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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. 



СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕК-
ТИ BG14MFOP001-5.021 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА - 
СЕКТОР „АКВАКУЛТУРИ“ ПО МЯРКА 5.3 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛА-
ГАНЕ НА ПАЗАРА“ 

 По настоящата процедура режимът на 
държавните/минимални помощи не е 
приложим. 
Процедурата за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ се реали-
зира с финансовата подкрепа на Евро-
пейския съюз (ЕС) чрез Европейския 
фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР). 
Общият размер на безвъзмездна фи-
нансова помощ (БФП) по процедурата 
е  
4 693 920 лв., от които 3 520 440 лв. са 
от ЕФМДР и 1 173 480 лв. национално 
съфинансиране. 
Максималният размер на допустимата 
безвъзмездна финансова помощ за 
един проект е 400 000 лева. 
Интензитет на безвъзмездната финан-
сова помощ – 100%. 
Процент на съфинансиране от ЕФМДР 
– 75 % 
Процент на съфинансиране от нацио-
налния бюджет – 25% 
Максимален срок за изпълнение на 
проект по настоящата процедура е неп-
риложимо. 
Допустимите компенсации са за пови-
шаването на цените на следните разхо-
ди на операторите: разходи за фураж и 
разходи за гориво. 
Крайният срок за подаване на проектни 
предложения е 17:00 часа на 
26.05.2023 г.  
Пълният пакет документи, условията за 
кандидатстване и условията за изпъл-
нение по процедурата можете да наме-
рите на адрес : www.eufunds.bg/bg/
pmdr/node/11938 
 
 

Източник : www.eufunds.bg 

 Дирекция „Морско дело и рибарство“ – 
Управляващ орган на Програмата за 
морско дело и рибарство 2014 – 2020 
ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на 
проекти BG14MFOP001-5.021 „Мерки за 
предлагане на пазара - сектор 
„Аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки за 
предлагане на пазара“  
Цел на процедурата: 
Осигуряване на компенсации на сто-
панствата, заети с производство на ак-
вакултури за допълнителните разходи, 
които са понесли поради сътресението 
на пазара, причинено от агресивната 
война на Русия срещу Украйна и после-
диците от тази агресия върху веригата 
на доставки на продукти от риболов и 
аквакултури чрез предоставяне на без-
възмездната финансова помощ във 
връзка с разпоредбите на чл. 68, параг-
раф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 май 2014 година, на основание на 
Регламент (ЕС) 2022/1278 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 18 
юли 2022 година за изменение на Рег-
ламент (ЕС) № 508/2014 по отношение 
на специални мерки за смекчаване на 
последиците от агресивната война на 
Русия срещу Украйна върху риболовни-
те дейности и за ограничаване на въз-
действието от сътресението на пазара, 
причинено от тази агресивна война, 
върху веригата на доставки на продук-
ти от риболов и аквакултури. 
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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. 



СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕК-
ТИ № BG14MFOP001-5.022 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗА-
РА - СЕКТОР „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ 

И АКВАКУЛТУРИ“  

риятия, които преработват продукти от 
риболов и аквакултури за смекчаване 
на последиците от войната на Русия 
срещу Украйна върху риболовните дей-
ности и за ограничаване на въздействи-
ето от сътресението на пазара, причи-
нено от тази агресивна война, върху 
веригата на доставки на продукти от 
риболов и аквакултури. 
Подпомагането по настоящата мярка 
не представлява държавна помощ. 
 Процедурата чрез подбор на проекти 
№ BG14MFOP001-5.022 „Мерки за 
предлагане на пазара - сектор 
„Преработване на продуктите от рибо-
лов и аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки 
за предлагане на пазара“, чл. 68, параг-
раф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се 
реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз (ЕС) чрез Европейс-
кия фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР). Проектите по процедурата 
следва да бъдат изпълнени на терито-
рията на Република България. Резулта-
тите от изпълнението на проектите 
следва да се ползват на територията 
на Република България. 
 Общият размер на БФП по процедура-
та е  3 510 426.10 лв., от които 2 632 
819.58 лв. са от ЕФМДР и 877 606.52 
лв. национално съфинансиране. 
Максималният размер на допустимата 
БФП за един проект е 400 000  лева. 
 БФП по тази мярка се предоставя в 
рамките на определения бюджет  и е в 
размер до 100 %. 
 БФП по настоящата процедура се пре-
доставя за компенсации на оператори-
те, заети преработка на продукти от ри-
болов и аквакултури за допълнителни-
те разходи, които са понесли поради 
сътресението на пазара, в следствие 
на агресивната война на Русия срещу 
Украйна. 

