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УО НА ОПРР ПУБЛИКУВА АНКЕТА ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕ-
НА ОСВЕДОМЕНОСТ ОТНОСНО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.  

можност за подобряване и допълване 
на планираните дейности по информа-
ция и комуникация, и ще провокира 
интерес към участие на гражданите в 
подготовката на проекти по ПРР 2021-
2027 г. и проследяване на тяхното из-
пълнение. 

Линк към анкетата : https://
docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf0LNI7fupO5vVzYIyxqyFGpV
jFvY0ORrl9WNBcmgq7lHZ4iw/viewform?
fbclid=IwAR05A7d_8LuekE_BVqLqpUpI_
OOPXIksr4SMb-
wvZSCgDjB__z9DoWnfBWgg 

 

Краен срок за попълване на анкета-
та – 28 февруари 2023 г. 

Предварително благодарим за Ва-
шата активност! 

 

 

Източник: www.mrrb.bg 

Проучването е в изпълнение на 
сключен договор за оценка на въз-
действието по Оперативна програма 
"Региони в растеж" 2014-2020 г.
(ОПРР) и цели да измери нивото на 
обществената информираност относ-
но Програмата. Изследването на об-
ществената информираност е важно 
и с оглед фокусиране на информаци-
онните и комуникационните усилия на 
УО за Програма "Развитие на регио-
ните" 2021-2027 г. Резултати ще пока-
жат и приноса на оперативната прог-
рама към заложените цели в Нацио-
налната комуникационна стратегия на 
Р. България. Включването на възмож-
но най-широк кръг от населението в 
анкетното проучване ще увеличи 
обективността на резултатите и ще 
даде по-добра възможност за анализ 
и изводи при планиране на мерките 
за информация и комуникация по ПРР 
2021-2027 г.  Оценката на нивото на 
обществена осведоменост относно 
ОПРР 2014-2020 г. е изключително 
важно от гледна точка на достъпност-
та на информацията за финансовата 
подкрепа от ЕС, както и видимостта 
на резултатите от проектите по ОПРР 
по места в страната. Участието на 
максимално широк кръг от заинтере-
совани лица в анкетата, ще даде въз-
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БНБ РАБОТИ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО 

следващите няколко месеца. Продъл-
жаващата политическа криза поставя 
под въпрос както политическите, така и 
законодателните действия в подкрепа 
на процеса на присъединяване, казва 
гуверньорът на Централната банка. 
Независимо от политическата криза, 
парламентът прие в края на м.г. с близ-
ко до конституционно мнозинство реше-
ние, с което задължи правителството и 
БНБ да ускорят подготовката за присъ-
единяване на страната към еврозоната 
с целева дата 01.01.2024 г., Освен това 
БНБ и банковият сектор до голяма сте-
пен вече са част от еврозоната след 
присъединяване на страната към Евро-
пейския банков съюз на 01.10.2020 г. 
Следователно, БНБ и банковият сектор 
трябва да продължат активно със за-
почналата вече техническа подготовка. 
С оглед на стратегическата предопре-
деленост на процеса, резултатите от 
тази подготовка ще останат необходи-
ми, дори при възможно забавяне в тем-
па на процеса в контекста на полити-
ческата ситуация през следващите ня-
колко месеца, казва Радев. 
От позицията на БНБ, подготовката за 
присъединяването към еврозоната ня-
ма да промени рамката или оператив-
ното функциониране на банковия над-
зор. Това произтича от посоченото обс-
тоятелство, че вече над 2 г. България е 
пълноправен член на Единния надзо-
рен механизъм след присъединяването 
към Европейския банков съюз и устано-
вяването на тясно сътрудничество меж-
ду БНБ и ЕЦБ. Неразделна част от този 
процес беше и включването на българ-
ския лев във Валутния механизъм II 
през юли 2020 г. 
БНБ изпълнява голям спектър от други 
задачи по въвеждане на еврото, произ-
тичащи от компетентностите и отговор-
ностите на централната банка. За тази 
цел сме осигурили необходимата орга-
низация и ресурси. Приетият от УС на 

