
 

 

В този брой: 

Актуално  

Новини от региона 
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веят все още в ЕС, нямат автоматично 
право да живеят и работят в страни от 
ЕС и за тях могат да се прилагат огра-
ничения. Режимът за работа и престой 
в Ирландия е различен, тъй като стра-
ната има отделно споразумение с Ве-
ликобритания. 

Британски граждани, които искат да 
посетят или да останат в ЕС повече от 
90 дни по каквато и да е причина, 
трябва да покрият изискванията за 
влизане и престой спрямо граждани 
на страни извън ЕС. Това важи и за 
британци, които имат дом в ЕС. Про-
фесионалните квалификации на бри-
танските граждани не се признават 
автоматично в страните от ЕС, както 
беше преди. 

Граждани на ЕС, които искат да се 
преместят за работа или дългосрочно 
пребиваване (над шест месеца) във 
Великобритания, ще трябва да покри-
ят условията за миграция на британс-
кото правителство и да кандидатстват 
за виза. 

Пътуване : Британските граждани 
могат да посещават ЕС за срок до 90 
дни в рамките на всеки 180 дни, без 
да се нуждаят от виза. 

Те обаче няма да могат да се въз-
ползват от бързите коридори за про-
верка на паспорти и граничен контрол 
в ЕС. Британците ще трябва да разпо-
лагат с билет за връщане и да могат 
да докажат, че имат достатъчно сред-
ства за престой. Паспортът им ще 
трябва да бъде валиден поне за след-
ващите шест месеца. 

Гражданите на ЕС ще могат да по-
сещават Великобритания за срок до 
шест месеца без виза. Те ще трябва 

Великобритания напусна ЕС на 31 
януари 2020 г. До 31 декември 2020г. 
В сила беше преходен период, по 
време на който се водиха преговори 
за бъдещите отношения. Краят му 
беше отбелязан с подписването на 
споразумение от 1246 страници , 
уреждащо търговските взаимоотно-
шения между страните,  обмена на 
класифицирана информация , ядрена 
енергия и редица общи декларации. 

Макар че договорът започна да се 
прилага на предварителна база от 1 
януари, Парламентът все още предс-
тои да даде одобрението си. Депута-
тите разискват текста първо в парла-
ментарни комисии, а след това ще се 
проведе пленарно гласуване.  

Ето някои от посоките, в които нас-
тъпват промени : 

Престой и работа във Великобри-
тания и ЕС : Гражданите и на двете 
страни, които са живели постоянно на 
съответните места преди януари 2021 
г., имат право да продължат да живе-
ят и да работят, стига да са регистри-
рани и да са получили разрешение за 
заселване от националните власти в 
страните от ЕС или Великобритания. 

Британски граждани, които не жи-
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БРЕКЗИТ: НОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕС И 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ПРЯКОТО ИМ ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ 

ЕЖЕДНЕВИЕТО  НА ГРАЖДАНИТЕ  



представят валиден паспорт, за да 
бъдат допуснати в страната. 

Здравеопазване : Гражданите на 
ЕС, които са временно във Великоб-
ритания, ще могат да ползват спешни 
медицински услуги с Европейската 
здравноосигурителна карта.  

Пенсионерите ще продължат да 
ползват здравни услуги там, където 
живеят. Страната, която плаща пен-
сията им, ще покрива разходите на 
страната, в която те пребивават. 

Програмата за обмен „Еразъм +“ : 
Великобритания реши да спре да 
участва в популярната европейска 
програма за обмен „Еразъм +“ и да 
създаде своя програма. Това означа-
ва, че студентите от ЕС няма да мо-
гат да учат в британски университети 
по „Еразъм +“. 
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Търговия със стоки и услуги : Спо-
разумението определя, че стоките, 
които се търгуват между ЕС и Вели-
кобритания, не се облагат с мита и за 
тях не важат количествени ограниче-
ния (квоти). Въпреки това има нови 
процедури за превоз на стоки от и към 
Великобритания - те ще трябва да се 
съобразяват със санитарните, еколо-
гични и социални изисквания на един-
ния пазар или на британската страна. 

