
 

 

В този брой: 

Актуално  

Новини от региона 
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТ-
НЬОРСТВО С БЪЛГАРИЯ ПО ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ 

ЗА 11 МЛРД. ЕВРО  

но да се ориентират в двойния еколо-
гичен и цифров преход, както и гаран-
тиране на равен достъп до качествено 
и приобщаващо образование и обуче-
ние. Това включва 315 млн. евро за 
подкрепа на младежката заетост и 630 
млн. евро за мерки за социално приоб-
щаване, от които 136 млн. евро са 
предвидени за борба с детската бед-
ност. 221 млн. евро ще бъдат насочени 
към социално-икономическата интегра-
ция на маргинализираните общности, 
например ромите.    

 Благодарение на финансирането от 
ЕС ранното отпадане от училище се 
очаква да намалее от 12,8% на 7% до 
2030 г. Очаква се участието на възрас-
тните в учебни дейности да нарасне от 
24,6% на 35,4%, докато заетостта се 
очаква да се увеличи от 73% на 79%. 
Населението, изложено на риск от бед-
ност и социално изключване, се очаква 
да намалее с 0,8 млн. души (от 2,3 на 
1,5 млн. души). 

България се стреми да надхвърли 
целта, заложена на срещата на върха 
в Порто, по отношение на равнището 
на заетост, а броят на хората, изложе-
ни на риск от бедност и социално изк-
лючване в страната, следва да нама-
лее с почти 800 000. 

 

Източник: www.ec.europa.eu 

Европейската комисия прие спора-
зумение за партньорство с България 
на стойност 11 млрд. евро. В него се 
определя инвестиционната стратегия 
на страната в областта на политиката 
на сближаване за периода 2021—
2027 г. Фондовете по линия на поли-
тиката на сближаване ще насърчават 
икономическото, социалното и тери-
ториалното сближаване в български-
те региони и ще спомогнат за изпъл-
нението на основните приоритети на 
ЕС, като например екологичния и 
цифровия преход. С тези средства ще 
бъдат подпомогнати и области на по-
литиката, в които България има по-
тенциал да отбележи напредък и да 
намали регионалните различия в рам-
ките на страната.  

Споразумението за партньорство 
обхваща Европейския фонд за регио-
нално развитие, Европейския социа-
лен фонд плюс, Кохезионния фонд, 
Фонда за справедлив преход и Евро-
пейския фонд за морско дело, рибар-
ство и аквакултури.  

България ще инвестира 2,6 млрд. 
евро от ЕСФ+ с цел подобряване на 
достъпа до заетост, повишаване на 
уменията, за да могат хората успеш-
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БИЗНЕСЪТ ЩЕ ИНВЕСТИРА 260 МЛН. ЛВ.  
В НОВИ МАШИНИ И СОФТУЕР ПО ПРОЦЕДУРА, ФИНАНСИРА-

НА ПО НПВУ  



СТАРТИРA ONLINE LANGUAGE SUPPORT— 
НОВАТА ПЛАТФОРМА НА ЕК ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВА  

ПОДГОТОВКА  

ка на мобилността преди заминаване е 
задължително условие за студентите 
от висшите училища, които заминават 
на мобилност за 14 или повече дни, за 
да се уверят, че отговарят на препоръ-
чителното ниво в приемащата органи-
зация (с изключение на лицата, за кои-
то езикът е майчин, или в надлежно 
обосновани случаи). Резултатите от 
езиковия тест не възпрепятстват учас-
тниците да участват в програмите 
"Еразъм+" и "Европейски корпус за со-
лидарност". 

Участниците, които желаят да по-
добрят езиковите си познания, имат 
възможност да посещават онлайн ези-
кови курсове преди и по време на 
престоя си в чужбина. Достъпът до 
езиковите курсове включва голямо раз-
нообразие от интерактивни и специал-
но разработени дейности. Участниците 
могат да посещават езикови курсове 
по всеки от наличните в OLS езици без 
ограничение в броя на езиците и учеб-
ните единици. 

В някои случаи, когато основният 
език не е включен в OLS, изпращащата 
или приемащата организация осигуря-
ва езикова подкрепа чрез други средс-
тва. След завръщането си участниците 
могат да положат финален тест, който 
им позволява да оценят напредъка, 
постигнат по време на престоя им в 
чужбина. 