  
Източник : www.eufunds.bg 

 Дирекция „Морско дело и рибарство“ – 
УО на Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 ОБЯВЯВА про-
цедура чрез подбор на проекти № 
BG14MFOP001-5.022 „Мерки за пред-
лагане на пазара - сектор 
„Преработване на продуктите от рибо-
лов и аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки 
за предлагане на пазара. 
Чрез процедура за подбор на проекти 
№ BG14MFOP001-5.022 „Мерки за 
предлагане на пазара - сектор 
„Преработване на продуктите от рибо-
лов и аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки 
за предлагане на пазара“, чл. 68, параг-
раф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 
се цели предоставяне на компенсации 
на операторите, заети преработка на 
продукти от риболов и аквакултури за 
допълнителните разходи, които са по-
несли поради сътресението на пазара, 
в следствие на агресивната война на 
Русия срещу Украйна. 
 Компенсирането на собствениците на 
предприятията за преработка на про-
дукти от риболов и аквакултури се пре-
доставя за временно спиране или за 
намаляване на преработката на про-
дукти от риболов и аквакултури и про-
дажбите, или за допълнителни разходи 
за съхранение, вследствие на войната 
на Русия срещу Украйна. 
Подкрепата по процедурата цели пос-
тигане на положителен ефект по отно-
шение на микро, малки и средни предп-
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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. 



ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № 
BG14MFOP001-5.020 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА - 

СЕКТОР "РИБОЛОВ" ПО МЯРКА 5.3 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ 
НА ПАЗАРА“ 

финансова помощ е 2 467 506.41 лв. 
Финансовата помощ по реда на тази 

мярка е: 75% финансирана от ЕФМДР и 
25% съфинансирана от националния 

бюджет. 
Максималният размер на безвъзмез-

дната финансова помощ за един  про-
ект не трябва да надвишава 400 000 
лв., а минимален размер на БФП е неп-
риложим. 

Интензитет на безвъзмездната фи-
нансова помощ – 100%. 

Максимален срок за изпълнение на 
проект по настоящата процедура е неп-
риложимо. 

Крайният срок за подаване на проек-
тни предложения е 17:00 часа на 
26.05.2023 г. 

Пълният пакет документи, условията 
за кандидатстване и условията за из-
пълнение по процедурата можете да 
намерите на www.eufunds.bg/bg/pmdr/
node/11940 

 
 

Източник : www.eufunds.bg 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ 
– Управляващ орган на Програмата за 
морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на 
проекти BG14MFOP001-5.020 „Мерки за 
предлагане на пазара - сектор 
"Риболов" по мярка 5.3 „Мерки за пред-
лагане на пазара“, чл. 68, параграф 3 
от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Евро-
пейския парламент и на Съвета. 

Целта на настоящата процедура е 
осигуряване на компенсации на опера-
торите в стопанския риболов за допъл-
нителните разходи, които са понесли 
поради сътресението на пазара, причи-
нено от агресивната война на Русия 
срещу Украйна и последиците от тази 
агресия върху веригата на доставки на 
продукти от риболов и аквакултури 
чрез предоставяне на безвъзмездната 
финансова помощ. 

Проектите по процедурата следва 
да бъдат изпълнени на територията на 
Република България. 

По настоящата процедура режимът 
на държавните/минимални помощи не 
е приложим. 

Процедурата за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ се ре-
ализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз (ЕС) чрез Европейс-
кия фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР). 

Общият размер на безвъзмездната 
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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. 



СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕК-
ТИ № BG14MFOP001-4.126 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ 

ИДЕНТИЧНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС-
КАМЕНО“ 

приложимия режим на държавни помо-
щи по мерки, финансирани по Програ-
мата за морско дело и рибарство 2014 - 
2020 г. - www.eufunds.bg/bg/pmdr/
node/2365. 
Процедурата за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ се реали-
зира с финансовата подкрепа на Евро-
пейския съюз (ЕС) чрез Европейския 
фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР). 
Общият размер на безвъзмездна фи-
нансова помощ (БФП) по процедурата е 
625 212,05 лв., от които 531 430,24 лв. 
са от ЕФМДР и 93 781,81 лв. национал-
но съфинансиране. 
Минималния и максималния размер на 
безвъзмездната финансова помощ за 
един проект по настоящата процедура 
е както следва: 
Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ: 9 779,15 лв. 
Максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ: 391 166 лв. 
  
