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Европейско финансиране за подпомагане на 
бизнеса, новаторите и талантите

На пресконференция в 
Брюксел,българският ев-
рокомисар Мария Габри-
ел обявиработната про-
грама на Европейския 
съвет по иновациите 
(ЕСИ) за 2022г. Програ-
мата предоставя възмож-
ности за финансиране в 
размер на 1.7 милиарда 
евро за новатори, с цел 
разрастване и създава-
не на нови пазари.ЕСИ е 
нова инициатива по про-
грама „Хоризонт Европа“ 
с общ бюджет от над 10 
милиарда евро за периода 
до 2027г. От пилотната си 
фаза през 2018г. до мо-
мента ЕСИ е подпомогнал 
5000 стартиращи единици 
и дружества с инвестиции 
над 4.3 милиарда евро.
„Това е най-мащабният 
годишен бюджет в под-
крепа на новаторите, 
предприемачите и бъ-
дещите технологични 

„шампиони“. Стремим 
се да адресираме две ос-
новни предизвикателства. 
Първо, важна е подкре-
пата ни за компаниите 
в критичния момент на 
тяхното разрастване. Вто-
рото предизвикателство е 
подразделението на ино-
вационната екосистема и 
разделението в областта 
на иновациите. Ето защо 
Европейския съвет по 
иновациите ще стимули-
ра потенциала за инова-
ции във всички региони 
в Европа“, заяви Мария 
Габриел. 
Комисар Габриел обърна 
внимание върху новости-
те в работната програма. 
На първо място тя открои 
инициативата „Scale-up 
100“ за идентифициране 
на 100 високотехнологич-
ни дружества от ЕС, с по-
тенциал да станат „едно-
рози“ (дружества с оценка 

над 1 милиарда евро). Ос-
вен това за първи път ин-
струментът „Ускорител“ 
предоставя възможност 
на компании, работещи 
по технологии от страте-
гически европейски инте-
рес - квантови технологии 
или изкуствен интелект, 
да кандидатстват за ка-
питалови инвестиции на 
стойност над 15 милиона 
евро. Това дава възмож-
ност за едно по-добро 
справяне в конкурентната 
среда на световния пазар. 
„Насочваме 500 мили-
она евро към водещи до 
пробив иновации за еко-
логичния преход, за стра-
тегическите квантови и 
здравни технологии. Това 
ще укрепи технологичния 
суверенитет на Европа по 
отношение на веригите 
за създаване на стойност. 
Очаквам бизнесът да се 
възползва максимално 

от възможностите, които 
предоставяме. Работна-
та програма е подкрепа 
за новаторите във всич-
ки региони в Европа, 
за силна паневропейска 
иновационна екосистема 
и европейско лидерство 
в следващото поколение 
технологии“, коментира 
Мария Габриел.
Комисар Габриел на-
блегна и на действията 
насочени към жените 
новатори. „С инициати-
вата ми „WomenTechEU“ 
увеличаваме подкрепата 
за дружества, ръководе-
ни от жени, от 2 милиона 
евро през 2021 г. на 10 
милиона евро. Целим да 
подкрепим жените нова-
тори и им дадем повече 
възможности за успеш-
на кариера като „лидери 
предприемачи“, отбеляза 
българският еврокомисар.
                                          БТ

Тодоровден

Тази година Конският Ве-
ликден - Тодоровден, бе на 
12 март. Времето бе мрач-
но. Земята замръзнала, а 
на места кишава. Това из-
плаши конярите, които не 
се решиха да направят тра-
диционните надбягвания /
кушии/, за да не контузят 
класните коне и кобили, 
струващи най-малко по 10 
000 евро. Имаше заявки за 
участие в състезанията в 
село Стражица, където се 
очакваше и присъствието 