Това означава, че бизнесът ще 
трябва да се съобразява с допълни-
телни изисквания. В същото време 
свободното движение на стоки между 
Северна Ирландия и ЕС се запазва. 

Що се отнася до услугите, британс-
ките компании няма да имат автома-
тично право да предлагат услуги в ЕС. 
Ако искат да продължат да действат 
на европейския пазар, те ще трябва 
да се регистрират като фирми в ЕС.  

 

Източник : www.europarl.europa.eu 



 
СТАРТИРА ПЛАТФОРМАТА LIVING-IN.EU  

ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ ЧРЕЗ 
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ 

за постигане на климатични цели и на-
маляване на въглеродния отпечатък 
върху околната среда, като същевре-
менно насърчават участието на граж-
даните и осигуряват просперитет на 
всички видове бизнес, включително 
МСП и стартиращи предприятия. 

Чрез емблематични проекти, като Ur-
ban Digital Twins, Citizen Card, Digital 
Neighbourhood Instrumnet (решение 
прилагано от Столична община) и Ur-
ban Data Platforms, градовете и регио-
ните могат да разработят и внедрят 
решението на местно ниво. 

Движението възниква преди година, с 
декларацията „Присъедини се, засили, 
поддържай“ (налична и на български 
език), в резултат на програмата на 
финландското председателство на Съ-
вета на ЕС през 2019 г. При интерес, 
можете да се присъедините, като под-
пишете декларацията. До този момент 
движението е подкрепено от над 80 
града от 17 държави членки на ЕС. 

 

Източник : www.cor.europa.eu 

 

 

Платформата living-in.eu е проект 
на  инициативата Living-in.eu, която се 
реализира в сътрудничество между 
Eurocities (Евроградове), организаци-
ята  Отворени и приспособими инте-
лигентни градове (OASC), Европейс-
ката мрежа от действащи лаборато-
рии (European Network of Living Labs 
— ENOLL) и се подкрепя от Европейс-
ката комисия и Европейския комитет 
на регионите. 

Платформата се реализира в рамки-
те на събитието CITYxCITY Festival. 
Тя има за цел да създаде условия за 
по-широкото използване на дигитални 
решения на основата на редица вече 
приложени емблематични проекти. 
Движението Living-in.eu има амбиция-
та да окаже положително въздейст-
вие върху качеството на живот на по-
не 300 милиона европейски граждани 
до 2025 г.. 

Организаторите на платформата 
подчертават ролята и значението на 
цифровите решения, които обхващат 
широк набор от сфери, като подходи 
за интелигентна градска мобилност, 
енергийна ефективност, устойчиви 
жилища, цифрови обществени услуги 
и гражданско управление. Мащабното 
възприемане и прилагане на тези ре-
шения се счита за решаващо за под-
помагане на градовете и общностите 
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ПО НОВА МЯРКА СЕ ОТПУСКАТ 129 МЛН. ЛВ. ОТ ОПРР ЗА 

БОРБА С COVID-19 И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА 
ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ПРИ ПАНДЕМИЧНИ КРИЗИ 

COVID – 19; 
• Осигуряване на медицинско и 

болнично оборудване за структу-
ри, създадени за лечение и грижи 
за пациенти с CoV-2; 

 
• Повишаване капацитета на цент-

ровете за трансфузионна хемато-
логия за диагностика на COVID-
19; 

 
• Внедряване на телемедицина с 

оглед редуциране на контактите 
на инфектираните с коронавирус 
пациенти при получаване на ме-
дицински грижи; 

 
• Други дейности в подкрепа на ин-

вестиции в продукти и услуги за 
здравно обслужване и мерки за 
опазване на здравето и безопас-
ността, включително осигурява-
нето на ваксини и лекарства. 