Максимален процент на съфинансира-
не е до 100%  
Процент на съфинансиране от ЕФМДР 
– 85 % 
Процент на съфинансиране от нацио-
налния бюджет – 15% 
  
Максималната продължителност на из-
пълнение на проект е до 6 месеца, счи-
тано от датата на подписване на адми-
нистративния договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ, но 
не по-късно от 30.11.2023 г. С оглед на 
финалния етап от изпълнението на 
ПМДР 2014-2020 e задължително всич-
ки допустими дейности в одобреното 
проектно предложение да бъдат изпъл-
нени преди 30.11.2023 г. 
Kраен срок за подаване на проектни 
предложения е 17:00 часа на 
30.05.2023 г. 

Източник : www.eufunds.bg 

 Дирекция „Морско дело и рибарство“ – 
УО на Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 г.  ОБЯВЯВА 
процедура чрез подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.126 „Развитие и попу-
ляризиране идентичността на терито-
рията на МИРГ от Стратегията за Воде-
но от общностите местно развитие на 
МИРГ Бургас-Камено“, Мярка 508-1 от 
СВОМР на  МИРГ „Бургас – Камено“. 
Процедурата е насочена към развитие-
то и популяризирането на териториал-
ната уникалност, чрез използването на 
природните ресурси, културното нас-
ледство, обичаи, традиции и фолклор с 
цел повишаване привлекателността на 
района като туристическа дестинация 
за различни видове алтернативен тури-
зъм – екологичен, селски, културен, 
фолклорен, фестивален и др.  
Прилагането на дейностите, предвиде-
ни в мярката ще допринесе за съхраня-
ването и развитието на местното при-
родно и културно наследство и укреп-
ване на местните общности, като уни-
кален социален, природен и културен 
туристически комплекс в населените 
места от територията на МИРГ „Бургас
–Камено“. 
Приложимият режим на държавна по-
мощ е разписан в т. 16 на Условията за 
кандидатстване по настоящата проце-
дура. 
Указания на УО на ПМДР във връзка с 
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ - КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ 

ни растения и водорасли.  

Португалия има заслужена репута-
ция на мечтата на книжния червей и 

е дом на много литературни съкрови-
ща, включително най-старата книжар-
ница в света, една от най-красивите 
библиотеки в света и една от най-
красивите книжарници в света. Това, 
което хората може би не знаят е, че 
това е и домът на една от най-малките 
книжарници в света. Разположено на 
няколко стъпки нагоре по Escadinhas 
de São Cristóvão, на границата между 
Baixa и Alfama, това място си заслужа-
ва да бъде посетено, но може да се 
наложи да изчакате да се освободи 
място, тъй като магазинът с размерите 
на шкаф (натъпкан с приблизително 
4000 книги) се побира само няколко 
души вътре наведнъж.  

Най-британската традиция за чай в 
5 часа всъщност е инициирана от 

португалец! През 1662 г. дъщерята на 
португалския крал Йоан IV, Катрин от 
Браганса се омъжва за крал Чарлз II от 
Англия и донася чая като ежедневна 
рутина в новата си родина. Тогава Анг-
лия не е имала пряка търговия с Китай, 
и чаят в Англия е запазен за медицинс-
ка употреба.  

Можете да присъствате на битки с 
бикове в Лисабон. Португалската 

версия на този спектакъл не е толкова 
жестока като испанската и все още не 
е забранена. Сезонът на бикоборство-
то продължава от Великден до края на 
лятото. Битките се провеждат на исто-
рическата градска арена за корида от 
червени тухли, Campo Pequeno.  

В Cafe Martinho Da Arcada, класи-
ческо лисабонско кафене, има две 

маси, на които не можете да седнете, 
те са постоянно запазени за двама от 
най-известните писатели на Португа-
лия: една за Фернандо Песоа и една за 
Жозе Сарамаго.  

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. Нека заедно посетим 
Лисабон! Знаете ли, че : 

Символът на Лисабон е гарван. Ако 
погледнете герба на Лисабон, може-

те да видите два гарвана, насочващи 
кораб в морето. Те представляват гар-
ваните, които придружават останките 
на светеца покровител Свети Винсент 
от Сарагоса по време на пътуването 
му от Сагреш до Лисабон.  

Има пълен римски град под улиците 
на Лисабон. Под центъра на Лиса-

бон се намират множество римски га-
лерии, пълни с домове от висша класа, 
фабрики и плувни басейни. Тези гале-
рии са отворени за туристи само ня-
колко пъти през годината. Те обикно-
вено го обявяват на своя уебсайт или 
страница във Facebook  

Oceanario de Lisbon е най-големият 
аквариум със солена вода в света.  