на спортния бизнесмен 
Гриша Ганчев, собственик 
на бившия Конезавод.
За да уважим празника 
„Тудорица“, публикува-
ме снимка от българския 
квартал на град Търго-
вище, Румъния, където 
през 2018 г. наблюдавахме 
Конния парад - гордост на 
конярите, демонстриращи 
пред професионално жури 
умението на конете да 
маршируват, да танцуват и 
да се покланят на публика-

та, която ги аплодираше и 
се възхищаваше на визия-
та и конските такъми. 
От името на Сдружение 
„Българско наследство“ 
Балчик благодаря на г-жа 
Димка Малева и г-жа 
Иванка Унгуряну, за енту-
сиазма да ни поведат към 
българите от Културна-
та асоциация „Заедно“ в  
гр.Търговище, Румъния, 
с председател Лучия Ко-
стаче. 
Фото: Маруся КОСТОВА

Министерският съвет 
прие решение, с което 
предоставя временна за-
крила на разселените лица 
от Украйна в съответствие 
с Решение за изпълнение 
на Съвета на Европейския 
съюз (ЕС) 2022/382 от 4 
март 2022 г. за установя-
ване на съществуването 
на масово навлизане на 
разселени лица от Украй-
на по смисъла на член 5 от 
Директива 2001/55/ЕО и 
за въвеждане на временна 
закрила. Временната за-
крила се предоставя от 24 
февруари 2022 г. за срок от 
една година.
Лицата с чуждо граждан-
ство или без гражданство, 
напуснали Украйна в ре-
зултат на военните дейст-

вия и влезли и останали на 
територията на Република 
България, получават вре-
менна закрила считано от 
24 февруари 2022 г. до из-
ричното им волеизявление 
за ползване на временна 
закрила, но не по-късно от 
31 март 2022 г.
Министерският съвет одо-
бри програма за ползване 
на хуманитарна помощ за 
лица, търсещи временна 
закрила в Република Бъл-
гария в следствие на воен-
ните действия в Републи-
ка Украйна.
Предвижда се лицата, по-
лучили временна закри-
ла в Република България 
по Закона за убежището 
и бежанците имат право 
на помощ за настаняване 

и изхранване в места за 
настаняване, вписани в 
Националния туристиче-
ски регистър, в общ раз-
мер на 40 лв. без ДДС на 
едно лице за нощувка и 
храноден /закуска, обяд и 
вечеря/, в т.ч. туристиче-
ски данък. Помощта ще 
се предоставя за срок до 3 
месеца. 
Същите права ще имат и 
лицата, заявили желание 
за достъп до пазара на тру-
да в страната като тази по-
мощ ще се предоставя за 
срок до 1 месец от датата 
на заявяването. Периодът 
на действие на програма-
та се предвижда да е от 
24.02.2022 г. до 31.05.2022 
година.

Европейски законодателен акт за интегрални схеми
Всеобхватен набор от мерки 
за гарантиране на сигурнос-
тта на доставките, устойчи-
востта и технологичното 
лидерство на ЕС в облас-
тта на полупроводниковите 
технологии и приложения, 
предлага Европейската ко-
мисия, с цел да се засили 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на Европа; 
за улеснение осъществява-
нето на цифровия и еколо-
гичния преход.
Законодателният акт на 
ЕС за интегралните схеми 
ще се основава на силните 
страни на Европа – водещи 
в световен мащаб научно-
изследователски и техно-
логични организации и 
мрежи, както и множество 
иновативни производители 
на оборудване. Актът ще 
спомогне за процъфтяващ 
сектор на полупроводници-
те – от научни изследвания 
до производство и устой-
чива верига на доставки. С 
него ще бъдат мобилизи-
рани над 43 милиарда евро 
публични и частни инвес-
тиции и ще се определят 
мерки за предотвратяване, 
подготовка, предвиждане 
и бързо реагиране на всяко 
бъдещо прекъсване на вери-
гите на доставки, заедно с 
държавите членки и нашите 
международни партньори. 
Това ще даде възможност 
на ЕС да постигне амбици-
ята си да удвои сегашния 
си пазарен дял до 20% през 
2030 г.