 БНБ изпълнява широк спектър от зада-
чи по въвеждане на еврото посочва Д. 
Радев, управител на БНБ, в публика-
ция в тримесечния бюлетин на Асоциа-
цията на банките в България, брой 73, 
м.01,2023 г. 
Поредицата от кризисни изпитания 
през последните години демонстрира 
високата адаптивност и устойчивост на 
банковия сектор в България. Това се 
вижда и при текущата неустойчива мак-
роикономическа среда, доминирана от 
външни фактори с висока степен на 
риск и несигурност, на фона на неста-
билна вътрешна политическа рамка. 
Показателите на банковия сектор за 
капиталова адекватност, ликвидност и 
рентабилност продължават да надви-
шават средните в ЕС, обяснява Радев. 
Началото на годината е време за фоку-
сиране върху предстоящите задачи и 
стратегическите предизвикателства. За 
банковия сектор те в голяма степен са 
свързани с необходимостта от успешно 
финализиране на процеса на присъе-
диняване на България към еврозоната. 
Основен риск пред процеса на присъе-
диняване в определения времеви хори-
зонт е развитието на политическата 
ситуация в страната. Успехът на проце-
са предполага активни политически 
консултации с нашите външни контра-
генти и мащабна законодателна дей-
ност вътре в страната в рамките на 
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еврото. Той описва необходимостта от 
подготовка за дейности като превалу-
тиране на депозитите, кредитите, цен-
ните книжа и другите финансови инст-
рументи, както и на дяловите участия. 
Преди датата на въвеждане на еврото 
банките трябва да подготвят информа-
ционните си системи за двойно предс-
тавяне в левове и евро по основни 
банкови документи и транзакции.  
В деня на въвеждането на еврото ще 
се извърши автоматично преобразува-
не на банковите сметки от лев в евро. 
Всички средства в лв. по текущи, депо-
зитни, спестовни и други сметки в бан-
ките и другите доставчици на платеж-
ни услуги ще бъдат преобразувани 
безплатно в евро. Вследствие от авто-
матичното конвертиране лев-евро ще 
има промени в номиналната стойност 
на обезпеченията, заложени или ипо-
текирани в полза на банките. 
Банките ще имат важни отговорности и 
при обмяната на банкноти и монети, в 
мес. преди въвеждане на еврото и 
след това. Напр. 2 седмици преди да-
тата на въвеждане на еврото БНБ ще 
започне предварително да захранва 
банките с евробанкноти и евромонети 
с българска национална страна. В съ-
щия период банките ще започнат да 
снабдяват търговците и "Български 
пощи" ЕАД с евробанкноти и евромо-
нети с българска национална страна – 
т.нар. вторично предварително захран-
ване. След въвеждането на еврото, 
през първите 6 мес. банките задължи-
телно ще предоставят безплатна об-
мяна на банкноти и монети от лв. в ев-
ро. След изтичането на първите 6 мес. 
до 1 г. след въвеждането на еврото 
банките ще бъдат задължени да про-
дължат да обменят банкноти и монети 
от лв. евро, като вече ще могат да при-
лагат такса за тази услуга. След 1 г. от 
въвеждането на еврото услугата за 
обмяна на банкноти и монети от лв. в 
евро, отново с възможност за прилага-
не на такса за тази услуга, ще се пре-
доставя от банките по тяхна преценка. 
БНБ ще продължи да обменя банкноти 
и монети от лева в евро безплатно. 