Аквариумът е огромен и включва чети-
ри морски местообитания, както и уме-
рени, тропически и студени води. Мо-
жете да видите птици, риби, земновод-
ни, безгръбначни, бозайници и различ-
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ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВИ ДОМАКИНСТВАТА,  
ОДОБРЕНИ ДА ПОДМЕНЯТ СТАРИТЕ СИ ПЕЧКИ  

С ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПОС 

В рамките на проекта беше напра-
вен втори прием на документи за же-
лаещи да променят начина си на отоп-
ление домакинства, в който имаха въз-
можност да се включат живеещите в 
кварталите „Долно Езерово“, „Лозово“ 
и комплексите „Меден рудник“ - зони А, 
Б, В и Районен център, „Славейков“, 
„Изгрев“ и „Зорница“. 

Списъкът на класираните домакинс-
тва е публикуван на следния адрес: 
https://www.burgas.bg/uploads/
posts/2023/50a57e99d5ef8ced3a7ee9d0
740efe87.pdf 

Източник: Община Бургас 

 Подмяната на старите отоплителни 
печки на дърва и въглища с нови еко-
логосъобразни уреди се извършва в 
рамките на проект „Намаляване на за-
мърсяването на атмосферния въздух с 
фини прахови частици в кв. Долно Езе-
рово, гр. Бургас“, финансиран по Опе-
ративна програма „Околна среда“ 2014
-2020. Реализацията му е насочена 
към насърчаване използването на ал-
тернативни горива за битово отопле-
ние с цел намаляване замърсяването 
на въздуха с фини прахови частици. 
Проектът допуска класираните канди-
дати да получат по избор топловъз-
душна камина на пелети, камина на 
пелети с водна риза, котел на пелети 
или климатик. 
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0028-C01 „УКРЕПВАНЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ” 

уязвимите групи от населението на те-
риторията на общината. 

Постигането на предвидените в про-
ектното предложение цели и резултати 
ще допринесе до развитието на соци-
алните услуги на общинско ниво и обе-
динява усилията и желанието на всич-
ки заинтересовани страни в община 
Созопол за подобряването на работа-
та и ефективността на служителите от 
институции/организации/ администра-
ции, ангажирани с политиките в соци-
алната сфера и съответно на служите-
ли на доставчици на социални и интег-
рирани здравно-социални услуги. 

Реализирането на ефективни соци-
ални политики в съответствие на стра-
тегическа цел на процедурата, както и 
процесите на кадрово обновяване, 
свързана с изпълнение на задължени-
ята и отговорностите на общината по и 
ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, 
свързана с насочването за ползване 
на социални услуги, изисква надграж-
дане на капацитета, което ще бъде 
обезпечено чрез предвидените проект-
ни дейности. 

 
 

Източник: Община Созопол 

 Община Созопол подписа договор 
за изпълнение на проект 
BG05SFPR002-2.002-0028-C01 
„Укрепване на общинския капацитет в 
Община Созопол”, по процедура  чрез 
директно предоставяне на средства 
BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на 
общинския капацитет“, финансирана 
от Европейски социален фонд, чрез 
програма  „Развитие на човешките ре-
сурси“ 2021-2027. 

Общата стойност на отпуснатите 
финансови средства е в размер на 61 
641,99 лева.  Дейностите по проекта 
стартират на 20.02.2023г. и са за пери-
од от 14 месеца. Целта на проектното 
предложение е да подкрепи реформи-
рането на системата на социалните 
услуги и улесняването на преходите 
към новите механизми на местно ниво, 
чрез развитие и укрепване на общинс-
кия капацитет на Община Созопол. 

Предоставянето на интегрирана 
подкрепа на общината в изпълнението 
на правомощията й по Закона за соци-
алните услуги (ЗСУ), Закона за хората 
с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична 
помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и 
безпроблемно въвеждане на рефор-
мите в областта на социалните услуги 
и личната помощ и ще ускори предос-
тавянето на по - ефективна, ефикасна 
и качествена грижа на лицата от най-
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С ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРСР ОБНОВЯВАТ ЕТНОГРАФСКИЯ 

КОМПЛЕКС В СРЕДЕЦ 

кални напеви и инструментални изпъл-
нения на съхраненото живо културно 
наследство на община Средец, с ак-
цент традиционният годишен кален-
дар, домашна среда и занаяти. 

Oбредни практики, които специалис-
тите от музея ежегодно заснемат и до-
кументират, ще допринесат за приемс-
твеност на традициите между поколе-
нията и проучване на промените в кул-
турата на населението и влиянието на 
модерността. Ще се обогатят познани-
ята на подрастващите ученици посред-
ством представяне на образователни 
програми, свързани с културните цен-
ности и традиции. 