Европейският акт за инте-
грални схеми ще гарантира, 
че ЕС разполага с необходи-
мите инструменти, умения 
и технологични възможнос-
ти, за да се превърне в лидер 
в областта отвъд научните 
изследвания и технологии-
те в проектирането, произ-
водството и опаковането на 
модерни интегрални схеми, 
за да осигури снабдяването 
си с полупроводници и да 
се намалят външните зави-
симости. 
Ето и някои от основните 
компоненти:
• Инициативата „Интеграл-
ни схеми за Европа“ ще 
обедини ресурси от Съюза, 
държавите членки и трети 
държави, асоциирани към 
съществуващите програми 
на Съюза, както и от част-
ния сектор, чрез подобре-
ното съвместно предпри-
ятие за интегрални схеми 
в резултат на стратегиче-
ското преориентиране на 
съществуващото съвмест-
но предприятие „Ключови 
цифрови технологии“. Ще 
бъдат предоставени 11 ми-
лиарда евро за укрепване 
на настоящите научни из-
следвания, развойна дей-
ност и иновации, за да се 
гарантира внедряването на 
усъвършенствани полуп-
роводникови инструменти, 
пилотни линии за създаване 
на прототипи, изпитване и 
експериментиране с нови 
устройства за иноватив-
ни приложения в реалния 

живот, за обучение на пер-
сонала и за развиване на 
задълбочено разбиране на 
полупроводниковата екоси-
стема и веригата за създава-
не на стойност.
• Нова рамка за гарантиране 
на сигурността на достав-
ките чрез привличане на 
инвестиции и повишен про-
изводствен капацитет, кои-
то са крайно необходими за 
процъфтяването на инова-
циите в авангардни възли, 
иновативни и енергийно-
ефективни интегрални схе-
ми. Освен това фонд за ин-
тегрални схеми ще улесни 
достъпа до финансиране за 
стартиращите предприятия, 
за да им помогне да развият 
иновациите си и да привле-
кат инвеститори. В него ще 
е включен и специален ме-
ханизъм за капиталови ин-
вестиции в полупроводни-
ци в рамките на InvestEU, в 
подкрепа на разрастващите 
се предприятия и МСП, за 
да се улесни техният растеж 
на пазара.
• Механизъм за коорди-
нация между държавите 
членки и Комисията за 
наблюдение на предлага-
нето на полупроводници, 
оценяване на търсенето и 
предвиждане на недостига. 
Чрез него ще се наблюдава 
веригата за създаване на 
стойност в областта на по-
лупроводниците чрез съби-
ране на ключови сведения 
от дружествата, за да се 
набележат основните сла-

бости и затруднения. Той 
ще обедини общата кризис-
на оценка и ще координира 
действията, които да бъдат 
предприети, въз основа на 
нов набор от инструменти 
за извънредни ситуации. 
Механизмът също така ще 
доведе до бърза и решител-
на съвместна реакция, като 
се използват пълноценно 
инструментите на нацио-
нално равнище и на равни-
ще ЕС.
По този повод, Председа-
телят на Комисията Урсу-
ла фон дерЛайен заявява: 
„Европейският акт за инте-
гралните схеми ще промени 
съществено конкурентос-
пособността на европей-
ския единен пазар в света. 
В краткосрочен план актът 
ще повиши устойчивостта 
ни на бъдещи кризи, като 
ни даде възможност да 
предвиждаме и избягваме 
прекъсванията по веригата 
на доставки. В средносро-
чен план той ще спомогне 
за превръщането на Европа 
в промишлен лидер в тази 
стратегическа област. С ев-
ропейския законодателен 
акт за интегралните схеми 
даваме основа за инвести-
циите и стратегията. Но 
ключът към нашия успех е 
в европейските новатори, 
нашите изследователи от 
световна класа, хората, бла-
годарение на които нашият 
континент просперира през 
десетилетията“.
                                                  БТ