 
За реализацията на новата Ос, през 

м. февруари е планирано обявяване 
на процедура „Мерки за справяне с 
пандемията“  

 
 

Източник: www.mrrb.bg 

 Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството ще 
предостави 129,3 млн. лв. чрез Опе-
ративна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. за борба с разпростране-
нието на COVID-19 в страната и за 
създаване на устойчивост на здрав-
ната система при работа в условия на 
пандемични кризи.  

Средствата се осигуряват от об-
щия финансов ресурс, определен за 
България, по новия инструмент на ЕС 
– REACT-EU, като за целта в ОПРР 
се създава нова Приоритетна ос - 9 
„Подкрепа за здравната система за 
справяне с кризи“.  

Със средствата ще се финансират 
проекти на Министерството на здра-
веопазването, което като бенефици-
ент ще работи в партньорство с об-
щините или общинските лечебни за-
ведения за прилагането на адекватни 
мерки в условията на извънредна 
епидемична обстановка.  

Допустимите за подкрепа дейности 
по новата Ос, са: 

 
• Укрепване капацитета на бол-

ничната мрежа чрез реконструк-
ция, проектиране и ремонтни 
дейности за обособяване на 
изолирани структури към болни-
ците, определени за лечение и 
наблюдение на пациенти с 

А
К

Т
У

А
Л

Н
О

 

Е
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Е
Н

 Б
Ю

Л
Е

Т
И

Н
 Я

Н
У

А
Р

И
 2

0
2
1

 

 
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. 
 



BG06RDNP001-19.354 ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДГОТВИ-
ТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО-
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПОДМЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“ ОТ 
МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРСР 2014 - 

2020 Г.  

вяне на финансова помощ по процеду-
рата са местни инициативни групи 
(МИГ), които са сключили споразуме-
ние за изпълнение на стратегия за 
ВОМР по реда на ПМС № 161 от 2016 
г. или на Наредба № 22 от 2015 г.  

Общият размер на средствата, които 
могат бъдат предоставени за всички 
одобрени проектни предложение по 
процедура № BG06RDNP001-19.354 
„Подготвителни дейности за вътрешно-
териториално и транснационално сът-
рудничество“ възлизат на 933 700,00 
лева. Максималният размер на безвъз-
мездната финансова помощ за проект 
за подготвителни дейности е до лево-
вата равностойност на 10 000 евро за 
проект за вътрешнотериториално сът-
рудничество и до левовата равностой-
ност на 25 000 евро за проект за транс-
национално сътрудничество.  

Проектните предложения по процеду-
рите могат да бъдат подадени от кан-
дидатите чрез попълването на уеб ба-
зиран формуляр за кандидатстване и 
подаване на формуляра и придружи-
телните документи чрез ИСУН 2020 . 

Крайният срок за подаване на проект-
ни предложения е 28.02.2021 г. 17:00 ч.  

 

Източник: www.eufunds.bg 

УО на ПРСР 2014-2020 обявява про-
цедура чрез подбор на проектни 
предложения по подмярка 19.3 
„Подготовка и изпълнение на дейнос-
ти за сътрудничество на МИГ“ от мяр-
ка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. № 
BG06RDNP001-19.354 Подготвителни 
дейности за вътрешнотериториално и 
транснационално сътрудничество“ .  

По процедурите ще се финансират 
дейности, които допринасят за разви-
тието на териториите, обхванати от 
МИГ – провеждане на срещи с потен-
циални партньори,  провеждане на 
заседания и мероприятия за плани-
ране на дейностите по проекта, под-
готовка и разработване на проект за 
вътрешнотериториално или трансна-
ционално сътрудничество, дейности 
по публичност и информираност и 
дейности по координация на изпълне-
нието на подготвителните дейности. 

Проектите за подготвителни дейно-
сти имат за цел да стимулират из-
граждането на капацитет, споделя-
нето на опит, обмена на ноу-хау, кои-
то допринасят за устойчивото разви-
тие на местните общности и подпома-
гат постигането на целите на страте-
гиите за ВОМР. 