Ако вече сте избрани да заминете в 
чужбина по програмите "Еразъм+" или 
"Европейски корпус за солидарност", 
Вашата институция или организация 
ще Ви изпрати потребителско име и 
парола за достъп до OLS. 

За повече подробности се обърнете 
към Вашата изпращаща институция 
или координираща организация, или 
към Националната агенция. 

Източник: www.erasmus-
plus.ec.europa.eu 

Стартира новата платформа на ЕК 
за онлайн езикова подготовка (OLS), 
която има за цел да помогне на участ-
ниците в програмите "Еразъм+" и 
"Европейски корпус за солидарност" 
да подобрят знанията си по езика, на 
който ще работят, учат или ще бъдат 
доброволци в чужбина, за да могат да 
се възползват максимално от това 
преживяване. 

Тъй като липсата на езикови уме-
ния остава една от основните пречки 
пред участието в европейските въз-
можности за образование, обучение и 
младежка мобилност, OLS прави ези-
ковата подкрепа достъпна по гъвкав и 
лесен начин. Тя допринася и за пости-
гането на конкретна цел на програма 
"Еразъм+", а именно насърчаване на 
езиковото обучение и езиковото мно-
гообразие. 

OLS ще бъде на разположение на 
официалните езици на държавите, 
участващи в програмите "Еразъм+" и 
"Европейски корпус за солидарност". 

Чрез езиковия тест OLS, когато за-
минават за чужбина, участниците в 
програмите "Еразъм+" и "Европейски 
корпус за солидарност" могат да опре-
делят нивото си на владеене на езика, 
който ще използват за обучение, рабо-
та или доброволческа дейност, и да 
получат достъп до персонализирана 
програма за езиково обучение. 

Преминаването на този тест за ези-
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АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЗАПОЧВА ДА ПРЕДЛАГА  
СВОИ УСЛУГИ ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПО ПРОЕКТ ИЗПЪЛ-

НЯВАН В РАМКИТЕ НА НПВУ 

фия, са в малки населени места, в кои-
то пощите са едно от малкото остана-
ли лица на държавата. Първите шест 
пощенски станции са: 

• Централна поща в гр. София. 

• с. Селановци, област Враца. 

• гр. Баня, област Пловдив. 

• с. Маринка, област Бургас. 

• с. Крушовица, област Плевен. 

• с. Игнатиево, област Варна. 

 

Изпълнението на проекта цели да 
подобри достъпа до административни 
услуги в малките населени места и ще 
създаде удобство, спестявайки на 
гражданите време и средства за пъту-
ване.   

Информация за административните 
услуги, които гражданите могат да зая-
вяват в рамките на пилотния проект е 
достъпна на официалния сайт на 
„Български пощи“. В 6-те пощенски 
станции също ще е налична информа-
ция за предлагането на новите адми-
нистративни услуги. 

 

 

Източник : www.az.government.bg 

 

 

 

 

Аминистративни услуги на Агенци-
ята по заетостта ще бъдат предлага-
ни и в клонове на Български пощи. 
Пилотната инициатива, разработена 
съвместно с Министерство на елект-
ронното управление, се изпълнява в 
рамките на Националния план за въз-
становяване и устойчивост. Тя включ-
ва предлагането на общо 39 безплат-
ни административни услуги в клонове 
на Български пощи в сътрудничество 
с Агенцията по заетостта и Агенцията 
за социално подпомагане, като 5 от 
тях са на Агенцията по заетостта. 

Така клиентите на Агенция по зае-
тостта ще имат безплатен достъп 
чрез клоновете на Български пощи до 
издаване на решения за прекратява-
не на регистрацията на търсещи ра-
бота лица; приемане на заявления и 
регистрация на търсещи работа лица; 
издаване на служебна бележка за 
удостоверяване на регистрация на 
търсещи работа лица; издаване на 
решения за възстановяване на регис-
трацията на търсещи работа лица, 
както и включване в обучение на въз-
растни. 

Първите станции, които пилотно 
ще предлагат услугите, освен в Со-
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ПРАВАТА ВИ КАТО ПЪТНИК: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 

които началната точка е страна от ЕС, 
а крайната дестинация - друга страна. 
Обхванати са и полети от страни извън 
ЕС към страни в ЕС, когато те се пред-
лагат от европейски авиокомпании. 
Хората, резервирали полет, имат пра-
во на безплатни услуги, ако им бъде 
отказан достъп на борда на самолета - 
например, храна, напитки или настаня-
ване. Те също имат право на парични 
компенсации при забавяне или анули-
ране на полет. Размерът на компенса-
циите зависи от дължината на полета.  

