
 

 

В този брой: 

Актуално  

Новини от региона 
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 СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕК-
ТИ BG14MFOP001-4.080 „ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ЖИ-

ВОТ И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА РИБАРСКИЯ РАЙОН“ ОТ 
СВОМР НА МИРГ “ПОМОРИЕ” 

- Диверсификация на дейностите в ри-
барския район и тяхното използване, 
като потенциал за създаване на зае-
тост и възможности за укрепване на 
чувството за местна идентичност; 

- Запазване на историческото и морс-
кото културно ноу-хау в МИРГ 
„Поморие”; 

- Провеждане на събития, свързани с 
риболова и морските традиции в райо-
на; 

- Изграждане и ремонт на исторически 
дървени лодки; 

- Реализиране на действия, вкл. строи-
телни за по-добро интегриране на пла-
жа и риболовния живот с местната 
селска общност; 

- Оборудване за мониторинг на жизне-
ния цикъл на представителите на мор-
ската флора и фауна, което се преда-
ва по интернет и може да се използва 
от ученици и други заинтересовани ли-
ца в живота на рибите. 

Условията за кандидатстване, Услови-
ята за изпълнение и пълният пакет до-
кументи по процедурата са публикува-
ни за обща информация на Единния 
информационен портал на Европейс-
ките структурни и инвестиционни фон-
дове: https://www.eufunds.bg, на интер-
нет страницата на Министерството на 
земеделието, храните и горите - http://
www.mzh.government.bg/bg/ и на интер-
нет страницата на МИРГ „Поморие“ - 
http://mirg-pomorie.eu/.  

 

   Източник: www.eufunds.bg 

      УО на ПМДР 2014 – 2020 г. кани 
желаещите да представят проектни 
предложения 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 
МИРГ „Поморие“. 

 Общият размер на безвъзмездна фи-
нансова помощ е 889 533.00 лв.  

Проектите по процедурата следва да 
бъдат изпълнени на територията на 
МИРГ„Поморие“.  

Първи краен срок за подаване на про-
ектни предложения: 17:00 часа на 
07.09.2021 г.  

Безвъзмездна финансова помощ се 
предоставя за финансирането на 
следните дейности: 

- Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществува-
щи обекти от средата за живот; 

- Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на обекти, свързани с 
морското културното наследство, на 
туристически и природни обекти; 
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ПОСТИГНАТА СДЕЛКА ЗА ФОНД НА ЕС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
РЕГИОНИТЕ И БИЗНЕСА ДА СЕ АДАПТИРАТ КЪМ БРЕКЗИТ ЕД-
НОКРАТНИЯТ СПЕШЕН ФИНАНСОВА ИНСТРУМЕНТ ЩЕ БЪДЕ 
ДОСТЪПЕН ЗА ФИРМИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ 

кралство, значението на риболова в 
изключителната икономическа зона  

на Обединеното кралство и населе-
нието, живеещо в морските региони 
граничещ с Обединеното кралство. 

Ирландия ще бъде най-големият 
бенефициент в абсолютно изражение, 
следвана от Холандия, Франция, Гер-
мания и Белгия. 

Държавите-членки, които зависят 
значително от риболова, ще трябва да 
насочат определен процент от нацио-
налното си разпределение към дреб-
ния крайбрежен риболов и местните и 
регионални общности, зависими от ри-
боловните дейности. 

 

 Допустимост на средствата 

Парламентът се съгласи със Съвета 
за удължаване на периода на допусти-
мост, за да покрие разходите, направе-
ни между 1 януари 2020 г. и 31 декемв-
ри 2023 г. за мерки, специално предп-
риети за смекчаване на очакваните 
негативни ефекти от Брекзит. Предло-
жението на Комисията ограничи този 
период между 1 юли 2020 г. и 31 де-
кември 2022 г. 

Мерките, подкрепени от BAR, тряб-
ва да бъдат специално определени 
във връзка с оттеглянето на Обедине-
ното кралство от ЕС. Те могат да 
включват: 

- подкрепа за бизнеса (особено 
МСП), самонаетите и местните общ-
ности; 

- инвестиции в създаване на работ-
ни места и реинтеграция на пазара на 
труда, включително краткосрочни  

Законодателите на ЕС постигнаха 
политическо споразумение относно 
резерва за корекция на Brexit в раз-
мер на 5 милиарда евро, проправяйки 
пътя за първо плащане до декември. 