БНБ миналия месец бюджет на БНБ за 
2023 г. определя около 110 млн. лева 
разходи за дейности специално във 
връзка с подготовката за еврото и още 
около 53 млн. лева в инвестиционната 
програма на БНБ, свързани с тази под-
готовка. 
Отговорностите на БНБ при въвежда-
не на еврото покриват широки сфери. 
Сред ангажиментите попадат изборът 
на дизайн на бг евромонети, изтегля-
нето на бг. лев от обращение, адапти-
рането на софтуера на банкоматите за 
работа с евро, както и предоставянето 
на евро на банките, казва Радев. 
Сред тези задачи задача ще бъде из-
борът на национална страна на бъде-
щите бг евромонети. С оглед на нап-
редналия стадий на практическата 
подготовка, налице са аргументи бг 
евромонети да възпроизведат дизайна 
на настоящите ни разменни монети. 
Това ще улесни разпознаваемостта и 
прехода към новите монети в Бълга-
рия и ще осигури приемственост в ис-
торията на бълг. парични знаци и ут-
върждаване на националната идентич-
ност чрез познатите символи на бъл-
гарския лев – вече в мащабите на ця-
лата еврозона и при глобалното разп-
ространение на еврото, казва управи-
телят на БНБ. 
Задачите на БНБ обхващат координа-
цията на подготовката на поднадзор-
ните на БНБ лица, както и адаптиране-
то за работа с евро на платежните сис-
теми, системата за регистрация и 
сетълмент на ДЦК, и счетоводните 
системи, обслужващи работата на 
БНБ. 
Банките също играят важна роля в ин-
фраструктурната подготовка и ефек-
тивното въвеждане на еврото. Те вече 
изпълняват интензивен график с мно-
гобройни практически проекти, свърза-
ни с присъединяването към еврозона-
та. Координацията между БНБ и бан-
ките е на добро ниво и информира 
оценката за цялостния напредък в 
процеса на подготовка за еврото. За-
дачите и отговорностите за банките са 
очертани в Нац. план за въвеждане на 
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ВЪВ ВРЪЗКА С БРЕКСИТ СЪВЕТЪТ ПРИЕМА РЕЗЕРВ  

В РАЗМЕР НА 5 МИЛИАРДА ЕВРО 

До края на януари 2023 предстои от-
варяне на процедура за финансиране 
на мерки за приспособяване във връз-
ка с последиците от Брексит за струк-
тури на държавната администрация и 
органи на държавна власт. 

Повече информация на следния 
линк : https://www.consilium.europa.eu/
bg/press/press-releases/2021/09/28/
council-adopts-a-5-billion-brexit-
adjustment-reserve/ 

 
Източник : www.eufunds.bg 

За да помогне за адаптирането на 
европейците към промените, ЕС реши 
да създаде фонд, наречен Резерв за 
приспособяване във връзка с после-
диците от Брексит (Резерва). Одобре-
нието бе дадено на пленарната сесия 
през септември 2021 г. 

Фондът в размер на пет милиарда 
евро (по цени от 2018 г.), ще покрива 
разходи, направени от страните в ЕС 
между 1 януари 2020 г. и 31 декември 
2023 г. Той цели да помогне най-
силно засегнатите региони, сектори и 
общности да покрият допълнителните 
разходи, да компенсират загубите или 
да преодолеят други неблагоприятни 
икономически и социални последици, 
произтичащи пряко от оттеглянето на 
Обединеното кралство от Европейс-
кия съюз. 

Разпределената сума за България е 
в размер на 15 372 864 евро, органът 
определен за управление на финан-
сирането от Резерва е дирекция 
„Добро управление“ в Администраци-
ята на Министерския съвет. 
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ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЛАНТИТЕ В ЕВРОПА: НОВ 

СТИМУЛ ЗА РЕГИОНИТЕ НА ЕС 

2020 г. В него се преразглеждат демог-
рафските тенденции и въздействията, 
установени в контекста на последните 
събития, като Брексит, Covid и руската 
военна агресия срещу Украйна.  