 Допустими кандидати за предоста-
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BG06RDNP001-19.355 - ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪТ-
РЕШНОТЕРИТОРИАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО 
ПОДМЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТ-

РУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“ ОТ МЯРКА 19 
„ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРСР 2014 - 2020 Г.  

ВОМР по реда на ПМС № 161 от 2016 
г. или на Наредба № 22 от 2015 г. Пар-
тньори по проектите за вътрешнотери-
ториално сътрудничество могат да бъ-
дат други МИГ или местни инициатив-
ни рибарски групи (МИРГ), които из-
пълняват стратегии за ВОМР, финан-
сирани от Програмата за морско дело 
и рибарство. Партньори по проектите 
за транснационално сътрудничество 
могат да бъдат освен МИГ и МИРГ от 
България, така и МИГ, МИРГ, местни 
групи за действие или други групи от 
местни публични и частни партньори 
на определена територия в Европейс-
кия съюз или трети страни  

Общият размер на средствата, които 
могат бъдат предоставени за всички 
одобрени проектни предложение по 
процедура № BG06RDNP001-19.355 
„Вътрешнотериториално и транснацио-
нално сътрудничество“ възлизат на 
7 823 200 лева. Максималният размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
за проекти за сътрудничество за кан-
дидата и всеки от партньорите е до 
левовата равностойност на 50 000 ев-
ро за вътрешнотериториално сътруд-
ничество и до левовата равностойност 
на 100 000 евро за транснационално 
сътрудничество. 

Проектните предложения по процеду-
рите могат да бъдат подадени от кан-
дидатите чрез попълването на уеб ба-
зиран формуляр за кандидатстване и 
подаване на формуляра и придружи-
телните документи чрез ИСУН 2020. 

Крайният срок за подаване на проект-
ни предложения е 28.02.2021 г. 17:00 ч. 

 

 

Източник: www.eufunds.bg 

УО на ПРСР 2014-2020 обявява  
процедура чрез подбор на проектни 
предложения по подмярка 19.3 
„Подготовка и изпълнение на дейнос-
ти за сътрудничество на МИГ от мяр-
ка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. по 
процедура № BG06RDNP001-19.355 
„Вътрешнотериториално и транснаци-
онално сътрудничество“  

По подмярката се финансират дей-
ности, които допринасят за развитие-
то на териториите, обхванати от МИГ 
– разработване на съвместен про-
дукт/услуга, включващо придобиване 
на активи, включително строително-
монтажни работи или строително-
ремонтни работи на територията на 
партньорите от Република България 
за целите на проекта, изследвания и 
пазарни проучвания, директно свър-
зани със съвместния продукт/услуга, 
реализиране на промоционални или 
маркетингови кампании, провеждане 
на обучения, семинари, съвместни 
събития, срещи и др., дейности по 
публичност и информираност и дей-
ности по координация на изпълнение-
то на дейностите по проекта.  

Допустими кандидати за предоста-
вяне на финансова помощ по проце-
дурите са местни инициативни групи 
(МИГ), които са сключили споразуме-
ние за изпълнение на стратегия за 
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ПРОЕКТ BG16M1OP002-2.010-0049-C02 РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО 
ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КА-
МЕНАР, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРА-

МА „ОКОЛНА СРЕДА“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ  ФОНДОВЕ.  

лят вредните емисии в атмосферния 
въздух, които към настоящия момент 
се отделят неконтролируемо. 

Тъй като депото се намира в близост 
до Защитена зона “Айтоска планина”, 
ще бъдат предприети допълнителни 
мерки за опазване на околната среда. 

 

Срокът за изпълне-
ние е 20.05 на след-
ващата година.  

