
 

 

В този брой: 

Актуално 

Новини от региона 

Любопитно 
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СЛУШАЙТЕ ОФИЦИАЛНИЯ ПЛЕЙЛИСТ НА  
ШВЕДСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО  

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!  

вниманието си на европейската конку-
рентоспособност, на намаляването на 
рисковете от нестабилните цени на 
енергията, както и на реформата на 
енергийния пазар, на екологичния пре-
ход и на спазването на принципите на 
правовата държава. 

Тъй като Швеция е световноизвест-
на със своята музикална индустрия, от 
класически изпълнители като ABBA и 
Roxette до днешните хит мейкъри като 
Avicii и Zara Larsson и е нетен износи-
тел на музика, което означава, че изна-
ся повече музика, отколкото внася. а 
шведската музикална съкровищница 
включва всичко от поп и хард рок до 
шведска фолклорна музика, страната 
представя тазгодишното си председа-
телството по малко нетрадиционен на-
чин  с плейлист от 58 песни в Sportify. 

Плейлистът, съставен от шведското 
председателство, съдържа широка га-
ма от жанрове и песни, и отразява раз-
нообразието и дълбочината на шведс-
ката музика. Слушайте плейлиста и 
открийте всичко, което предлага швед-
ската музика : https://open.spotify.com/
playlist/0dsvlshxxk0bA0EwEXvjtB 

 

Източник: www.swedish-
presidency.consilium.europa.eu 

Председателството на Съвета се 
сменя на ротационен принцип между 
държавите – членки на ЕС, на всеки 6 
месеца. През този 6-месечен период 
председателството ръководи заседа-
ния на всяко равнище в Съвета, спо-
магайки да се гарантира непрекъсна-
тостта на работата на ЕС в Съвета.  

Швеция ще председателства Съве-
та на ЕС през първата половина на 
2023 г. и набеляза четири приоритета 
за работата по време на третото си 
председателство : 

 

Шведското председателство ще 
даде приоритет на непрекъснатата 
икономическа и военна подкрепа за 
Украйна, както и на подкрепата за пъ-
тя на Украйна към ЕС. То ще посвети 

Сигурност – единство 

Конкурентоспособност 

Екологичен и енергиен преход 

Демократични ценности и вър-
ховенство на правото 
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ЕК ПРЕДЛАГА МЕРКИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА 

НА ЕС НА ДДС 

МСП, и за други дружества, които из-
вършват дейност зад граница или се 
стремят да я разширят. 

Предложените днес ключови дейст-
вия ще помогнат на държавите членки 
да събират до 18 млрд. евро повече 
приходи от ДДС годишно и едновре-
менно с това ще помогнат на предпри-
ятията, включително МСП, да се раз-
растват: 

Преминаване към цифрово отчитане 
в реално време въз основа на елект-
ронно фактуриране за предприятията, 
които извършват презгранична дей-
ност в ЕС 

Актуализирани правила за ДДС за 
пътническия транспорт и платформите 
за краткосрочно настаняване 

Въвеждане на единна регистрация за 
целите на ДДС в ЕС 

Европейската комисия предложи съ-
що нови правила за данъчна прозрач-
ност за всички доставчици на услуги, 
улесняващи сделки с криптоактиви за 
клиенти, които пребивават в Европейс-
кия съюз. Те допълват Регламента от-
носно пазарите на криптоактиви и пра-
вилата за борба с изпирането на пари. 

Повече информация ще намерите в 
документите по-долу : 

 https://www.bia-bg.com/news/
view/31113/?
fbclid=IwAR3dIAYw58x58lmSJpbz3cmQj
DCO_RM4t4gxEgsMtZB4pMZGK9leLwll
XpE 

 и  
https://ec.europa.eu/commission/

presscorner/detail/bg/ip_22_7514 
 

 
Източник : www.bia-bg.com 

 Европейската комисия предложи 
редица мерки, които да модернизират 
системата на ЕС на данъка върху до-
бавената стойност (ДДС), да я напра-
вят по-ефикасна за предприятията и 
по-устойчива на измамите чрез при-
ветстване и насърчаване на цифрови-
зацията. Днешното предложение це-
ли също да отговори на предизвика-
телствата в областта на ДДС, породе-
ни от развитието на икономиката на 
платформите. 