EK ще разработи механизма за на-
сърчаване на таланти въз основа на 8 
стълба:  

През 2023 г. ще стартира нов пилотен 
проект  
Една нова инициатива — 

„Интелигентно адаптиране на региони-
те към демографския преход“, ще 
стартира през 2023 г. 
Инструментът за техническа подк-

репа ще продължи да подкрепя държа-
вите членки при поискване в рамките 
на поканата за представяне на предло-
жения за 2023 г.  
Програмите на политиката на сбли-

жаване и междурегионалните инвести-
ции в иновации ще стимулират инова-
циите и възможностите за създаване 
на висококвалифицирани работни мес-
та  
Ще бъде стартирана нова покана за 

представяне на предложения за нова-
торски действия по линия на Европейс-
ката инициатива за градовете  
Инициативите на ЕС, които подкре-

пят развитието на таланти, ще бъдат 
представени на специална уебстрани-
ца.  
Ще бъде обменен опит и добрите 

практики ще бъдат разпространени  
Аналитичните познания, необходи-

ми за подпомагане и улесняване на 
основаните на факти политики в об-
ластта на регионалното развитие и 
миграцията, ще бъдат доразвити.  
За повече информация :  
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/bg/ip_23_145?
fbclid=IwAR3OEeHJPBkPlTi5SGxOq3ur9
DSU8Uz29nFRYwRRPfuvu9K6oyMUU6
TEPqw 

Европейската комисия стартира 
„механизъм за насърчаване на талан-
ти“. Този механизъм ще помогне на 
регионите на ЕС, засегнати от ускоре-
ното намаляване на населението в 
трудоспособна възраст, да обучават, 
задържат и привличат хората, умени-
ята и компетентностите, необходими 
за справяне с въздействието на де-
мографския преход. 

Механизмът е и първата ключова 
инициатива през 2023 г., която има 
принос към предложената от Комиси-
ята Европейска година на уменията, 
имаща за цел да даде нов тласък на 
преквалификацията и повишаването 
на квалификацията. В съобщението 
се предлагат индивидуализирани, 
ориентирани към местните условия 
многоизмерни решения, включително 
използването на съществуващите 
фондове и инициативи на ЕС за под-
помагане на регионите, които са най-
силно засегнати от текущия демог-
рафски преход и неговите странични 
ефекти, и за предотвратяване на поя-
вата на нови и повишени териториал-
ни различия в ЕС.  

Комисията публикува и своя доклад 
за 2023 г. за въздействието на демог-
рафските промени, с който се актуа-
лизира демографският доклад от 
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ - КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ 

на падането на Луцифер от небето.  

۩ Има нещо изненадващо във фонтана 
Cibeles Ако сте посещавали Мадрид, 
вероятно сте виждали фонтана Cibeles 
на Plaza de Cibeles. Въпреки това може 
да се изненадате да чуете, че фонта-
нът е проектиран да наводни трезора 
на Банката на Испания, ако някой вле-
зе с взлом! Ако нарушител си пробие 
път в трезора на 38 метра под земята, 
водата от фонтана ще наводни стаите 
и коридорите.  

۩Старата жп гара Аточа сега е буйна 
градина Това е един от най-забавните 
факти за Мадрид. Уникално и красиво 
място за посещение в града е ботани-
ческата градина, разположена в изос-
тавена секция на жп гара Аточа. Из-
пълнено с пищни тропически цветя и 
редки дървета и растения, едно пъту-
ване тук е едно от най-добрите неща 
за правене в Мадрид за миг на спо-
койствие по време на натоварено пъту-
ване!  

۩Кралският дворец съхранява стотици, 
ако не и хиляди предмети с голямо ис-
торическо и художествено значение 
като картини на Гоя и Караваджо, лич-
ни гербове на кралете на Испания и 
много други. Но едно от най-
уникалните неща, които можете да ви-
дите в двореца, е Кралският квартет – 
набор от две цигулки, виолончело и 
виола – създадени от Антонио Стради-
вари около 1700 г. Заедно с друго вио-
лончело, те също формират Stradivari-
us Palatinos, единственият пълен стру-
нен квинтет на Stradivarius в света!  

۩ Мадрид официално не е „град“. 
Започва като малко селце, развива се 
в по-голям град, известен като вила, и 
продължава да расте. Но дори когато 
става столица на Испания, кралят не 
му дава титлата град и до днес, все 
още се нарича Villa y Corte (село и 
[кралски] двор).  

