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Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 

или кандидатствали и одобрени за 
предоставяне на държавна помощ de 
minimis за подкрепа на пчеларите през 
2019 г.. Подкрепа ще получат и бене-
фициенти с действащ договор или 
одобрено заявление по мерките от 
ПРСР 2014 – 2020 г. 

Финансовата помощ по подмярка 
COVID 1 се изплаща под формата на 
еднократна сума в размер на: 

  За плодове: 
  до 1,5 ха – 750 лв.; 
  над 1,5 ха до 5 ха – 1700 лв.; 
  над 5 ха до 10 ха – 4000 лв.; 
  над 10 ха до 20 ха – 8000 лв.; 
  над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.; 
  над 30 ха – 13 500 лв.; 
  За зеленчуци оранжерийно произ-
водство: 
  до 0,5 ха – 2700 лв.; 
  над 0,5 ха до 1 ха – 5000 лв.; 
  над 1 ха до 2 ха – 9000 лв.; 
  над 2 ха – 13 500 лв.; 
  За зеленчуци, отглеждани на откри-
то: 
  до 1,5 ха – 950 лв.; 
  над 1,5 ха до 5 ха – 3000 лв.; 
  над 5 ха до 10 ха – 6000 лв.; 
  над 10 ха до 15 ха – 8000 лв.; 
  над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.; 
  над 20 ха – 13 500 лв.; 
  За маслодайна роза: 
  до 1 ха – 900 лв.; 
  над 1 ха до 5 ха – 4000 лв.; 
  над 5 ха до 10 ха – 7000 лв.; 
  над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.; 
  над 20 ха – 13 500 лв.; 
  За винени лозя: 
  до 1 ха – 300 лв.; 
  над 1 ха до 5 ха – 1500 лв.; 
  над 5 ха до 10 ха – 2500 лв.; 
  над 10 ха до 30 ха – 5000 лв.; 
  над 30 ха до 50 ха – 9000 лв.; 
  над 50 ха – 13 500 лв.; 
       

 От 19 август 2020 г. земеделс-
ките стопани могат да подават заяв-
ления за подпомагане по подмярка 
21.1 "Извънредно временно подпома-
гане за земеделските стопани COVID 
1” и подмярка 21.2 "Извънредно вре-
менно подпомагане за земеделските 
стопани COVID 2". Приемът е до 21 
септември 2020 г. Заявленията ще се 
приемат в общинските служби по зе-
меделие. 

По COVID мерките се подпомагат зе-
меделски стопани, микро, малки и 
средни предприятия, както и групи и 
организации на производители, които 
са особено засегнати от кризата, пре-
дизвикана от пандемията от корона-
вирус. Всички кандидати следва да 
имат регистрация по реда на Наредба 
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддър-
жане на регистър на земеделските 
стопани. 

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 
млн. лева и обхваща секторите - 
„Плодове и зеленчуци", „Маслодайна 
роза" „Винени лозя", „Декоративни 
растения", „Животновъдство" (говеда, 
биволи, овце и кози) и „Пчеларство". 

Допустими за подпомагане по под-
мярка COVID 1 са земеделски стопа-
ни, кандидатствали за подпомагане 
по схемите за директни плащания 
през Кампания 2019 и Кампания 2020 
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Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 

"Помощ за реализиране на добровол-
но поети ангажименти за хуманно от-
ношение към свинете". 
  Финансовата помощ по подмярка 
COVID 2 се предоставя за лице, заето 
в стопанство и се изплаща под форма-
та на еднократна сума в размер на: 
  • 30 лв. за едно заето лице, приравне-
но към средносписъчния брой на пер-
сонала – за кандидати, отглеждащи 
селскостопански култури; 
  • 245 лв. за едно заето лице, прирав-
нено към средносписъчния брой на 
персонала – за кандидати, отглеждащи 
свине; 
  • 430 лв. за едно заето лице, прирав-
нено към средносписъчния брой на 
персонала – за кандидати, отглеждащи 
птици. Един земеделски стопанин мо-
же да получи подпомагане за повече 
от една от изброените дейности, но не 
повече от левовата равностойност на 
7000 евро. 
 
  Условията за предоставяне на помо-
щите и документите за кандидатстване 
по подмерките са разписани в публику-
ваната в Държавен вестник, бр. 70 от 
7.08.2020 г. Наредба № 2 от 5 август 
2020 г. за прилагане на мярка 21 
"Извънредно временно подпомагане за 
земеделските стопани и малки и сред-
ни предприятия, които са особено за-
сегнати от кризата, предизвикана от 
COVID-19" от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. 
   