 

Ако полетът Ви е анулиран, имате 
право на възстановяване на заплате-
ната сума, пренасочване или връщане. 
Ако полетът е забавен с повече от три 
часа, също имате право на компенса-
ции, като в случая важат някои ограни-
чения. Компенсации не се дължат, ко-
гато превозвачите предлагат удобни 
алтернативни решения или когато за-
бавянето е породено от изключителни 
обстоятелства като решения на въз-
душния контрол, политическа неста-
билност, лошо време или заплахи за 
сигурността.  

Правата на пътуващите с автобус 
засягат главно автобусните линии на 
дълги разстояния, които започват или 
завършват в страна от ЕС. В случай на 
анулиране или забавяния превозвачът 
може да Ви дължи храна и настанява-
не.  

Допълнителна информация можете 
да получите на уебсайта "Вашата Ев-
ропа"  

Източник : www.europarl.europa.eu 

Ако при лятната почивка влакът Ви 
бъде забавен или полетът отменен, 
не забравяйте, че правилата на ЕС 
Ви гарантират права, които превозва-
чите трябва да спазват.  

Когато става въпрос за почивка на 
мечтана дестинация, проблемът чес-
то е с придвижването. Пътуванията 
могат да крият някои неудобства - 
например, неочаквани забавяния, 
анулиране на полети, загуба на ба-
гаж. 
Затова правилата на ЕС налагат на 
международните превозвачи опреде-
лени задължения независимо от вида 
транспорт: със самолет, влак, автобус 
или кораб. Ако нещо се случи при 
превоза, компаниите трябва да осигу-
рят храна, настаняване, възстановя-
ване на платеното и компенсации. 
Превозвачите нямат право да таксу-
ват по-скъпо пътници в зависимост от 
тяхната националност или място на 
закупуване на билета. 
Европейското законодателство гаран-
тира също така специални грижи към 
хората с намалена подвижност, които 
имат право да получат съдействие 
при превоза, без да заплащат допъл-
нително. 

Правата на пътуващите със са-
молет в ЕС покриват както полети в 
рамките на блока, така и такива, за 
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Полети до 
1 500 км  

Полети 1 500 − 
3 500 км 
Полети в ЕС 
над 1 500 км  

Полети над 3 
500 км  

250 евро  400 евро  600 евро  



 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ - КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ 

предлага и нощувка в специален гранд 
апартамент. Цената е едва 1400 евро, 
за да се почувствате като истинска 
важна кралска особа.  

* Когато става въпрос за класическа 
музика, няма начин да не се сетим за 
именитите композитори като Моцарт, 
Бетовен, Щраус, Брамс, Шуберт и Ха-
идн – живели и творили в прекрасната 
Виена. Благодарение на тях, тя си е 
спечелила прозвището „градът на му-
зиката”. Знаете ли обаче, че поради 
влиянието на Зигмунд Фройд, Виена е 
известна и като „градът на сънищата”?  

* На влизане в града има  огромна 
табела, на която пише, че Виена раз-
полага с 1,731 милиона мозъци. Да, 
точно така – мозъци. Това не са просто 
жители, това не е поредната бройка от 
статистическото преброяване, това са 
двигателите и инициаторите на случ-
ващото се във Виена. Това са хората с 
право на глас  

* Емблематичният френски кроасан 
произхожда от Виена? Тези маслени и 
меки изкушения, базирани на австрий-
ския сладкиш, наречен Kipferl 
(„полумесец“ на немски)са направени 
от виенски пекари в чест на победата 
на Австрия над османските турци през 
1683 г. Формата на сладкиша се осно-
вава на полумесеците, които украсяват 
униформите на техния враг. Когато 
Мария Антоанета се омъжва за Луи 
XVI, тя представи любимия си сладкиш 
във Франция,а Франция представя кро-
асанът на света.  

* Снежните кълба са изобретени във 
Виена През 1900 г. Ървин Перзи се 
опитва да подобри яркостта на елек-
трическите крушки за хирургическа 
лампа чрез добавяне на вода и люспи 
от грис и така се ражда снежното 
кълбо.  

До следващия месец, когато ще се 
разходим до Будапеща! 