Според последните данни за неиз-
пълнението на потенциалните прихо-
ди от ДДС, също публикувани днес, 
през 2020 г. държавите членки са за-
губили 93 млрд. евро приходи от ДДС. 
Консервативните оценки сочат, че ед-
на четвърт от липсващите приходи 
може да се припише пряко на измами-
те с ДДС, свързани с вътресъюзната 
търговия. Тези загуби са безспорно в 
ущърб на публичните финанси като 
цяло в момент, когато държавите 
членки коригират бюджетите си, за да 
се справят със социалните и икономи-
ческите последици от неотдавнашни-
те скокове на цените на енергията и 
агресивната война на Русия срещу 
Украйна. Освен това режимът на ДДС 
в ЕС продължава да бъде обременя-
ващ за предприятията, особено за 
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
ПРЕДСТАВИ 

 ОБСЕРВАТОРИЯТА ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

са налични, данните отчитат и концеп-
цията за отдалеченост – дадена зона е 
определена като отдалечена, когато 
времето за достигане до центъра на 
града с превозно средство надвишава 
45 минути. 

* „My Place“ : Моето място предлага 
360-градусова панорама на всяко мяс-
то – регион, подрегион, област или об-
щина. Може да се избере конкретно 
място и да се сравни с други (най-
широкият наличен набор от показатели 
е на регионално равнище по NUTS2). 

* „Trends“  : Разделът предлага лесен 
начин за сравняване по конкретен по-
казател на всички зони в Европа с же-
ланото ниво на раздробеност (региони, 
подрегиони, общини), като ги показва 
на карта. Възможно е да се проследи и 
развитието във времето (тенденции), а 
за някои експериментални показатели 
са налични и прогнози за бъдещето. 

* “Thematic Analyses“ :Тематични 
анализи съчетава данните и аналитич-
ните способности, с цел информацион-
ните елементи да се свържат помежду 
си и да се извлекат полезни поуки. 
Крайната цел се изразява в по-
доброто разбиране на геопространст-
вената статистическа информация 
чрез превръщане на картографирането 
на данни в солиден многоизмерен ана-
лиз на различни териториални равни-
ща, с ясен акцент върху селските райо-
ни. 

Източник: www.namrb.org 

Обсерваторията за селските райони е 
една от инициативите на Европейска-
та комисия за изпълнение на Плана 
за действие за селските райони, 
придружаващ дългосрочната визия до 
2040 г. Тя е достъпна онлайн от 8 де-
кември 2022 г. и ще бъде доразви-
та във времето въз основа на обрат-
ната информация от потребителите и 
наличието на нови данни. 

Обсерваторията подпомага получава-
нето на знания и има за цел да по-
добри събирането и разпространени-
ето на информация, свързана със 
селските райони на ЕС. Тя предлага 
статистически данни, показатели и 
анализи, базирани на множество из-
точници и при най-подходящата тери-
ториална раздробеност, които обхва-
щат икономическите, социалните и 
екологичните измерения. Обсервато-
рията допринася за по-доброто раз-
биране на селските райони и предс-
тавлява важен източник на информа-
ция за проверка на въздействието 
върху тях (rural proofing), за оценка и 
анализ на законодателните инициати-
ви на ЕС и за предоставяне на данни 
за разработването на политики за 
развитието на тези територии.  