С бюджет от 5 милиарда евро (в 
цените за 2018 г. - 5,4 милиарда евро 
в текущи цени), резервът за приспо-
собяване към Брекзит (BAR) ще се 
съсредоточи върху държави и секто-
ри, най-силно засегнати от оттегляне-
то на Обединеното кралство от ЕС. 

Първа вноска от 1,6 милиарда ев-
ро за предварително финансиране 
ще бъде на разположение до декемв-
ри 2021 г. Два други транша за пред-
варително финансиране от 1,6 мили-
арда евро ще бъдат платени в нача-
лото на 2022 и 2023 г. Останалите 1 
милиард евро ще бъдат платени през 
2025 година. 

 

 Метод на разпределение 

Според временното споразумение 
ще се използват три фактора, за да 
се изчисли колко пари всяка държава 
от ЕС ще получи от BAR: значението 
на търговията с Обединеното  
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гражданите, бизнеса и секторите, 
които са най-засегнати.  

 

Изискванията на зеления пакт са 
взети предвид в текста, договорен е 
минимален пакет, посветен на рибо-
ловния сектор, регионите и местните 
власти могат да бъдат по-добре анга-
жирани и изключихме финансовите 
услуги от получаване на подкрепа от 
фонда ”. 

  

Следващи стъпки 

Парламентът ще гласува временно-
то споразумение през септември. 

  

Заден план 

На 25 декември 2020 г. Комисията 
представи предложението си за резер-
ва за приспособяване към Брекзит, 
който ще бъде създаден като специа-
лен инструмент извън бюджетните та-
вани на Многогодишната финансова 
рамка (МФР) 2021-2027.    

 

 

Източник : www.europarl.europa.eu 

работни програми, курсове за прек-
валификация и обучение; 

- подкрепа за подпомагане на граж-
даните, завръщащи се от Обединено-
то кралство в резултат на Брекзит, да 
се реинтегрират; 

- подкрепа за функционирането на 
граничния, митническия, здравния, 
фитосанитарния и контрола на сигур-

ността, риболовния контрол, схемите 
за сертифициране и лицензиране. 

  

Цитати 

„Европейският парламент спази 
обещанието си. Искахме бърза евро-
пейска реакция и бърза помощ на ре-
гионите и бизнеса, страдащи от нега-
тивните последици от Брекзит. Това 
успяхме да направим с днешното спо-
разумение. Поставихме ясни крите-
рии за разпределяне на резерва, така 
че финансирането да отиде там, къ-
дето всъщност е необходимо. И се 
уверихме, че помощта вече може да 
бъде разпределена от края на тази 
година ”, каза водещият евродепутат 
Паскал Аримонт (ЕНП, БЕ). 

 

Председателят на Комитета за ре-
гионално развитие Younous Omarjee 
(Левицата, FR) каза: „Трябваше спеш-
но да реагираме на многостранната 
криза на Брекзит, която направихме в 
изключително кратък срок с резерва 
за приспособяване към Брекзит. BAR 
ще бъде гъвкав и ще помага на  
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КРЪГОВА ИКОНОМИКА: КОМИСИЯТА ПРЕДОСТАВИ 
НАСОКИ ЗА ХАРМОНИЗИРАНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА 

ПЛАСТМАСА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА 

• Индустриални опаковки (кофички 
за кисело мляко, опаковки за пло-
дове, канти и т.н.) 

• Торбички и чували   

КАКВО ЩЕ СЕ ЗАБРАНИ? 

Пластмасовите продукти, които трябва 
да бъдат забранени съгласно директи-
вата, включват: 

 

• прибори за хранене (вилици, но-
жове, лъжици, пръчици за хране-
не); 

• чинии; 

• сламки; 

• клечки за уши; 

• бъркалки за напитки; 

• пръчици, които следва да бъдат 
прикрепени и да поддържат бало-
ни; 

• чаши, чинии, кутии за еднократна 
употреба, изработени от експан-
диран полистирен (стиропор); 

• продуктите, изработени от оксо-
разградима пластмаса (полимер, 
който се разгражда в природата 
при определени условия). 

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ ДЪРЖАВИТЕ 
ЧЛЕНКИ НА ЕС?  

