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По случай 32 - годишнината на Съюза на Военноинвалидите и военнопострадалите г-жа Стойка Геор-
гиева бе наградена с грамота за активна военно-патриотична и социална дейност на оглавяваното от 
нея Сдружение на военноинвалидите и военнопострадалите от Балчик, Каварна и Шабла. Г-жа Стойка 
Георгиева бе поздравена за нейната 70-годишнина лично от ген. Кольо Милев, съветник на Министъра на 
отбраната.                                                                                                                                  Фото: Спирдон Спирдонов 

Мария Габриел постави началото на европейска 
мрежа от иновативни висши учебни заведения

Първата Среща на 
върха „Образование и 
иновации“, организи-
рана от Мария Габри-
ел в Брюксел събра 
над 1000 представи-
тели на академичните 
среди, частния сектор 
и европейските уни-
верситетски алианси, 
ректори, иноватори и 
научни изследователи 
от цяла Европа. В цен-

търа на дискусиите 
се очерта ключовата 
роля на образованието 
като двигател на ино-
вациите. 
„Образованието и 
уменията са основата, 
върху която градим 
нашето бъдеще. Ис-
каме Европа да има 
необходимия резерв 
от таланти, за да бъде 
лидер в новата вълна 
високотехнологични 

иновации. Нуждаем се 
от хора с предприема-
чески и технически 
компетентности. С 
Европейската страте-
гия за университети-
те целим да изградим 
силна връзка между 
висшето образование 
и иновациите. Факт е, 
че тези два свята не си 
говорят спонтанно, а 
могат да имат отлич-
но сътрудничество. 

Ето защо на първия по 
рода си форум „Обра-
зование и иновации“ 
поставям началото на 
Европейска мрежа на 
иновативните универ-
ситети. Целта е те да 
споделят идеи и ра-
ботят по съвместни 
проекти, като моби-
лизират сектора на ви-
сшето образование и 
развият иновационния 
му потенциал“, заявя-

ва Мария Габриел. 
По отношение на тяс-
ното сътрудничест-
во между висшите 
учебни заведения и 
индустрията, коми-
сар Габриел споделя 
конкретни инициа-
тиви: „Осигуряваме 
подкрепа за създава-
не на инкубатори във 
висшите учебни заве-
дения в тясна връзка 
с предприемаческия 

сектор. Ще организи-
раме ежегодно изло-
жение на талантите. 
И сега в Европа има 
университети с такива 
инкубатори. Важно е 
те да си сътрудничат в 
мрежата от универси-
тети, за да се създаде 
критична маса от ви-
сши учебни заведе-
ния, допринасяща за 
изграждането на евро-
пейска иновационна 
екосистема“. 
Българският евро-
комисар откроява и 
инициативите на Ев-
ропейския институт 
за иновации и техно-
логии. Неговите осем 
общности за знания и 
иновации подкрепят 
университетите с екс-
пертиза и обучение 
в сътрудничество с 
бизнеса и регионите. 
Освен това в нова-
та европейска ино-
вационна програма, 
която комисар Габри-
ел ще представи през 
юли, се поставя силен 
акцент върху високо-
технологичните уме-
ния. Университетски-
те алианси ще имат 
важна роля за привли-
чането на таланти във 
високотехнологични-

те сектори.
„Убедена съм, че ви-
сшите учебни заве-
дения притежават из-
ключителен капацитет 
за иновации. Ето защо 
прилагаме конкретни 
действия за интегри-
ране на иновациите в 
образованието. Сега 
е важно да се засили 
партньорството с ре-
гионите, с бизнеса.  
Това ще постигнем с 
мрежата от иноватив-
ни университети, с 
Европейската страте-
гия за университетите 
и новата Европейска 
иновационна програ-
ма. Заедно ще напра-
вим Европа движеща 
сила на високотехно-
логичните иновации, 
създадени въз основа 
на силния резерв от 
таланти“, коментира 
в заключение Мария 
Габриел. 
Създадената мрежа от 
иновативни универси-
тети ще подготви до-
клад с конкретни пре-
поръки, който ще бъде 
представен на Среща-
та на върха по въпро-
сите на образованието 
през месец декември.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО
                         Добрич

Европейската комисия 
прие новаторски предло-
жения за възстановяване 
на увредените екосисте-
ми и връщане на приро-
дата в цяла Европа — от 
земеделските земи и мо-
ретата до горите и град-
ската среда. Комисията 
предлага също така да 
се намалят употребата 
и рискът от химически 
пестициди с 50 % до 
2030 г. Това са водещи-
те законодателни пред-
ложения, които следват 
стратегията за биоло-

гичното разнообразие и 
стратегията „От фермата 
до трапезата“ и ще спо-
могнат за гарантиране на 
устойчивостта и сигур-
ността на доставките на 
храни в ЕС и по света.
Предложението за за-
конодателен акт за въз-
становяване на приро-
дата е ключова стъпка 
за избягване на срива на 
екосистемите и за пре-
дотвратяване на най-
тежките последици от 
изменението на клима-
та и загубата на био-

логично разнообразие. 
Възстановяването на 
влажните зони, реки-
те, горите, пасищата, 
морските екосистеми, 
градската среда и видо-
вете, които ги обитават, 
в ЕС е изключително 
важна и икономически 
ефективна инвестиция: 
по отношение на продо-
волствената сигурност, 
устойчивостта спрямо 
изменението на климата, 
здравето и благосъстоя-
нието.
В същия дух новите 

правила относно хими-
ческите пестициди ще 
намалят екологичния 
отпечатък на продовол-
ствената система на ЕС, 
ще защитят здравето 
и благосъстоянието на 
гражданите и селскосто-
панските работници и 
ще спомогнат за смекча-
ване на икономическите 
загуби, които вече по-
насяме поради влоша-
ването на здравето на 
почвите и причинената 
от пестициди загуба на 
опрашители. 

Европейската комисия приема новаторски 
предложения за възстановяване на природата в Европа 

и за намаляване на употребата на пестициди

 където ще намерите богато разнообразие на  
диопрични рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни 
прегледи от очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.   

     
Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика „Ювелир“
 в град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)