  Съгласно изготвения от ДФЗ индика-
тивен график за плащанията до края 
на годината, еднократната финансова 
помощ по подмярка COVID 1 ще се из-
плаща в периода 28 септември – 2 ок-
томври 2020 г. Плащанията по подмяр-
ка COVID 2 ще са в периода 10 ноемв-
ри – 20 ноември 2020 г. 

      Източник: www.dfz.bg 

 За декоративни растения: 
  до 1 ха – 2000 лв.; 
  над 1 ха до 5 ха – 8000 лв.; 
  над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.; 
 За овце и кози: 
  от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.; 
  от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.; 
  от 100 бр. до 199 бр. – 1800 лв.; 
  от 200 бр. до 299 бр. – 2200 лв.; 
  от 300 бр. до 499 бр. – 3000 лв.; 
 За говеда: 
  от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.; 
  от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.; 
  от 50 бр. до 99 бр. – 3500 лв.; 
 За биволи: 
  от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.; 
  от 50 бр. до 99 бр. – 4500 лв.; 
 За пчелни семейства: 
  до 49 бр. – 250 лв.; 
  от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.; 
  от 100 бр. до 149 бр. – 700 лв.; 
    
 Един земеделски стопанин може да 
получи подпомагане за повече от ед-
на от изброените дейности, но не по-
вече от левовата равностойност на 
7000 евро. 
   
Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 
млн. лева и обхваща всички останали 
направления в областта на растение-
въдството и "Животновъдство" (свине 
и птици). 
  
 Допустими за финансиране по COVID 
2 са кандидатствалите за подпомага-
не по схемите за директни плащания 
през Кампания 2019 и Кампания 2020, 
или бенефициенти с действащ дого-
вор/ангажимент по мерките от ПРСР 
2014 – 2020 г. Земеделски стопани, 
които отглеждат свине и/или птици, 
могат да кандидатстват по подмярка-
та в случай че са кандидатствали и 
одобрени за предоставяне на дър-
жавна помощ през 2019 г. по схема 
"Помощ за реализиране на добровол-
но поети ангажименти за хуманно от-
ношение към птиците" и/или схема 
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Ваучерна схема за предоставяне  
на ИКТ услуги на МСП 

 Целта на ваучерната схема е да 
подкрепи дигитализацията на българс-
ките предприятия, като улесни достъпа 
им до цифрово ноу-хау и технологии, 
насърчавайки използването на нови, 
базирани на технологични решения 
бизнес модели, като същевременно с 
това им помогне в преодоляването на 
икономическите от пандемията COVID-
19 и насърчи създаването на нови биз-
нес партньорства между секторите на 
ИКТ и производството. 
Пълен списък на услугите, включени 
във ваучерната схема: 
 Ваучери – тип 1: ваучери за 
web-базирани ИКТ услуги – платфор-
ми, web-сайтове и/или мобилни прило-
жения: 
 
Ваучери с фиксирана номинална стой-
ност 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с 
ДДС,  за следните ИКТ услуги: 
   решения и платформи за електронна 
търговия, базирани на ИКТ бизнес ре-
шения; 
   фирмени/корпоративни web-сайтове; 
   фирмени/корпоративни web-сайтове 
за електронна търговия; 
   опростени мобилни/таблет приложе-
ния за електронна търговия и/или ИКТ 
бизнес решения. 
 Ваучери – тип 2: ваучери за 
ИКТ услуги за дигитален маркетинг, 
оптимизиране на процеси и/или осигу-
ряване на кибер и информационна си-
гурност: 
Ваучери с фиксирана номинална стой-
ност 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с 
ДДС,  за следните ИКТ услуги: 
 ИКТ услуги за дигитален маркетинг: 
Услуги, базирани на VR технологии, 
отразяващи дейността на фирмата и 
качване в Интернет пространството, 
вкл. добавена реалност (ако е прило-
жимо); 
Софтуерни разработки и внедряване 
на VR технологии в производствения 
сектор; 

 Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните 
предприятия към министъра на иконо-
миката на Република България съоб-
щава, че от 10.00 часа на 31 август 
2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 
2020 г. българските компании ще мо-
гат да подават своите документи за 
кандидатстване за безвъзмездна фи-
нансова помощ по процедура  
BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема 
за предоставяне на услуги за инфор-
мационни и комуникационни техноло-
гии (ИКТ) на МСП “, финансирана от 
Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“. 
 Кандидатстването ще се осъ-
ществи чрез електронно генериран 
формуляр през Информационната 
система за управление и наблюдение 
на средствата (ИСУН 2020) от ЕС в 
България, като пълна информация 
относно необходимите документи и 
условията за кандидатстване ще отк-
риете тук: 
https://www.sme.government.bg/?
page_id=51249 
 По индикативна програма вау-
черната схема ще подкрепи 450 пред-
приятия с бюджет над 9 милиона ле-
ва (9 180 000 лв.), предоставяйки 2 
типа ваучери на родните МСП – за 5 
000 лв. без ДДС за изготвяне на уеб 
сайт или приложение, и за 20 000 лв. 
– за дигитален маркетинг, оптимизи-
ране на процеси и/или осигуряване на 
кибер и информационна сигурност. 
 Българските компании ще мо-
гат да се възползват от услугите на 
близо 300  доставчици на ИКТ услуги, 
като пълен списък с одобрените фир-
ми ще откриете в сайта на ИАНМСП: 
https://www.sme.government.bg/?
page_id=49462 
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Ваучерна схема за предоставяне  
на ИКТ услуги на МСП 

дистрибутирането на стоката/услугата; 
 
 Ваучерната схема се осъщест-
вява по договор, подписан от Изпълни-
телна агенция за насърчаване на мал-
ките и средните предприятия /
ИАНМСП/ с № BG16RFOP002-2.15-
0002-C01 с наименование „Ваучерна 
схема за предоставяне на услуги за 
информационни и комуникационни тех-
нологии (ИКТ услуги) на микро, малки и 
средни предприятия (МСП)“ по проце-
дура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа 
за растеж на малките и средни предп-
риятия (МСП) чрез пилотно прилагане 
на ваучерни схеми от ИАНМСП по 
Оперативна програма „Иновации и кон-
курентоспособност“. 
 

Източник: www.sme.government.bg 

 

 Издаване на уникални иденти-
фикационни номера за продукти на 
компанията с признаване в цял свят 
(номерата да се признават от всички 
търговски партньори и вериги, и да 
осигуряват безпроблемно листване 
на стоки и търговия с тях в търговски 
обекти и електронни платформи); 
  
 Осигуряване на достъп до 
електронна платформа за въвеждане 
на продуктова информация, която в 
последствие се синхронизира с елект-
ронна платформа за продуктова ин-
формация. 
 
 ИКТ услуги за оптимизиране на 
управленски, производствени и логис-
тични процеси: 
Софтуерни решения, насочени към 
оптимизиране и проследяване на уп-
равленски процеси; 
Софтуерни решения, насочени към 
оптимизиране и проследяване на про-
изводствени процеси; 
Софтуери решения, насочени към оп-
тимизиране и проследяване на логис-
тични процеси. 
  
 ИКТ услуги за осигуряване на 
кибер и информационната сигурност 
на продукта и/или услугата и/или про-
цесите: 
Осигуряване на кибер и информаци-
онна сигурност на продукти чрез при-
лагане на blockchain технология и 
доставяни ledger-технологии; 
Осигуряване на кибер и информаци-
онна сигурност на процеси чрез при-
лагане на blockchain технология и 
доставяни ledger-технологии, в т.ч. 
процеси, свързани с доставката на 
суровини и/или производствени про-
цеси и/или логистични процеси по 
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СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 
BG14MFOP001-4.060 „ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА РИБАРСКИЯ РАЙОН“ ОТ СТРАТЕ-

ГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ 

 Минималният размер на допус-
тимата безвъзмездна финансова по-
мощ е 50 000.00 лв. 
 Максимален размер на безвъз-
мездната финансова помощ за един 
проект – 319 166.00 лв. 
  
 Проектите по процедурата 
следва да бъдат изпълнени на терито-
рията на МИРГ„Поморие“. 
Безвъзмездната финансова помощ по 
процедурата е в размер до 100 на сто 
от размера на одобрените и реално  
извършени инвестиционни  разходи, от 
които  85 на сто  са осигурени  от  
ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бю-
джет  на  Република  България. 
 