Покана
Управителният съвет на Сдружение с нестопанка цел “МОРСКИ 

КЛУБ БАЛЧИК”, ЕИК 124708820, седалище и адрес на управление 
гад Балчик, ул.”Черно море” №45, свиква редовно общо събрание на 

членовете на Сдружението, което ще се проведе на 26 март 2022 г. в 18:00 ч. в 
град Балчик, конферентна зала на хотел “Мистрал”, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.
3. Приемане на Доклада по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ
4. Приемане на Доклад за тренировъчната и състезателната дейност на клуба 
към 31.12.2021 г.
5. Приемане на Спортно-техническата програма за 2022 г.
6. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2022 г.
7. Приемане на нови членове на Сдружението
8. Освобождаване на членове на Сдружението.
9.Разни
Материалите за събранието са на разположение на заинтересованите членове 
на клуба при президента.
Поканват се всички членове на СНЦ “МОРСКИ КЛУБ БАЛЧИК” да 
присъстват на събранието.
При липса на кворум събранието ще се отложи с един час по-късно на същото 
място и при същия дневен ред и ще се счита за законно, колкото и членове да 
се явят.

Председател на Сдружението
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ СЛАВЧЕВ

Решения на МС на Република 
България за временна закрила 
на разселени лица от Украйна, 

както и Програма за ползване на 
хуманитарна помощ от тях

Стартира кампания „Тя е лидер“ в подкрепа на 
млади жени и момичета

Българският еврокомисар 
Мария  Габриел и предсе-
дателят на Европейския 
парламент Роберта Ме-
цола поставят начало на 
Нова инициатива, посве-
тена на жените и моми-
четата. Кампанията под 
мотото  #SHEU LEADS 
е насочена към вдъхно-
вяващи млади жени, кои-
то чрез таланта си могат  
дадат повече увереност 
и на други млади моми-
чета, да градят кариера 
в науката,  иновациите, 
образованието, културата 
и спорта. 
„Днес много млади моми-
чета и жени имат нужда 
от повече доверие в себе 
си, за да  следват мечти-

те си. Искаме да откроим 
таланта и силните страни 
на младите жени,  защото 
те променят към по-до-
бро света около нас. В 
Европейската година на  
младежта новата иници-
атива #SHEU LEADS ще 
подкрепи посланията на 
млади  жени от всички 
държави-членки на Ев-
ропейския съюз, давайки 
видимост на техния  опит 
в преодоляването на пре-
дизвикателствата“, ко-
ментира Мария Габриел. 
Кампанията е част от ця-
лостната промяна в под-
хода в рамките на ресора 
на  българския еврокоми-
сар. За първи път крите-
рии за оценка по програ-

ма „Хоризонт  Европа“ 
са планове за равенство 
между мъжете и жените 
за всички институции,  
които ще получават фи-
нансиране по програмата. 
По инициатива на Мария 
Габриел, Европейски-
ят съвет по иновациите 
(ЕСИ) въвежда и редица 
новости за повече  жени 
в иновациите. Ключови 
сред тези новости са под-
крепата за 130 стартъпи,  
ръководени от жени и 
увеличен бюджет от 2 на 
10 милиона евро. 
Българският еврокоми-
сар обяви днес и новото 
издание на Европейската 
награда за  жени новато-

ри, което е с краен срок 
18 август. „Тази година 
ще бъдат връчени три  на-
гради от по 100 000 EUR 
на най-вдъхновяващите 
жени новатори. Новото е, 
че с  Европейския съвет 
по иновациите ще връчим 
още три награди по 50 
000 EUR за  „изгряващи“ 
жени новатори на възраст 
под 35 години, с идеи с 
потенциал за  развитие. 
Наградата е отворена за 
всички държави-членки 
на ЕС и асоциираните  
държави. Вдъхновява-
щите момичета и жени в 
Европа са наша гордост 
и богатство “, заключава 
Мария Габриел. 