Уебсайтът предоставя данни в четири 
раздела: 

* “Rural Focus” : Фокусът върху селс-
ките райони дава възможност за 
сравнение на селските райони във 
всяка държава с класифицираните 
като „градски“ или „междинни“. Когато 
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https://observatory.rural-vision.europa.eu/?lng=bg&ctx=RUROBS


2 МЛРД. ЛВ. ПУБЛИЧЕН РЕСУРС ЩЕ УПРАВЛЯВА ФОНДЪТ НА 
ФОНДОВЕТЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД – ТЕ СА ЗА 
БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ, ОБЩИНИ, СТАРТЪПИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДР. 

които Фондът работи, 150 млн. лв. за 
фин. на общински проекти, 75 млн. лв. 
за земеделие, около 120 млн. лв. за 
общините, както и значителен ресурс 
за бизнес микрокредити. За да достиг-
нат до този ресурс, бенефициентите 
трябва да посетят сайта на Фонда на 
фондовете и да се свържат се негови-
те експерти, които да го насочат към 
подходящите инструменти, банки или 
фонд-мениджъри. Освен изброените 
бенефициенти, които могат да получат 
подкрепа от Фонда, той може да осигу-
ри помощ, чрез финансов посредник, и 
само за идея на човек, който тепърва 
иска да развива собствен бизнес. Фи-
нансирането може да стартира от 
50 000 евро и да достигне до 1 млн. 
евро. По този начин са финансирани 
вече над 200 стартъпа в България. 

За да могат фирмите, общините, 
стартъпите и другите възможни бене-
фициенти да ползват този ресурс, те 
следва да попитат в банковите клоно-
ве на обслужващите ги банки за инст-
рументите на Фонда , както и да проче-
тат повече на сайта му. 

Задачата на Фонд на фондовете е да 
структурира и управлява финансови 
инструменти по различните европейс-
ки програми. Крайните бенефициенти 
на получените средства от Фонда мо-
гат да бъдат освен различни бизнеси – 
стартиращи, малки, големи, разраства-
щи се, така и общини, региони, ВиК 
дружества в цялата страна, селскосто-
пански производители, малки и семей-
ни фирми и т.н. 

Голяма част от ресурса на Фонда на 
фондовете за новия оперативен пери-
од бе осигурен от МИР по програма 
„Иновации и конкурентоспособност в 
предприятията”. 

 
Източник : www.mig.government.bg 

През следващия ПП до 2027 г. 
„Фонд мениджър на финансовите инс-
трументи в България“ ЕАД ще управ-
лява 2 млрд. лв. публичен ресурс. 
Към него ще бъде добавен и значите-
лен размер частно съфинансиране, с 
което фин. средства могат да достиг-
нат 4 млрд. лв. Заяви Н. Генчев, член 
на новоназначения Надзорен съвет, 
чийто принципал е Министерството 
на иновациите и растежа. 

От създаването си през 2015 г. до-
сега Фондът е подкрепил над 2 500 
проекта на фирми и общини. Зад тях 
стоят дялови инвестиции в над 200 
иновативни стартъпа, близо 700 мик-
рокредита за малки бизнеси и социал-
ни предприятия, почти 500 000 лв. 
кредитно финансиране за регионални 
и общински проекти, 540 млн. лв. за 1 
300 малки и средни предприятия за 
преодоляване на последствията от 
пандемията и др. 

Близо 600 млн. лв. свободен ресурс 
има от стария ПП за финансиране на 
бизнеса и общините под различни 
форми. Останалите средства, които 
ще се използват в следващата годи-
на, са 200 млн. лв. за дялови инвести-
ции през 5-те фонда, които са в сис-
темата на МИР, 200 млн. лв. за дъл-
гово финансиране през 7-те банки, с 
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ - КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ 

славно поканени от самия Аполон, 
римския бог на слънцето. 

  ۩ Котките имат специални права. 
Бездомните котки са обичайна гледка 
в целия град, благодарение на римска-
та политика, въведена през 1991 г. за 
защитата им. Те се подкрепят от ре-
зервата за котки Torre Argentina, къде-
то доброволци осигуряват храна и гри-
жи. Те са диви, така че не се доближа-
вайте до тях, ако не искате да ви од-
раскат ръката. Котките предоставят 
уникална и ефективна услуга за борба 
с гризачи.  