За получаване на безвъзмездна фи-
нансова помощ могат да кандидатст-
ват: 
 
  Общините на територията на МИРГ 
„Поморие“ - Община Поморие; 
  Юридически лица (ЮЛНЦ), рeгистри-
рани по Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел; 
  Читалища, регистрирани и вписани по 
Закона за народните читалища; 
  Рибарски сдружения на територията 
на МИРГ „Поморие; 
  Клонове на юридически лица, регист-
рирани в България, не могат да участ-
ват в процедурите за подбор на проек-
ти поради липсата на самостоятелна 
правосубектност. 
 
  Кандидатът/получателят на финансо-
ва помощ следва да има седалище и 
адрес на управление на територията 
на действие на МИРГ Поморие и да 
осъществява дейностите по проекта на 
територията на МИРГ Поморие. 
 

Източник: www.eufunds.bg 

 Дирекция „Морско дело и ри-
барство“ – Управляващ орган на 
Програмата за морско дело и рибарс-
тво 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани жела-
ещите да представят проектни пред-
ложения по Приоритет на Съюза 4 
„Повишаване на заетостта и терито-
риалното сближаване”, мярка 4.2. 
„Изпълнение на стратегиите за 
ВОМР“ по ПМДР - по Мярка 4 
„Инвестиции в качеството на живот и 
привлекателността на рибарския ра-
йон“, от Стратегия за ВОМР на МИРГ 
„Поморие“ от Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие на Мест-
на инициативна рибарска група 
(МИРГ) „Поморие“, като ОБЯВЯВА 
процедура чрез подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.060 „Инвестиции в 
качеството на живот и привлекател-
ността на рибарския район“ 
 Процедурата има за цел да 
повиши конкурентоспособността и 
устойчивостта на територията на 
МИРГ „Поморие” чрез насърчаване на 
инвестициите в дейности, които ще 
допринесат за:  
- Повишаване привлекателността на 
рибарския район, като място за живе-
ене, чрез инвестиции за подобряване 
средата на живот, културни дейности, 
насърчаване на културното наследст-
во, в т.ч. морското културно наследст-
во, социални услуги и др.;  
- Диверсификация на дейностите в 
рибарския район и тяхното използва-
не, като потенциал за създаване на 
заетост и възможности за укрепване 
на чувството за местна идентичност. 
   
Общият размер на безвъзмездна фи-
нансова помощ е 581 010.81 лв. 
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Направиха първа копка на пътя към  
крепостта Русокастро 

ни подобрения на 2 ключови туристи-
чески обекта, а именно Крепостта Ру-
сокастро и скалния манастир Свети 
Николай - Къйъкьой, да подобри об-
ществения достъп до общото културно
-историческо наследство от двете 
страни на границата, носещо обща ис-
тория. 
 Резултатите от проекта ще доп-
ринесат за повишаване на туристичес-
ката привлекателност на важни места 
за културно наследство от двете стра-
ни на границата - Средновековната 
крепост Русокастро и скалния манас-
тир "Св. Никола", разположени на те-
риторията на две малки общини - Ка-
мено и Къйъкьой. Изпълнението на 
дейностите по проекта ще доведат до 
създаването на съвместен туристичес-
ки продукт за целите на трансгранич-
ното сътрудничество и ще популяризи-
ра целевата зона като обща туристи-
ческа дестинация, както и ще подобри 
заетостта и икономиката на района. 
 

Източник: Община Камено 

 Първа копка на бъдещия път 
до крепостта Русокастро бе направе-
на официално на 21.08.2020 г. Той 
започва от вече обособената и строя-
ща се Зона за отдих в подножието на 
Крепостта. Проектът „ROADS to the 
Sustainable Tourism", CB005.2.21.046, 
е финансиран от Европейския съюз 
чрез Програма за трансгранично сът-
рудничество ИНТЕРРЕГ ИПП Бълга-
рия — Турция 2014-2020 г. по линия 
на Инструмента за предприсъедини-
телна помощ. 
 Водещ партньор е Община Ка-
мено, а проектът се осъществява съв-
местно с Община Къйъкьой / Турция. 
Целта е повишаване на туристическа-
та привлекателност на трансгранич-
ния район чрез по-добро използване 
на природното, културното и истори-
ческото наследство и свързаната с 
него инфраструктура. Общият бюджет 
на инвестицията е 450 151.64 евро, 
(279 821.00 евро за Община Камено и 
170 330.64 евро за Община Къйкьой). 
Целият период на изпълнения е 18 
месеца. 
 Проектът е изграден върху 2 
основни цели: да се подобри капаци-
тетът в областта на културата и ту-
ризма в трансграничния регион чрез 
големи инвестиции за инфраструктур-
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ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СТАЖ ПО СПЕ-
ЦИАЛНОСТТА ЗА БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ 

"Строителство, озеленяване и енер-
гийна ефективност" има две работни 
места. За там се търсят младежи с 
висше образование в специалности в 
техническата сфера като "Гражданско 
строителство", "Инженерни материа-
ли", "Индустриален мениджмънт" и 
"Системно инженерство". 