 

Здравейте! Казвам се Дияна Петева, 
експерт „Комуникация и информация“ 
в ОИЦ-Бургас. Преди два месеца за-
почнах рубриката „Европейските сто-
лици—какво не знаем за тях“, в която 
всеки месец ще се опитам да предло-
жа любопитна информация за всеки 
един от 27-те града. През юли идва 
реда на Виена. Знаете ли, че : 

* Всеки е чувал за виенския валс и 
лесно свързва града с десетките раз-
кошни дворци с бални танци. Знаете  
ли, обаче, че всяка зима там се про-
веждат над 300 бала?!  

* Едно от най-вълнуващите и дълго-
очаквани ежегодни събития, е нового-
дишният концерт на Виенската фил-
хармония. Резултатът от трескавата 
подготовка кипяща с месеци наред, и 
големият шум който се вдига по меди-
ите, е че вълнуващото преживяване 
се гледа от повече от 50 000 000 ду-
ши по света. Щастливците, които гле-
дат на живо, заплащат стотици дола-
ри за своите билети, като най-скъпата 
ложа е $1200.  

* Можете да посетите безплатния 
аквапарк и приятните плажове на ост-
ров Дунав. Любопитно е, че дължина-
та му достига до цели 21 км, а шири-
ната само до 120м. . 

*  Освен стандартната обиколка на 
приказните градини и музейна част, 
популярната туристическа атракция 
във Виена: дворецът „Шьойнбрун”, 
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 ПРОЕКТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ 
ИЗТОЧНИЦИ И МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БЯХА 

ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ В БУРГАС 

Във втората част на семинара беше 

отчетен напредъкът при внедряването 

на ВЕИ, посредством използване на 

геотермална енергия за отопление и 

охлаждане в детска ясла № 3 в гр. Бур-

гас и детска градина „Веселушко“ в гр. 

Поморие. 

В събитието взеха участие предста-

вители на норвежкия партньор в проек-

тите на Община Бургас „Модернизация 

на системата за уличното осветление 

на 22 зони, включващи главните пътни 

артерии на град Бургас“ ДБФП № 

BGENERGY-2.001-0072-002 и 

„Внедряване на ВЕИ чрез изграждане 

на геотермална термо-помпена инста-

лация и реконструкция на отоплителна 

инсталация в детска ясла №3, гр. Бур-

гас“, ДБФП №BGENERGY-1.002-0004-

C02, Норск Енерджи. Участниците от 

Кралство Норвегия споделиха опита и 

добрите си практики в областта на сис-

темите за улично осветление, геотер-

мална енергия, енергиен мениджмънт 

в общините и енергиен офис за кон-

султиране на обществеността в об-

ластта на енергийната ефективност.  

 

Източник: ОИЦ-Бургас  

Експерти от Областен информацио-

нен център-Бургас взеха участие в 

международен семинар по проекти, 

осъществявани с финансовата подкре-

па на Програма „Възобновяема енер-

гия, енергийна ефективност, енергий-

на сигурност” по Финансовия механи-

зъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г. 

В първия панел на събитието бяха 

отчетени реализираните мерки по про-

ектите на общините Бургас, Поморие и 

Средец за модернизация и обновява-

не на уличното осветление. Ангажира-

ните с реализацията на дейностите 

експерти представиха специфичните 

цели и постигнатите резултати от но-

вовъведенията за намаляване на еми-

сиите на въглероден диоксид и пости-

гане на енергийни и финансови спес-

тявания. 
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БУРГАС ПОСРЕЩА ТУРИСТИ С ОПТИМИЗИРАНА  
ТРАНСПОРТНА СХЕМА И АТРАКТИВНИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВА-

ЩИ ЕЛЕКТРОБУСИ 

зарядни станции, предназначени да 

обслужват градските електрически 

превозни средства. 

Инвестицията по модернизиране на 

обществения автопарк, освен значи-

телния принос за намаляване на пра-

ховото и шумово замърсяване в градс-

ката среда, комфортното пътуване за 

гражданите и гостите на Бургас, е доп-

ринесло за намаляването на количест-

вото вредни емисии по маршрутите на 

превозните средства, преминаващи 

през най-оживените градски зони и за 

спестяване на половина на финансо-

вите разходи за зареждане, сравнено с 

цените на другите горива. 