 

 

 

 

 

 

Източник: www.pomorie.bg 

С проект на стойност от близо 3,5 мл. 
лева  безвъзмездна финансова по-
мощ, 85% от които осигурени от Евро-
пейския фонд за регионално развитие 
и 15 %  – национално съфинансиране 
от държавния бюджет на Република 
България, Община Поморие  започва 
рекултивацията на старото сметище в 
село Каменар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С изпълнението на настоящия про-
ект, теренът ще бъде почистен от от-
падъци и растителност и ще се изгра-
дят опорна дига,  дрениращ канал, го-
рен изолационен екран и газови кла-
денци, които ще предотвратяват изти-
чане на  отделящия се леснозапалим 
газ метан. 

С дейностите по проекта ще се огра-
ничи нерегламентираното изхвърляне 
на отпадъци и значително ще се нама-
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МИГ ПОМОРИЕ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  

НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО  
ПРСР 2014-2020 Г. 

Посредством изграждането, оборуд-
ването и обзавеждането на посетител-
ския център в с. Козичино ще може да 
бъде съхранено уникалното за региона 
културно, природно и историческо нас-
ледство. Посетителите на центъра ще 
могат да се докоснат до специфични 
за селото като носии, инструменти от 
бита, автентична техника др., които до 
този момент остават скрити за любите-
лите на селския туризъм поради затво-
реността на местната общност. 

Проектът „Изграждане на посетителс-
ки център за представяне и експонира-
не на местното природно и културно 
наследство в с. Козичино, община По-
морие” се финансира по Програма за 
развитие на селските райони 2014-
2020, по процедура: МИГ Поморие – 
7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура”, със 
срок на изпълнение – 36 месеца. 

 

 

             Източник:www.mig-pomorie.eu 

 

 

 

  

Кметът Иван Алексиев подписа 
тристранен договор с Държавен фонд 
„Земеделие“ и Местна инициативна 
група (МИГ) Поморие за безвъзмезд-
но финансиране за изграждане на по-
сетителски център за представяне и 
експониране на местното природно и 
културно наследство в с. Козичино, 
община Поморие, по Програма за 
развитие на селските райони 2014 – 
2020 г. 

Дейностите по проекта предвиж-
дат  изграждане, оборудване и обза-
веждане на посетителски център за 
представяне и експониране на мест-
ното природно и културно наследство 
в с.Козичино на площ от 120 кв.м. Ин-
вестиционно намерение включва изг-
раждане на едноетажна сграда, отс-
тояща на 8м. от улицата и на 3м. от 
югоизточната регулационна линия, 
изграждане на паркоместа до улицата 
и създаването на експозиционна за-
ла, остъклена от североизток и югоиз-
ток, като северната страна. Под ниво 
прозорци ще се експонират предмети, 
етнографски артефакти, снимки от 
историята, карти и пр. Предвидено е 
изграждането и на тоалетна, достъп-
на за хора с увреждания, както и на 
две складови помещения. 
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ СТАНА ЧЛЕН НА МРЕЖАТА ОТ РЕГИО-
НАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПО-

ЛИТИКИТЕ НА ЕС (REGHUB) 

опит от изпълнението на заинтересо-
ваните страни на местно и регионално 
равнище. 

Мрежата ще продължи работата си 
през 2021 г. и след това, като се съсре-
доточи върху онези области на полити-
ката, в които изпълнението в региони-
те и градовете е от решаващо значе-
ние и които заемат важно място в 
дневния ред на ЕС, като например въз-
становяването от пандемията от 
COVID-19. 

Резултатите от консултациите на 
RegHub ще отчитат политическите сро-
кове на КР, а секретариатът на RegHub 
ще ги направи широко достъпни за 
всички, които допринасят за станови-
щата на КР (докладчици, членове, по-
литически групи, експерти, служители 
по политиките). 

 

 
 
 

      Източник: www.pomorie.bg 

 
Европейският комитет на региони-

те одобри кандидатурата на Община 
Поморие за членство в Мрежата от 
регионални центрове за преглед на 
изпълнението на политиките на ЕС 
(RegHub). Одобрените нови членове 
са общо 46 на брой от 21 страни 
членки, като представител на Бълга-
рия е единствено Община Поморие. 