В съответствие с политиката на ЕС 
в областта на отпадъците от държави-
те от ЕС се очаква  от държавите член-
ки амбициозно и устойчи-
во количествено намаление в потреб-
лението на тези продукти до 2026 г., 
също така се изисква да: 

-         предприемат мерки за нама-
ляване на потреблението на определе-
ни пластмаси за еднократна употреба, 
когато няма алтернатива  

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?Тя 
има за цел да предотврати и намали 
въздействието върху околната среда 
на определени пластмасови продукти 
и да насърчи прехода към кръгова 
икономика чрез въвеждането на ком-
бинация от мерки, пригодени към про-
дуктите, обхванати от директивата, 
включително забрана в целия ЕС на 
пластмасови продукти за еднократна 
употреба, когато са налични алтерна-
тиви. Директивата предоста-
вя стратегия на ЕС за пластмасите, 
важен елемент в преминаването на 
ЕС към кръгова икономика. 

КАКВО ОБХВАЩА ДИРЕКТИВАТА?

Пластмасите за еднократна употреба 
са направени изцяло или частично от 
пластмаса и по принцип са предназ-
начени за употреба само веднъж или 
за кратък период от време, преди да 
бъдат изхвърлени. 

КАКВО НЯМА ДА СЕ ЗАБРАНИ? 

•  Пластмасови чаши за еднократ-
на употреба 

• Пластмасови кутии за еднократ-
на употреба 

• Алуминиевите опаковки за ед-
нократна употреба 

• Пластмасови бутилки 
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• мокри кърпички; 

• тютюневи изделия с филтри; 

• чаши за пиене. 

Тези етикети следва да информират 
потребителите за: 

• подходящите варианти за управле-
ние на отпадъците от продукта или 
за това какъв тип отпадъци трябва 
да се избягват за продукта; 

• наличието на пластмаси в продукта, 
както и за отрицателното въздейст-
вие на отпадъците върху околната 
среда. 

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ  

Директивата въвежда разширена отговор-
ност на производителя, която включва 
принципа „замърсителят плаща“. Произво-
дителите трябва да покрият разходите за: 

• почистване при управлението на от-
падъците; 

• събиране на данни; 

• повишаване на осведомеността за 
следните продукти: 

•  контейнери за храна и напитки, 

•  бутилки, 

•  чаши, 

•  пликове и обвивки, 

•  леки торбички за пазаруване, 

•  тютюневи изделия с филтри. 

ОТКОГА ЩЕ СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВА-
ТА?  

Тя трябва да бъде въведена в законода-
телството на държавите от ЕС до 3 юли 
2021 г. Правилата за ограниченията на 
пазара и маркировката на продуктите се 
прилагат от 3 юли 2021 г., докато изисква-
нията за продуктов дизайн на бутилките се 
прилагат от 3 юли 2024 г. Мерките за раз-
ширена отговорност на производителя се 
прилагат от 31 декември 2024 г.  

 

Източник: www.europarl.europa.eu 

(чаши за пиене, включително капа-
ци и капачки, и контейнери за пригот-
вени храни за незабавна консумация); 

  

-         наблюдават потреблението 
на тези продукти за еднократна упот-
реба, както и предприетите мерки, и 
да докладват за постигнатия напре-
дък на Европейската комисия; 

  

-         гарантират, че са в сила пра-
вилата относно разширената отговор-
ност на производителя; 

  

-         информират потребителите 
и да насърчават отговорното поведе-
ние на потребителите, за да намалят 
отпадъците от такива продукти; 

  

-         осведомяват потребителите 
за алтернативни продукти за многок-
ратна употреба и за въздействието 
на неправилното изхвърляне на плас-
тмасови отпадъци за еднократна 
употреба в отходната система. 

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПЛАСТ-
МАСОВИТЕ БУТИЛКИ?  

Директивата определя ниво на съби-
ране от 90 % за рециклиране на пластма-
сови бутилки до 2029 г. (с междинна цел 
от 77 % до 2025 г.). 

 

-         Тези бутилки следва да съдър-
жат най-малко 25 % рециклирани пласт-
маси в тяхното производство до 2025 г. 
(„бутилки от PET“), и 30 % до 2030 г. (за 
всички бутилки). 

 КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАДЪЛ-
ЖИТЕЛНИТЕ МАРКИРОВКИ?  

