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Гордата българска твърдина Енисала

Крепостта Енисала, /Ново село/ в Северна Добруджа, е българска крепост, 
издигната през XIll век и достроена през XIV век от деспот Добротица, владе-
тел на Добруджанското деспотство, като е използвана фортификационната во-
енна схема за строителство на крепости. Тя е подобна на крепостта Калиакра. 

Енисала е контролирала морския и сухоземен трафик в района НА Черно море 
до делтата на Дунав до XV век. След като влашкият княз Влад Цепеш превзема 
крепостта Облучица /Исакча/ и Енисала, като избива хиляди българи и турци, 
градът и Крепостта обезлюдяват и западат.

Името на Енисала е татарското произношение на Ново село. После турците 
са го приспособили към своя говор.

От високата твърдина се вижда свързването на двете езера Бабадаг и Разим. 
Гледката е неповторима.

Все още Енисала не е пълноценна туристическа дестинация. А би могла да 
стане. С нашето скромно посещение допринесохме малко за това.

Поклон пред тази Средновековна българска твърдина!
Сдружение „Българско наследство“ Балчик, България, 19 ноември 2022 г.

 Сдружение „Българско наследство“ Балчик - към крепостта Енисала, горда българска 
твърдина на Добруджанското деспотство през Ранното Средновековие. 

          Фото: Маруся КОСТОВА

Крепостта Енисала  - страж на трафика на хора и стоки в района на Черно море и 
река Дунав.          Фото: Маруся КОСТОВА

В подножието на българската крепост Енисала, на 
пункта, където се продаваха билетите за посещение на 
крепостта, все пак имаше повей на туристическа дести-
нация-продаваха чаши с лика на Панайот Черна и сним-
ка на родната му къща в село Черна, Северна Добруджа, 
чиито прогонени през 1940 г. жители, основават в Южна 
Добруджа село със същото име. Нито продаващите чаши-
те, нито купувачите знаеха кой е Панаит /по румънски/ 
Черна. Панайот Черна е българин, поет и писател, автор 
на текста на румънския химн!

За Коледа ще изпратя една такава чаша на писателката 
г-жа Стоянка Костова Павлова, родена в южнодобруджан-
ската Черна, чиито предци са от северодобруджанската 
Черна. Като краевед, писател и родолюбец г-жа Павло-
ва достойно участва два пъти в Международния форум 
„Българско наследство” Балчик, България.

Маруся КОСТОВА 

Панайот Черна /1881-1913 

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви създаването на европейска лаборатория за 
качество на инвестициите в образованието. Комисар Габриел представи новата инициатива в 
Брюксел по време на Съвета на министрите на ЕС по образование. Целта на лабораторията е да 
подпомага държавите членки при предприемането на конкретни действия в образованието и 
обучението и при оценката на тяхната ефективност. 

“Безпрецедентен бюджет от 70 милиарда евро се предвижда да бъде инвестиран от държавите 
членки в образование и обучение. Днес предизвикателството е тези инвестиции да се превърнат 

в решения и осигурят достъп до качествено образование, подкрепят учителите и помогнат на държавите членки да направят 
необходимите промени. Европейската лаборатория за качество на инвестициите в образованието е важна стъпка за постига-
нето на тези амбиции“, заяви Мария Габриел. 

Целта на новата лаборатория е да идентифицира и предостави нови идеи и методи за оценяване на образователните практи-
ки. Създателите на политики и заинтересованите страни на национално и регионално ниво ще имат възможност да обменят 
практики и опит и да споделят информация чрез съвместни дейности. За тази цел лабораторията ще предостави достъп до 
ресурси, методики, обучителни курсове и инструменти за сътрудничество. Тя ще подпомогне изготвянето на планове за ин-
вестиране в образованието въз основа на спецификите във всяка държава членка. 

“С лабораторията ще вземем под внимание оценяването на образователни практики според специфичния контекст – на местно, 
регионално и национално равнище. Активното участие на държавите членки, регионите и преподавателите е ключово за успеха 
на инициативата и създаването на образователни политики, ориентирани към бъдещето”, допълни българският еврокомисар. 

През 2023 г. се предвиждат различни събития и курсове за популяризиране на новата инициатива. Мария Габриел сподели, 
че ще бъде организиран обучителен курс за методите на оценяване, който ще се проведе през февруари 2023 г. За повече ин-
формация, посетете: https://bit.ly/3VtV9YD                            Европа Директно - Добрич

Мария Габриел: Качеството на инвестициите е основна 
цел на европейската лаборатория за инвестиции

На заседание на Съвета по конкурентоспособност в Прага, българският еврокомисар Мария Габриел обсъди с министрите на 
науката на Европейския съюз как могат да бъдат постигнати полезни взаимодействия при финансирането на научните изследва-
ния и иновациите. Приветствайки предоставената възможност от Чешкото председателство темата за полезните взаимодействия 
да бъде в центъра на дебата,тя отбелязва: „Имаме множество от програми в подкрепа на науката и иновациите, но полезните 
взаимодействия между тях продължават да бъдат предизвикателство. Това се дължи на различни правни рамки, срокове, както 
и недопускане на дублиране при финансирането. Ето защо в началото на юли публикувахме Практически насоки относно новите 
възможности за синергии между програма „Хоризонт Европа“ и Европейския фонд за регионално развитие. Те ще подпомогнат 
националните органи и бенефициентите, предоставяйки им правна рамка и конкретни примери за полезни взаимодействия“.

Българският еврокомисар подчертава, че публикуваните насоки целят гъвкавост и ефикасност при прилагане на програмите, 
започвайки от етапа на програмиране, през подбора на проекти и изпълнението, до въздействието на резултатите. На първо 
място, Мария Габриел набляга върху новата възможност за трансфер на част от средствата, получени по линия на кохезионната 
политика към „Хоризонт Европа“. Това ще подпомогне финансирането на проекти в областта на науката и иновациите преди 
всички от държавите, имащи нужда да засилят иновационния си капацитет, сред които е и България. 

Второ, опростени са правилата за държавна помощ при Печата за високи постижения, с който се отличават обещаващи проек-
ти предложени по „Хоризонт Европа“, на които не е било отпуснато финансиране поради бюджетни ограничения. Не се изисква 
предварително уведомяване на Комисията, което значително улеснява подкрепата им в рамките на кохезионната политика. Освен 
това са представени и добри практики за комбинирано финансиране, за взаимодействия с мисиите и партньорствата по „Хори-
зонт Европа“.  По този начин се дава възможност приносът от Европейския фонд за регионално развитие към партньорствата 
да бъде признат за национален принос, което ще насърчи транснационалното сътрудничество.  

„Програмите на кохезионната политика предвиждат 56 милиарда евро за научни изследвания и иновации.Подкрепата на на-
ционалните планове за възстановяване и развитие възлиза на 44 милиарда евро, което е 10% от общия им бюджет. Сега е важно 
заедно с държавите членки да реализираме на практика ефективни полезни взаимодействия между програмите. Целиммакси-
мално въздействие на инвестициите за стимулиране потенциала за иновации във всички европейски региони в полза на граж-
даните“, посочва в коментар Мария Габриел. 

В рамките на шестмесечното Председателство на Съвета на ЕС, Чехия поставя акцент върху ключови инициативи в ресора 
на комисар Габриел, като новата Европейска иновационна програма, научноизследователските инфраструктури и синергиите 
между европейските и национални програми.       Европа Директно - Добрич

Мария Габриел: Полезните взаимодействия между 
програмите засилват ефективността на инвестициите в 

наука и иновации