Още едно място е отворено за 
младши експерт с висше образование, 
степен Бакалавър в специалностите 
"Педагогика", "Социална педагогика" и 
"Психология" за общинската Местна 
комисия за борба срещу противооб-
ществените прояви на малолетните и 
непълнолетните. 

Изискванията към младежите са 
да бъдат регистрирани в дирекция 
"Бюро по труда", да са на възраст до 
29 години включително, да не участват 
в никаква форма на заетост /например 
да не работят по трудово/служебно 
правоотношение, независимо от вида 
му/, не осъществяват стопанска дей-
ност като търговци по смисъла на Тър-
говския закон, включително еднолични 
търговци, не са тютюнопроизводители/
земеделски производители, да нямат 
договори за управление на търговски 
дружества, да нямат доходи от упраж-
няване на занаят или свободна профе-
сия, нито доходи от извънтрудови пра-
воотношения и не са изпълнители по 
договори за изработка/услуга, сключе-
ни по реда на ЗЗД. 

Всички младежи, които проявя-
ват интерес към посочените работни 
места и отговарят на изброените усло-
вия, следва да се обърнат към дирек-
ция "Бюро по труда" в Бургас и да по-
искат насочване по заявката на Общи-
на Бургас по проект "Нова възможност 
за младежка заетост". 
 

Източник: Община Бургас 

 Община Бургас ще даде шанс 
на безработни младежи до 29 - го-
дишна възраст да работят срещу зап-
лащане и придобият професионален 
опит, трудови навици и практически 
умения, чрез стажуване и обучение 
по специалността или професията, 
която имат, в структури на общинска-
та администрация. Тази възможност 
идва по проект "Нова възможност за 
младежка заетост", финансиран от 
Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси". 

Общината ще бъде работода-
тел на младежите и ще им осигури 
заплата /минималната за страната/ и 
осигуровки по време на стажа, а опи-
тът, който младежите ще придобият 
след това, ще им помогне успешно да 
намерят работа по професията. 

Обучението в общинската ад-
министрация е за период от 6 месеца, 
а обявените места са седем в пет 
различни дирекции и отдели. 

Дирекция "Здравеопазване, 
социални дейности и младежки поли-
тики" ще предостави 3 работни места 
- едно за Младши юрисконсулт с вис-
ше образование, степен Магистър и 
специалност "Право" и две за Млад-
ши експерт с висше образование, сте-
пен Бакалавър и специалности 
"Социални дейности", "Социална пе-
дагогика", "Специална педагогика", 
"Социален мениджмънт", 
"Педагогика", "Управление на човеш-
ките ресурси" и "Публична админист-
рация". 

Едно място е обявено в отдел 
"Превенции и младежка заетост". 
Изискваното образование е висше, 
степен Бакалавър и една от специал-
ностите "Педагогика", "Социална пе-
дагогика", "Психология" или други в 
педагогическата, психологическата и 
социалната сфера. В отдел 
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ  

портал – http://integrate-pomorie.eu/, 
където е интегрирана база данни, ор-
ганизирано е дигитално съдържание за 
нуждите на целевите групи, дигитали-
зирана е информация, свързана с кул-
турната идентичност на ромската общ-
ност. 

Проведоха се три обучения за 
придобиване на ключови компетент-
ности – Дигитална компетентност, Об-
ществени и граждански компетентнос-
ти и Инициативност и предприемачест-
во. Във всяко от обученията участваха 
по 20 лица – родители от целевата гру-
па. Проведени са и 3 броя публични 
събития – дискусии  с представители 
на ромската общност, местната общ-
ност, заинтересованите страни и меди-
ите в училището в с. Бата, в читалище-
то  в гр. Каблешково и в читалището в 
с. Горица. 

С превантивна цел за недопус-
кане и предотвратяване на противооб-
ществени прояви и правонарушения 
бяха монтирани общо 24 бр. камери за 
видеонаблюдение в село Горица, село 
Бата и град Каблешково. 