 

Източник: Община Бургас 

С финална пресконференция по про-

ект BG16M1OP002-5.004-0003 

„Подобряване качеството на атмос-

ферния въздух в община Бургас чрез 

модернизация на обществения транс-

порт“, финансиран ” от Оперативна 

програма „Околна среда 2014 – 2020 

г.“ общинския превозвач „Бургасбус“ 

ЕООД отчете пускането в експлоата-

ция на общо 56-те броя нови електро-

буса. 

В рамките на 6 месеца, транспортни-

те средства бяха внедрявани поетапно 

в активната схема на градския транс-

порт. 

Обновяването на обществения тран-

спорт в Бургас стартира в края на 2021 

г. и беше предшествано от съпътства-

щи дейности по монтаж и привеждане 

в експлоатационен режим на 56 бр. 
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 НОВИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ НА  
БУРГАС СПЕСТЯВАТ ТОНОВЕ ВРЕДНИ 

 ЕМИСИИ ВЪВ ВЪЗДУХА 

на мястото на старите замърсяващи 
отоплителни печки се монтират 694 
екологични, с което се спестяват 16,24 
тона фини прахови частици годишно, а 
количествата въглероден оксид нама-
ляват с 86,1 тона годишно. 
Значително подобряване на показате-
лите на въздуха се постига и с подмя-
ната на дизеловите автобуси с елект-
рически, които са практически с нулеви 
вредни емисии. По проекта за намаля-
ване замърсяването на въздуха от ав-
томобилния транспорт и доставката на 
56 нови електрически автобуса за об-
ществен превоз на пътници, ще се от-
делят 1 051 кг. годишно по- малко 
ФПЧ10, 11,7 тона по-малко въглероден 
оксид и 38 тона годишно по-малко 
азотни оксиди. 
Ето как изглеждат нещата в цифри, 
изведени за 2022 г.: 
За 56 бр. електроавтобуси: 
Спестени емисии СО – 11 734 кг/год. 
(11,7 т/год.) 
Спестени емисии NOx – 37 953 кг/год. 
(38 т/год.) 
Спестени емисии ФПЧ10 – 1 051 кг/год. 
(1,1 т/год.) 
 Печки за битово отопление: 
Проект Лайф 
Пилотна фаза – 74 бр. уреди 
Първи прием по Основна фаза – 717 
бр. уреди 
Спестени емисии СО – 106,2 т/год. 
Спестени емисии ФПЧ10- 20,4 т./год. 
 Проект – ОПОС 
694 бр. уреди 
Спестени емисии СО – 86,1 т/год. 
Спестени емисии ФПЧ10- 16,24 т./год. 
 Сумарно: 
Спестени емисии СО – 86,1 т/год.+ 
106,2 т/год.+ 11,7 т/год. = 204 т/год. 
Спестени емисии NOx – 38 т/год. 
Спестени емисии ФПЧ10 - 16,24 т./
год.+ 20,04 т./год.+ 1,1 т/год. = 37,4 т/
год. 

 Източник: Община Бургас    

Реализираните от Община Бургас про-
екти с екологична насоченост намаля-
ват с тонове вредните емисии в атмос-
ферния въздух. Изчисленията на го-
дишна база показват, че спестените 
емисии въглероден оксид са 204 тона, 
с 37 тона по-малко са фините прахови 
частици, а количествата азотни оксиди 
намаляват с 38 тона. 
При изпълнението на двата проекта за 
замяна на старите отоплителни уреди 
на дърва и въглища с алтернативни 
екологични отоплителни устройства на 
пелети, природен газ и климатици се 
изчислява намаляване на емисиите от 
фини прахови частици с 36 тона го-
дишно, а емисиите въглероден оксид 
са със 192,3 тона годишно по-малко. 
Всяко едно домакинство, което преус-
танови използването на старата си 
печка на дърва или въглища и я заме-
ни с ново екологосъобразно отопли-
телно устройство, дава своя принос за 
намаляване замърсяването на възду-
ха в Бургас с над 50 пъти по-малко 
прахови частици. 
В рамките на проекта, който се финан-
сира чрез Програма ЛАЙФ на ЕС, по 
пилотната фаза са подменени 74 бр. 
уреди, а по основната фаза – други 
717. Това прави общо 20,04 тона по- 
малко фини прахови частици само за 
година и със 106,2 тона годишно по-
малко въглероден оксид. 
По проекта, финансиран чрез ОПОС, 
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