    ۩ Фонтанът Треви е машина за пари. 
В името на традицията почти всеки 
посетител на фонтана Треви хвърля 
три монети. Средно монети на 
стойност около 3000 евро се изсмукват 
от него в края на всеки ден (общо 
около 1,4 милиона евро годишно). 
Правителството насочва средствата 
към благотворителност.  

 ۩ Римляните предпочитат да карат 
скутери пред автомобили. Повечето 
практични римляни предпочитат да 
карат своите емблематични Vespa, от-
колкото своите Fiat, тъй като бензинът 
се внася и се облага с големи данъци. 
Освен това скутерите ви позволяват 
лесно да преминете през лабиринта на 
трафика на Рим.  

 ۩ Първият търговски център е 
построен в древен Рим. – Император 
Траян има пазар, построен приблизи-
телно през 100 г. сл. н. е., а аркадите 
все още се виждат днес.  

Древните римляни са изобретили цент-
ралното отопление. – Известно е, че 
някои резиденции в Рим не само имат 
централно отопление и вътрешна во-
допроводна инсталация, но и имат по-
дово отопление.  

 ۩ През вековете и по време на 
битките, проведени в Колизеума, са 
били убити около 500 000 души, както 
и около един милион диви животни.  

Здравейте! Казвам се Дияна Петева, 
експерт „Комуникация и информация“ 
в ОИЦ-Бургас. Преди известно време 
започнах рубриката „Европейските сто-
лици—какво не знаем за тях“, в която 
всеки месец ще се опитам да предло-
жа любопитна информация за по един 
от 27-те града. През ноември хайде да 
посетим Рим. Знаете ли, че : 

۩ Технически е столица на 2 
държави. Въпреки че е известен глав-
но като столицата на Италия, Рим съ-
що има по-малкия независим град-
държава Ватикана в своите граници.  

  ۩   Рим има повече фонтани от всеки 
друг град на планетата. Рим е безспо-
рен рекордьор. Наред с историческите 
паметници, градът разполага с над 
2000 фонтана в различни форми и раз-
мери, някои от които дори можете да 
пиете. Други определено не можете, 
така че не препоръчваме да опитвате 
късмета си, освен ако няма ясна инди-
кация, че е безопасно.  

  ۩ Небесно светлинно шоу се 
провежда в Пантеона на рождения ден 
на Рим. Най-доброто време за посеще-
ние на Пантеона е около 21 април 
(рождената дата на Рим), когато слън-
цето е идеално вертикално по обяд, 
осветявайки лъчите си през окулуса 
(отвора) на неговия купол. Много от-
давна императорите биха се разхожда-
ли драматично под купола, сякаш са 
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 ЗАРАБОТИ ЕНЕРГИЙНИЯТ ОФИС НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНА И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ВЪВЕЖ-

ДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ  

сграден фонд – Етап 1“,  стартира и ще 
се реализира с финансови средства от 
Националния план за възстановяване 
и устойчивост. 

Повече за функционалностите и 
контакти на експертите ще намерите 
на официалната страница на Енергий-
ния офис : https://energy-office.bg/ 

 
 

Източник : ОИЦ-Бургас 

С официална пресконференция Об-
щина Бургас отвори за посетители фи-
зическия Енергиен офис в помощ на 
гражданите и бизнеса. Създаден в 
рамките на проект ComAct (Community 
Tailored Actions for Energy Poverty Miti-
gation), финансиран по програма Hori-
zon 2020, той ще бъде място за ин-
формиране и консултации относно 
действащи и предстоящи процедури, 
свързани с енергийна ефективност и 
ВЕИ.  

Офисът се намира в сградата на 
Културен дом НХК /партера на сграда-
та от страната на подземната улица/ и 
е с работно време от 8,30 до 17,15 ча-
са всеки делничен ден.  

