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Европейската комисия започва 
работа по Европейската година 

на уменията
Както беше обявено от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието 
на Съюза през 2022 г., днес Комисията прие официалното си предложение 2023 г. да 
бъде обявена за Европейска година на уменията.
С Европейската година на уменията, в сътрудничество с Европейския парламент, 
държавите членки, социалните партньори, публичните и частните служби по 
заетостта, търговските и стопанските камари, доставчиците на услуги в областта на 
образованието и обучението и работниците и предприятията, Комисията предлага да 
се даде нов тласък на ученето през целия живот чрез:
• Насърчаване на повече и по-ефективни и приобщаващи инвестиции в обучение и 
повишаване на квалификацията.
• Гарантиране, че уменията отговарят на нуждите на пазара на труда.
• Постигане на съответствие между стремежите и набора от умения на хората и 
възможностите на пазара на труда.
• Привличане на хора от трети държави, разполагащи с уменията, необходими на ЕС.
Европейският парламент и Съветът ще обсъдят предложението на Комисията, като 
ще вземат предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет и 
на Комитета на регионите.

Европа Директно
Добрич

Расте интересът към онлайн 
услугите, предоставяни 
от Община Добрич. Това 
отбелязва в интервю 
за радио „Добруджа“ 
Севдалина Иванова – 
началник отдел „Център 
за услуги и информация“ 
в Община град Добрич. 
Тя гостува в студиото на 
медийна група „Добруджа“ 
по повод днешния Ден на 
българската община, заедно 
с ръководителя на Европа 
директно – Добрич – Татяна 
Гичева.  Община Добрич е 
сред институциите, които 
са партньори на разкрития 
миналата година в Добрич 
офис на Европа директно.  
Предаването е реализирано 
със съдействието на Европа 

директно – Добрич, във 
връзка с приоритетите на 
Европейския съюз, сред 
които е дигитализацията.
Севдалина Иванова 
обясни, че услугите, 
предоставяни онлайн от 

Расте интересът към онлайн услугите, предоставяни 
от Община Добрич

администрацията, са два 
вида – с и без електронен 
подпис. Предоставянето 
на електронни услуги 
на сайта на Общината е 
стартирало още през 2004 
г. През годините, за да 
отговорим на закона за 
електронно управление, се 
наложи да бъдат направени 
сертифицирани електронни 
услуги и от 2009 година тези 
14 услуги вече се предлагат 
с универсален електронен 
подпис, отбеляза Иванова.
Започна изграждането на 
редица системи от страна 
на Държавната агенция 
„Електронното управление 
(вече Министерство), 
като Община Добрич 
се присъедини още в 

началото към тях, като 
вече използваме единния 
модел за заявяване, за 
плащане, за предоставяне 
на административни 
услуги на държавната 
администрация, каза 

Иванова. Там граждани и 
бизнес могат да подават 
с електронен подпис 
унифицирани заявления 
за почти всички видове. 
Системата позволява да се 
регистрираш в две техни 
системи – за електронни 
форми и електронни 
плащания, освен с 
електронен подпис и с ПИК 
от НОИ или НАП.
Единният модел се 
ползва вече много често, 
отбеляза Иванова. 
Заявяване и получаване на 
административни услуги по 
електронен път се извършва 
през сайта на общината 
www.dobrich.bg, рубрика 
„Портал за е-услуги на 
Община Добрич“, както 

и рубрика „Услуги и 
информация“, подрубрика 
„Видове услуги“. Възможен 
е и централизиран достъп 
до общинските услуги чрез 
портала www.egov.bg.
Най-голям интерес има към 

услугите от гражданската 
регистрация. Те са голямо 
удобство за граждани извън 
страната или живеещи 

в друго населено място, 
отчете Иванова.
От тази година Община 
Добрич се присъедини 
към централния ВИ пос 
терминал и наложена за 
някакво заявление такса, 
може също да се плати 
онлайн. Много често се 
използват онлайн услугите 
на „Местни данъци и такси“. 
Голям интерес има и към 
подаване на заявление за 
липса на задължения, което 
много често се изисква от 
други институции.
Повече от 50% от 
заявленията за достъп до 
обществена информация 

се подават онлайн, като там 
не се изисква електронен 
подпис.
През системите за сигурно 

електронно връчване, 
в които се подават 
електронните форми, 
за 9 месеца имаме над 
1400 съобщения. От тях 
административните услуги 
към гражданите са повече 
от 120, голяма част от тях 
са безплатни, 47 услуги 
са платени – онлайн през 
системата, посочи още 
Иванова.
 Един от приоритетите 
на Европейския съюз – 
дигитализацията и като 
част от програмата ни за 
2022 г., решихме за Деня 
на българската община, да 
направим това предаване 

с Община Добрич, за да 
предоставим информация 
какви електронни услуги 
са достъпни за гражданите 

на Добрич, а те реципрочно 
важат и за цялата област. 
Надявам се това 
предаване да допринесе за 
популяризиране на онлайн 
услугите и използването им 
от повече граждани, каза 
Татяна Гичева.
Европа Директно – Добрич 
се намира в Център за 
бизнес и култура, в офисите 
на ТПП-Добрич – ул. 
България 3. Телефонът 
за връзка е 058/60 14 72. 
На разположение сме във 
всички работни дни от 9.00 
до 17.00 часа, посочи Гичева.

Европа Директно Добрич

DiscoverEU предоставя 
на младежите 35 000 билета 

за влак тази есен
Европейската комисия публикува днес есенната покана за подаване на кандидатури 
за DiscoverEU, благодарение на която 35 000 младежи ще получат железопътна карта, 
за да пътуват из Европа и да се запознаят с нейната богата култура.
Поканата е отворена за кандидати от страните, участващи в програмата „Еразъм+“, 
от днес на обяд до 25 октомври на обяд. За да спечелят железопътна карта, младежите 
трябва да кандидатстват на Европейския младежки портал и да отговорят на 5 
въпроса от викторина, както и на още един допълнителен въпрос. Кандидатите, 
които успешно са отговорили на викторината за подбор и са родени между 1 януари 
2004 г. и 31 декември 2004 г., ще могат да пътуват в Европа до 30 дни през периода от 
1 март 2023 г. до 29 февруари 2024 г.
По време на Европейската година на младежта 2022 броят на картите за пътуване 
беше значително увеличен. Тази година са предоставени общо 70 000 карти. Dis-
coverEU вече е част от „Еразъм+“, което означава, че инициативата е отворена и 
за кандидати от Исландия, Лихтенщайн, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и 
Турция.  
Младежите, които ще получат железопътна карта, ще продължат да се ползват от 
карта за намаления, съдържаща над 40 000 възможности за отстъпки в обществения 
транспорт, за културни прояви, настаняване, храна, спорт и други услуги, предлагани 
във всички отговарящи на условията държави.

Европа Директно Добрич

ОБЯВА:
Продавам дворно място в регулация 

на ул. “Любен Каравелов” №21, Балчик. 
Тел: 0885 029 966

ОБЯВА:
Давам под наем оборудван и реновиран магазин 

за хранителни стоки в с. Царичино. 
Тел: 0898 456 728