Всички кандидатури бяха оценени 
въз основа на единни критерии, от-
носно мотивацията и способността на 
кандидатите да дадат принос; много-
образието на членовете по отноше-
ние на институционалната роля и за-
конодателните правомощия, както и 
по отношение на населението, разме-
ра и социалните и икономическите 
характеристики; подходящ географс-
ки баланс на членовете в целия ЕС и 
др. 

Комитетът стартира пилотната фа-
за на Мрежата от регионални центро-
ве за преглед на изпълнението на по-
литиките на ЕС (RegHub) през 2018 
година. Целта на тази инициатива бе-
ше да се създаде мрежа, която е в 
състояние да организира технически 
консултации и да събира съответния 
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ОБЩИНА НЕСЕБЪР  
С ПРОЕКТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА  

ЗАМЪРСЯВАНИЯТА В ЧЕРНО МОРЕ 

лазни кампании и провеждане на кам-
пания за повишаване на осведоме-
ността във връзка с проблемите на 
морските отпадъци. 

Този проект, както и инициативите 
за пречистване на водите и опазване 
на морската флора и фауна, е още ед-
на стъпка към съхраняване на чистота-
та на морето в акваторията на община. 

 
 
 
 

      Източник: www.nessebarinfo.com 

 
Община Несебър получи одобре-

ние за проект „Намаляване на отпа-
дъците в акваторията на гр. Несебър 
чрез акции за почистване и кампании 
за повишаване на съзнанието на мес-
тното население: опазване на морско-
то природно и културно наследство 
като обществена отговорност и ре-
сурс за местния традиционен поми-
нък“, който ще бъде финансиран по 
процедура BGENVIRONMENT-2.003 – 
„Малка грантова схема за мерки за 
намаляване на морските отпадъци“ от 
Програма „Опазване на околната сре-
да и климатични промени“ на ФМ на 
ЕИП 2014-2021 г. 
Община Несебър е един от едва 
шестте бенефициенти, одобрени за 
финансиране от Програмния опера-
тор по настоящата пока-
на.Максималната стойност на проекта 
е 158 855 лв., а срокът реализация е 
в рамките на 18 месеца. 

Основните дейности, които ще бъ-
дат изпълнени, са извършване на 
морско геофизично и дистанционно 
проучване за установяване вида, ма-
щаба и дълбочината на натрупване 
на отпадъци, почистване на морското 
дъно от отпадъци чрез няколко водо-
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ОБЩИНА БУРГАС  
С БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА  

ОБНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНОТО СИ ОСВЕТЛЕНИЕ 

и булеварди. 

Одобрени са още и  Малко Търново - 
за 204 хил.евро, Поморие – 400 
хил.евро и Средец – 266 хил.евро. 
Очаква се проектите да бъдат реали-
зирани в рамките на тази календарна 
година.  

 

      Източник: www.eeagrants.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двадесет общини, сред които и Об-
щина Бургас, бяха класирани в проце-
дурата за рехабилитация и модерни-
зация на улично осветление, финан-
сирана по линия на програмата 
„Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигурност“ на 
Финансовия механизъм на Европейс-
кото икономическо пространство 2014
–2020 г. 

 Основната цел на процедурата е 
повишаване на енергийната ефектив-
ност, намаляване на разходите на 
общините за осветление и подобря-
ване на условията на живот на насе-
лението. 

За финансиране по нея кандидатст-
ваха 107 общини, като 104 от тях пре-
минаха първия етап на класиране – 
административната оценка. Те са раз-
пределени в три списъка – 20, които 
ще получат финансиране, 6 отхвър-
лени и 78 резерви. 

Проектът на Бургас е класиран на 
второ място сред всички подадени. 
Одобрено е финансиране за 600 
хил.евро, с което ще се подмени 
енергийното осветление на 22 улици 
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