 

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 януари хайде да 
посетим Мадрид. Знаете ли, че : 

۩Мадрид е географският център на 
Испания. Пуерта дел Сол е известен 
обществен площад, на който има пло-
ча на пода, отбелязваща километър 0 
от всички пътища в Испания. Плочата 
е точно пред главния вход на Real 
Casa de Correos (Кралската къща на 
пощата), точно в средата на Испания.  

۩Според Книгата на рекордите на 
Гинес най-старият работещ ресторант 
в света е Sobrino de Botín. Основан 
през 1725 г., той се намира на Calle 
Cuchilleros, в центъра на Мадрид. Рес-
торантът е известен не само с дългого-
дишното си съществуване. През годи-
ните той е спечелил много награди за 
качеството на своята традиционна 
мадриленска кухня.  

۩В красивия парк Ретиро в сърцето на 
Мадрид ще се изправите лице в лице с 
единствената статуя на дявола в све-
та! Известен като „Фонтанът на падна-
лия ангел“ и изваян от Рикардо Белвер 
за Световното изложение в Париж 
през 1878 г., той изобразява момента 
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БЪЛГАРО-ТУРСКИ БИЗНЕС ФОРУМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  

В БУРГАС НА 16 ФЕВРУАРИ 

строително-технически консултации, 
както и иновативни и стартиращи ком-
пании от всички сфери на икономика-
та, които ще се запознаят с нови по-
тенциални партньори. 

Събитието ще предостави възмож-
ност за създаване на преки контакти, 
запознаване с актуални постижения, 
проблеми и възможни решения, пред 
които са изправени фирмите в съвре-
менната динамична икономическа обс-
тановка, развитие на икономическата 
стабилност на предприятията и създа-
ване на подходящи условия за реали-
зиране на доходоносни сделки и добри 
партньорства. Участие ще вземат во-
дещи специалисти от областта на ин-
формационните и комуникационните 
технологии, иновациите в областта на 
земеделието, както и в областта на 
възобновяемите енергийни източници. 
Основната цел на форума е да развие 
и задълбочи икономическата стабил-
ност на предприятията от посочените 
сектори и да създаде подходящи усло-
вия за реализиране на доходоносни 
сделки и добри партньорства. 

Програмата и списък с турските 
фирми, които ще вземат участие, ще 
бъдат изпратени допълнително на ре-
гистрираните. Участието във форума е 
безплатно, но е необходима предвари-
телна регистрация в срок до 10 февру-
ари тук: 

https://www.b2bconnect.bg/bg/events/
view/181 

https://www.b2bconnect.bg/bg/ 
 
Допълнителна информация може да 

бъде получена от Светла Запрянова 
на тел. 02 940 79 75 и от Наталия Не-
чева на тел. 02 940 79 37.  

  
Източник: Община Бургас 

ИАНМСП и Българо-турската тър-
говско-индустриална камара 
(BULTISAD) организират двустранен 
бизнес форум на 16 февруари 2023 г. 
в гр. Бургас. Той ще се проведе в зала 
„Черноморие“ на Международния конг-
ресен център в морския град.  

Събитието се организира по проект 
№ BG16RFOP002-2.052-0001 
„Подкрепа на интернационализацията 
на българските предприятия чрез про-
веждане на търговски мисии, бизнес 
форуми, конференции, контактни бор-
си и двустранни срещи“, в изпълнение 
на дейност 2 - “Организиране в Бълга-
рия на бизнес форуми, конференции, 
контактни борси и други прояви за съз-
даване на бизнес партньорства”, фи-
нансиран от Европейския фонд за ре-
гионално развитие чрез Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014–2020, по който ИАН-
МСП е институционален бенефициент.  