 
Проектът „Създаване на цент-

рове за социално включване на марги-
нализирани общности на територията 
на Община Поморие”, по Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG05M9OP001-2.013-0001
-C01/14.08.2018г., одобрен за финан-
сиране по процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.013 – МИГ Поморие – 
мярка 9: “Социално-икономическа ин-
теграция на маргинализирани общнос-
ти, в т.ч. роми, мигранти и др.” се осъ-
ществява с финансовата помощ на 
Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 г., съ-
финансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. 
 

Източник: Община Поморие 

 Община Поморие, в партньор-
ство с НЧ „Атанас Манчев 1920“ – гр. 
Каблешково,  успешно изпълни про-
ект „Създаване на центрове за соци-
ално включване на маргинализирани 
общности на територията на Община 
Поморие” по ОПРЧР 2014-2020. 

В рамките на проекта бяха съз-
дадени два Центъра за социално 
включване на маргинализирани общ-
ности – един в сградата на НЧ 
“Атанас Манчев” в гр. Каблешково и 
един център в училище ОУ “Христо 
Ботев” в с. Бата, в които представите-
ли на целевите групи получиха инди-
видуални консултации и социално-
здравна медиация за повишаване ин-
формираността относно социалните и 
здравните им права, и повишаване на 
здравната им култура. Ангажирани  
бяха двама души на длъжността 
“Психолог”, които в рамките на проек-
та оказваха индивидуална психологи-
ческа подкрепа на деца от целевата 
група и предоставяха помощ и съ-
действие на родители от ромската 
общност по въпроси, свързани с въз-
питанието, образованието, превенци-
ята на агресивно поведение и други.  

В изпълнение на проекта бяха 
доставени и инсталирани 42 броя 
преносими компютърни устройства, 2 
мултифунционални устройства и бяха 
обособени 3 броя дигитални центъра 
в три отделни населени места. Съз-
даден е и информационен интернет 
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СТОТИЦИ ДОБРОВОЛЦИ ПОДКРЕПИХА КАМПАНИИТЕ 
„МОРЕТА БЕЗ ОТПАДЪЦИ“  

джа“, „Биоразнообразие“. Почистване-
то започна на езерото Вая в средата 
на юли, продължи с места около ре-
зерват „Ропотамо“ и приключва днес 
при Атанасовско езеро в частта 
„Атанасовска коса“.  

В рамките на проект „Съвместни 
трансгранични инициативи за намаля-
ване на отпадъци в Егейско и Черно 
море (Seas without waste)” продължа-
ват и действията по почистване и об-
лагородяване на канала при езерото 
„Вая“. Финансирането на втори етап от 
започналите през 2018 година дейнос-
ти отново е по Програмата за трансг-
ранично сътрудничество Интеррег - 
ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. 

 
Източник: Областен пресцентър  

 Служители от администрации-
те и доброволци освободиха от стоти-
ци килограми отпадъци важни за об-
ласт Бургас места. Бреговете на езе-
рата Вая и Атанасовско, районът и 
плажната ивица около резерват 
„Ропотамо“ към днешна дата “дишат“ 
спокойно. Автомобилни гуми, стари 
мебели, строителни отпадъци, пласт-
маса с различен произход и разно-
родни битови предмети са изнесени 
от влажните зони. 

„Кампанията „Морета без отпа-
дъци“ посочва един важен проблем 
какъвто е безразборното изхвърляне 
на отпадъци и дава личния пример на 
стотици доброволци. Почистени са 
места с важна екологична функция и 
призивът ни е за отговорно поведе-
ние към тях.“- коментира областният 
управител Вълчо Чолаков. 

Над 200 са участниците в три-
те кампании, провеждани по проект 
на Областна администрация Бургас. 
Сред тях са служители на РИОСВ, 
Общините Бургас и Приморско, пред-
ставители на дирекцията по горите и 
Областна дирекция „Земеделие“. Ак-
тивно е участието и на неправителст-
вения сектор в лицето на Фондация 
„Виа Понтика“, СНЦ „Зелена Стран-

Н
О

В
И

Н
И

 О
Т

 Р
Е

Г
И

О
Н

А
 

Е
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Е
Н

 Б
Ю

Л
Е

Т
И

Н
 А

В
Г

У
С

Т
 2

0
2
0

 

 
Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Бургас 2019-2021 г.“ 
BG05SFOP001-4.004-0025-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съ-

финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 