 

Някои пластмасови продукти за еднок-
ратна употреба, пуснати на пазара, тряб-
ва да носят видима, ясно четлива и неза-
личима маркировка, поставена на тяхната 
опаковка или на самия продукт: 

• санитарни изделия; 
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АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА СЕ ВКЛЮЧВА В ОБЩО ЕВРО-
ПЕЙСКАТА КАМПАНИЯ „ПРАВА ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ”  

при работа зад граница, Агенцията по 
заетостта планира да участва в кампа-
нията и с поредица от информационни 
събития в цялата страна. Тези срещи, 
които предстои да бъдат организирани 
през септември, ще съберат наедно 
място търсещите сезонна работа в 
рамките на ЕС с експерти от Агенция 
по заетостта, Главна инспекция по тру-
да и други заинтересовани институции, 
които ще отговорят на конкретни въп-
роси и ще предоставят подробна ин-
формация за трудовите и осигурител-
ните права на наетите в страните от 
ЕС. 

Чрез предвидените събития и инфор-
мационни материали кампанията 
„Права през всички сезони” ще постави 
своеобразен акцент върху правата на 
сезонните работници, а именно – спра-
ведливи условия на труд, когато рабо-
тят в друга държава от ЕС, и равни 
трудови и социални права като местни-
те работници. Въпреки това, предвид 
временния характер на тяхната рабо-
та, те могат да бъдат по-уязвими към 
несигурни условия на труд и живот, 
измами и злоупотреби. Ето защо кам-
панията ще бъде и своеобразна плат-
форма за събиране и споделяне на 
успешни практики за разпространение 
на информация и предоставяне на по-
мощи услуги, достъпни за сезонни ра-
ботници и работодатели. За да научи-
те повече за #Rights4AllSeasons или да 
получите информация като сезонен 
работник или работодател, посетете 
уеб страницата на Агенция по заетост-
та и ИА ГИТ и следете социалните 
мрежи Фейсбук и LinkedIn. Информа-
ция за кампанията можете да намери-
те и на нейния официален сайт: https://
www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-
all-seasons.  

Агенцията по заетостта се включва 
като водещ партньор за България в 
общоевропейската кампания на Евро-
пейския орган по труда за повишава-
не осведомеността сред трансгранич-
ните сезонни работници „Права през 
всички сезони”. Целта е да се обърне 
внимание на необходимостта от на-
сърчаване на справедливи и безопас-
ни условия на труд за сезонните ра-
ботници, наети в страните от ЕС. Во-
дена от Европейския орган по труда, 
заедно с Европейската комисия, Ев-
ропейската платформа за борба с не-
декларирания труд, мрежатаEURES, 
страните от ЕС и социалните парт-
ньори, кампанията стартира офици-
ално на 15 юни2021 г. и ще продължи 
до октомври 2021 г. Публикациите в 
социалните мрежи могат да бъдат 
открити чрез хаштаг  
#Rights4AllSeasons.За реализиране 
на дейностите по кампанията в стра-
ната ни Агенцията по заетостта ще си 
партнира основно с Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция по тру-
да” (ИА ГИТ), като покани за парт-
ньорство ще бъдат отправени и към 
други институции и организации, кои-
то имат отношение към правата на 
сезонните работници. Освен с инфор-
мационни материали относно правата 

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
 Ю

Н
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. 
 



ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПО-
ДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ" 

 С ФИНАНСОВИЯ ПРИНОС НА  
ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 Загора, Велико Търново и Монтана. 
Фокусът на дейностите по Проекта е 
към намаляване на замърсяването от 
битово отопление с дърва и/или въгли-
ща.  

Интегрираният проект "Българските 
общини работят заедно за подобрява-
не на качеството на атмосферния въз-
дух" предвижда за град Бургас да бъ-
дат подменени отоплителните уреди 
на 1 994 домакинства. Изпълнението 
се реализира в две последователни 
фази - Пилотна и Основна. 

Целта на изпълнената Пилотна фа-
за по проекта беше да се тества на 
практика разработеният инструмента-
риум за реализация на проекта и на 
база на натрупания опит при необхо-
димост да се усъвършенства разрабо-
теният механизъм за Основната фаза. 

След успешната реализация на Пи-
лотната фаза, вече е даден старт и на 
изпълнението на проекта в Основната 
му фаза, където целта е да бъдат обх-
ванати и да се подменят старите отоп-
лителни уреди на 1 914 домакинства. 

Крайният срок за приемане на доку-
ментите за кандидатстване е 
15.09.2021 г.  