Поканени за участие в събитието са 
фирми от секторите ИКТ – облачни и 
мобилни технологии, гейминг техноло-
гии, финтех, кибер сигурност, дигитал-
но здравеопазване и технологии, агро 
технологии и дигитално земеделие, 
възобновяеми енергийни източници, 
рисков капитал, резервни части за ав-
томобили, строителни материали и 
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При подаване на документите всеки 
кандидат представя за проверка на 
място: 

1. Лична карта на кандидата; 
2. Удостоверение за настоящ адрес 

(само за кандидати, които кандидатст-
ват за смяна на отоплителен уред в 
имот, който за тях се явява настоящ 
адрес); 

3. Документ за собственост на имо-
та, за който се кандидатства за смяна 
на отоплителния уред (нотариален акт, 
и/или удостоверение за ползване, съг-
ласно Закона за устройство на терито-
рията, и/или договор за делба, и/или 
удостоверение за наследници и др. 
приложими документи); 

4. Документ, доказващ че за имота 
са заплатени дължимите към момента 
на кандидатстването местни данъци и 
такси (напр. платежно нареждане, ка-
сова бележка и др.). 

Подробна информация е налична 
на интернет страницата на Проекта: 
http://www.lifeipcleanair.eu и на интер-
нет страницата на Община Бургас, раз-
дел „Околна среда“, „Проекти“, Проект 
„Българските общини работят заедно 
за подобряване на качеството на ат-
мосферния въздух“.  

 
 

Източник: Община Бургас 
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ОБЩИНА БУРГАС СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ  
НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ 

ПО ПРОГРАМА LIFE 

От началото на месец февруари 
бургазлии могат да кандидатстват за 
участие в Основната фаза на Интегри-
рания проект по Програма ЛАЙФ 
"Българските общини работят заедно 
за подобряване на качеството на ат-
мосферния въздух", който предвижда 
да бъдат подменени отоплителните 
уреди на 1 994 домакинства.  

От инициативата могат да се въз-
ползват живущите в Централна градс-
ка част, кв. „Възраждане“, комплексите 
„Бр. Миладинови“, „Лазур“, „Меден 
рудник“ – Зона Г, кварталите 
„Сарафово“, „Ветрен“ - Минерални ба-
ни, „Банево“, „Крайморие“, „Горно Езе-
рово“, „Акациите“, „Победа“, „Черно 
море“ и „Рудник“. 

Документи за кандидатстване може 
се приемат всеки работен ден на след-
ните места: 

Община Бургас – деловодство, ад-
рес ул. „Александровска“ 26, от южна-
та страна на сградата - от 08.30 до 
17.15 часа. 

Културен дом НХК, Енергиен офис 
на Община Бургас, от южната страна 
на сградата - от 08.30 до 13.00 часа и 
от 13.45 до 17.15 часа. 

Първият финален срок за подаване 
на документи е 30 април 2023 г. 



  
ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕР-

ГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА НАП - БУРГАС 

нужди с мощност 29,625 kW и подмяна 
на осветителни тела. 

В резултат от изпълнението на про-
екта са успешно въведени мерки за 
енергийна ефективност в администра-
тивна сграда на Териториална дирек-
ция на НАП Бургас на ул. „Цар Петър“ 
№5Б, спестяване на 665 872 kWh/год. 
първична енергия и 168,16 т./г. еколо-
гичен еквивалент на спестените еми-
сии въглероден диоксид.  

 
Източник: Община Бургас 

В рамките на проект „Обновяване и 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в сградата на ТД на НАП-
Бургас (ул. „Цар Петър“ №5Б)“, ДБФП 
№: BG16RFOP001-1.004-0013-C04, 
осъществен с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма "Региони в 
растеж" 2014-2020 г., се проведе зак-
лючителна пресконференция и офици-
ално откриване на обекта. 

Успешно приключилите дейности 
включват цялостна подмяна на окаче-
на фасада, включваща топлоизолира-
не по непрозрачни ивици и монтаж на 
термопанел, монтаж на енергоефек-
тивна алуминиева дограма и стъклопа-
кет, топлинно изолиране на покрив на 
сградата, инсталиране на покривна 
фотоволтаична система за собствени 
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