От общинските служители с различ-
на експертиза можете да получите на-
соки и съдействие за изготвяне на 
енергийни обследвания, консултации 
при избор на оптимални дейности и 
материали за изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност в зависимост 
от разполагаем бюджет и очаквани 
резултати, насоки за изграждане на 
малки централи за ВЕИ и други. 

На място можете да подадете и за-
явленията си за кандидатстване по 
процедура „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния 
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 ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ СТАРТИРА ОФИЦИАЛНО, КРАЙ-
НИЯТ СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНА БУР-

ГАС Е 28 ФЕВРУАРИ 2023 Г. 

класиране на подадените заявления и 
проектни предложения. Комисия, наз-
начена от кмета, ще преглежда доку-
ментите на сдруженията и при нере-
довност ще дава указания на домоуп-
равителите за привеждането им в съ-
ответствие с изискванията на МРРБ. 
С оглед новите указания, всички 205 
заявления следва да бъдат допълнени 
с новите образци на приложения по 
утвърдените от министерството Насо-
ки, за което ще им бъде оказано съ-
действие от експертите на Община 
Бургас. 
Фирмите, които ще изготвят техничес-
кия паспорт и енергийното обследва-
не, ще започнат работа през януари в 
комплексите „Меден рудник“, „Изгрев“, 
„Зорница“, „Славейков“, „Зора“, „Братя 
Миладинови“, „Лазур“. 
Тъй като не се явиха желаещи, които 
да обследват сградите в ЦГЧ и к-с 
„Възраждане“, още в първите дни на 
новата година Община Бургас ще нап-
рави втори опит и ще стартира нова 
процедура по реда на ЗОП. 
Предвид необходимия технологичен 
срок за обработка на подадените заяв-
ления и подготовка на проектното 
предложение, Община Бургас опре-
деля краен срок за приемане на за-
явления до 28.02.2023 г. 
За допълните указния можете да посе-
тите новия Енергиен офис в сградата 
на Културен дом НХК, както и да се 
обадите на следните телефони: 
    
* * Енерджи офис - Гергана Лобутова 
0889 447 040 
056 813 765 
energyoffice@burgas.bg  
 056 907 410 

  
Източник: Община Бургас 

Със Заповед № РД-02-14-
1246/20.12.2022 г. на зам.-министъра 
на регионалното развитие и благоуст-
ройството са утвърдени Насоките за 
кандидатстване за процедура чрез 
подбор на предложения за изпълнение 
на инвестиции от крайни получатели 
по процедура „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния 
сграден фонд“ на Националния план 
за възстановяване и устойчивост. 
В сайта на МРРБ са публикувани ут-
върдени Насоки за кандидатстване по 
процедура „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на жилищния 
сграден фонд – Етап I“, заедно с при-
ложенията към тях. 
МРРБ определи 80 000 000 лв. макси-
мален финансов ресурс за община 
Бургас, който ще обезпечи изпълнени-
ето на мерки за ЕЕ в не повече от 30 
сгради, в зависимост от големината 
им. Към момента в община Бургас са 
подадени 205 заявления за участие в 
програмата от сдружения на собстве-
ниците. Всички, които отговарят на 
предварително определените условия 
и са представили необходимите доку-
менти в пълен обем, ще бъдат обрабо-
тени от екип на Община Бургас и пода-
дени на МРРБ в срок до 31.05.2023 г. 
В Община Бургас няма да се прави 
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ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АЙТОС 

ЗА ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ 

с увреждания. Проектът включва дос-
тавка на храна и продукти от първа не-
обходимост; предоставяне на инфор-
мация за превенция и профилактика 
на здравето и социално значими забо-
лявания за лицата от целевата група, 
включително консултации с диетолог и 
др. специалисти при необходимост; 
Предвижда се и осигуряване на супер-
визия и обучения на служителите, пре-
доставящи почасови мобилни интегри-
рани здравно-социални услуги в до-
машна среда. 