В случай че в посочения краен срок 
по настоящата покана не бъдат класи-
рани достатъчен брой кандидати, об-
щината си запазва правото да удължи 
срока за кандидатстване по поканата 
или да обяви нова покана за кандидат-
стване. 

Образците на Формуляр за канди-
датстване, на декларациите, могат да 
се намерят на интернет страницата на 
Община Бургас www.burgas.bg, Раздел 
Околна среда, Проекти или на интер-
нет страницата на Проекта:  http://
lifeipcleanair.eu/ в Раздела „Новини“. 

 
Източник: Община Бургас 

 

 
Община Бургас стартира от 15 юни 

2021 г. приема на документи за учас-
тие в Основната фаза на Интегрира-
ния проект по Програма ЛАЙФ, който 
предвижда преход към алтернативни 
форми на отопление на домакинства-
та. 
    Основната фаза за преход към ал-
тернативни форми за отопление на 
домакинствата се изпълнява в рамки-
те на Интегрирания проект 
„Българските общини работят заедно 
за подобряване на качеството на ат-
мосферния въздух” LIFE17 IPE/
BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Прог-
рама LIFE на Европейския съюз . 

Главната цел на Проекта е да доп-
ринесе за намаляването на количест-
вото на фините прахови частици – 
основен проблем на качеството на 
въздуха в България. Замърсяването 
на въздуха с фини прахови частици  
най-често е резултат от използването 
на твърдо гориво за битовото отопле-
ние през зимата, съчетано с емисиите 
на вредни вещества от автомобилния 
транспорт. 

Проектът включва изпълнението 
на мерки от общинските програми за 
подобряване на качеството на възду-
ха в шест български общини – Сто-
лична община, Бургас, Русе, Стара 
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ПРИ ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ПОРЕДНАТА ОБИ-
КОЛКА НА ОИЦ-БУРГАС В ОБЩИНИТЕ ОТ РЕГИОНА  

периода 2021-2027, стимулирането на 
лозаро-винарския сектор и младите 

фермери. 
Експертите отговаряха на въпроси 

засягащи икономическите и социални-
те мерки отворени по време на ковид 
кризата и подкрепата за малкия и сре-
ден бизнес в условията на пандемия.  

Посетителите на изнесените прием-
ни търсеха информация и за подпома-
гане на малкия семеен бизнес и пови-
шаването на квалификацията, възмож-
ности за 
финанси-
ране на 
стартира-
щи фирми 
и подпома-
гане насо-
чено към 
туризма, 
туропера-
торите и 
екскурзово-
дите. 

Сред 
въпросите, 
обект на 
дискусии 
по време на събитията, бяха възмож-
ностите за подкрепа на центровете за 

Приключи поредната обиколка на 
експертите на Областния информаци-
онен център - Бургас в общините на 
областта. Цикълът стартира с изнесе-
на приемна в Морската градина на 
Бургас последвана от посещения, за 
период от две седмици, в останалите 
12 общински центъра в региона. 

Рекламно-информационните щан-
дове на ОИЦ бяха посетени от предс-
тавители на общинските администра-
ции, читалищни работници, учители, 
земеделски производители, предприе-
мачи и представители на бизнеса в 
различните му сектори, безработни и 
хора в неравностойно положение. 

Най-голям интерес беше регистри-
ран към възможностите за подкрепа 
по подмярка 4.1. „Инвестиции в земе-
делски стопанства“ и предстоящите 
мерки на ПРСР заложени в ОСП за 
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лезността си, предлагайки безплатен и 
улеснен достъп до информация. 

След приключване на обиколката, 
достъпът до актуална информация и 
експертните консултации на Областен 
информационен център-Бургас про-
дължават в офиса на центъра на ул. 
Александър Батенберг №28. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: ОИЦ Бургас 
 

работа с деца, културните средища 
и организации, опазването на местни-

те обичаи и традиции. . 
Наред с дискусиите с обществе-

ността, експертите на Областния ин-
формационен център разпространиха 
и печатни издания от Европейската 
Комисия популяризиращи ролята и 
функциите на ЕС в различните сфери 
на живот и изготвени от тях брошури, 
представящи услугите предлагани от 
екипа на ОИЦ. 

Не останаха на заден план млада-
та аудитория и най-малките, за които 
имаше подготвени информационни 
материали, стимулиращи любопитст-
вото към природата, културата и оби-
чаите на страните-членки на ЕС. 

Информационните срещи на откри-
то с обществеността затвърдиха по- Н
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