Продължителността на проекта е 13 
месеца, като в първия месец ще бъде 
извършена оценка на потребностите. В 
рамките на 12 месеца ще бъдат пре-
доставени здравно социални услуги 
минимум на 118 потребители от целе-
вите групи. 

 
 

Източник: Община Айтос 

Одобрен е проект на Община Айтос 
„Грижа в дома в община Айтос“ по 
Програма "Развитие на човешките ре-
сурси" 2021-2027, процедура чрез ди-
ректно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFPR002-
2.001 – „Грижа в дома“. Общата стой-
ност на проектните дейности е 630 
528.28 лв. 

Проектното предложение има за 
цел да осигури подкрепа в домашна 
среда за лица с увреждания и възраст-
ни хора от община Айтос, зависими от 
грижа. Проектът подпомага социално-
то приобщаване чрез подобряване на 
достъпа до интегрирани здравни и со-
циално-психологически услуги. Дей-
ностите по проекта разширяват въз-
можностите за предоставяне на соци-
ални и интегрирани здравно-социални 
услуги в домашна среда, включително 
и в контекста на пандемични ситуации. 

Ще се предоставят почасови мобил-
ни интегрирани здравно-социални ус-
луги по домовете и психологическа 
подкрепа за възрастни хора в невъз-
можност за самообслужване и за лица 
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ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЩЕ БЪДЕ В ОСНОВАТА НА 

СТРАТЕГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ 

те от подводните изследвания за със-
тоянието на морската околна среда и 
намиращите се в нея отпадъци както 
на повърхността, така и на дъното. 

Събраната информация е обобщена 
в подробни карти, данните от които ще 
се използват за формулирането на 
стратегии и дейности, целящи ограни-
чаването в максимална степен на за-
мърсяването на Черно море. 

За намаляване замърсяването с 
пластмаса Община Бургас създаде 
„Син етикет“. С екологичното лого бяха 
отличени 3 заведения, които се вклю-
чиха в инициативата за намаляване на 
полимерните отпадъци и не предлагат 
пластмаса за еднократна употреба ка-
то бутилки, сламки, чаши и прибори. 

Като част от мерките за управление 
на човешкото въздействие върху морс-
ката околна среда Университет "Проф. 
д-р Асен Златаров" разкри нова дис-
циплина "Полимерни замърсители в 
морска среда" към магистърските прог-
рами „Екология и опазване на околна-
та среда”, „Екология и екологичен ме-
ниджмънт” и „Технология на материа-
лите и материалознание". 

 
Източник: Община Бургас 

С финална пресконференция Об-
щина Бургас и Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“  отчетоха успешната 
реализацията на проект „Повишаване 
на знанията за морската околна среда 
за устойчиво управление на морските 
ресурси и постигане целите на син 
растеж“ , финансиран по Програма за 
морско дело и рибарство 2014 – 2020 
г., ДБФП № BG14MFOP001-6.004-0007
-C01/МДР-ИП-01-237/14.12.2020 г. 

По време на изпълнението му парт-
ниращите си организации, с помощта 
на специален робот за подводни изс-
ледвания, извършиха мащабно проуч-
ване на екологичното състояние на 
Бургаския залив. 

Мониторингът беше извършен в 6 
точки с отчетено най-силно въздейст-
вие на човешката дейност - Пристани-
ще Бургас, Пристанище „Сарафово“, 
както на самия порт, така и в акватори-
ята му, Ченгене скеле, Северен и Цен-
трален плаж, остров Света Анастасия. 

На зключителното събитие експер-
ти по екология и морско дело участва-
щи в проекта,  представиха резултати-

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
 Д

Е
К

Е
М

В
Р

И
 2

0
2
2

 

 
Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Бургас 2022-2023 г.“ 

BG05SFOP001-4.007-0016, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 