Основната цел на проекта е запаз-
ване на духовния живот, културното и 
природно наследство на населението 
и най-вече на подрастващите и млади-
те хора в гр. Средец. С изпълнение на 
дейностите ще се постигне благопри-
ятно въздействие за развитие и обога-
тяване на културната идентичност и 
традиции. Ще се повиши качеството на 
живот на хората в територията. 

 
 

Източник: Община Средец 

Община Средец, Държавен фонд 
„Земеделие“ и Сдружение „МИГ Сре-
дец“ подписаха Договор за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова по-
мощ по проект BG06RDNP001-19.197-
0007 „Обзавеждане и обновяване на 
експозиционните площи в етнографски 
комплекс „Карабунарска къща", гр. 
Средец“ от подмярка 19.2 „Прилагане 
на операции в рамките на Стратегии 
за Водено от общностите местно раз-
витие“, мярка 19 „Водено от общности-
те местно развитие“ на Програмата за 
развитие на селските райони 2014-
2020 г. 

Договорът е за сумата от 13 975,00 
лв. без ДДС – 100% от стойността на 
одобрения проект, а срокът за изпъл-
нение на дейностите е до 24 месеца от 
подписване на договора, не по-късно 
от 30.06.2025 г. 

С реализацията на проекта 
„Обзавеждане и обновяване на експо-
зиционните площи в етнографски ком-
плекс „Карабунарска къща", гр. Сре-
дец" ще се обзаведе и обнови посто-
янната музейна експозиция с витрини, 
които ще спомогнат за подобряване на 
експозиционна среда в залите и опаз-
ване на движимите културни ценности. 
Ще бъде осигурена техника за предс-
тавяне на архивни кадри, филми и 
клипове от фондовете на музея, музи-
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На мястото ще се провеждат съв-
местни дейности, свързани с насърча-
ването на местните културни продукти, 
популяризиране на  културно-
историческото наследство и подпома-
гане на местната общност за активно 
включване в културния живот на общи-
на Поморие. Ще се осигури пространс-
тво и сцена за различни културни дей-
ности, както в подкрепа на местни 
творци, така и за популяризиране на 
местни обичаи, в резултат на което в 
града ще се привлекат туристи и цени-
тели на културата. Всички рисунки, па-
на и други произведения на изкуството 
ще бъдат освежени и съхранени. С ре-
конструкцията на сградата и преуст-
ройството на помещенията в нея ще 
бъдат създадени необходимите съвре-
менни условия за функционирането на 
обучителен и консултативен хъб в съ-
ответствие с главната цел на проекта. 

 
 
 
 

Източник: Община Поморие 
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ЗАПОЧВА РЕМОНТ НА БИВШАТА РИТУАЛНА ЗАЛА В  

ЦЕНТЪРА НА ПОМОРИЕ 

Ритуалната зала в центъра на По-
морие ще бъде обновена и преустрое-
на. Реновирането става възможно с 
подписването на договор за безвъз-
мездна финансова помощ по проект 
„РУРеалност: Подобряване условията 
на живот в селските райони чрез при-
лагане на обща/транснационална 
стратегия за насърчаване устойчивото 
развитие на териториалните даденос-
ти“ за вътрешнотериториално и транс-
национално сътрудничество, който се 
изпълнява по подмярка 19.3 
„Подготовка и изпълнение на дейности 
за сътрудничество на местни инициа-
тивни групи“ от мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” 
на  Програма за развитие на селските 
райони 2014 -2020 г. Водещ партньор 
Местна инициативна група /МИГ/ – По-
морие, в партньорство с „МИГ Бяла 
Слатина“ и „МИГ Логудоро Гочеано“ от 
Италия. 

Целта на инициативата е на място-
то на рушащата се в момента сграда 
да бъде изградена инфраструктура на 
Център за учене през целия живот.  

 
 
 
 
 
 



 ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТ „РЕВИТАЛИЗИРАНИ ПРОСТРАНСТВА 
В СВЕТОВНАТА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕ-

БЪР – ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ“ 

21-ви век“;  осигуряване на необходи-
мата публичност и визуализация. 

Бенефициент по проекта е Община 
Несебър, максималният размер на 
безвъзмездната финансова помощ е 
765 861,97 лв., а крайният срок за реа-
лизация е до 30.04.2024 г. 

 
 

Източник: Община Несебър 

В Артиум център в Несебър се про-
веде пресконференция за представя-
не на проекта „Ревитализирани прост-
ранства в световната културна цен-
ност Старинен град Несебър – Етног-
рафски музей“, финансиран по Програ-
ма „Културно предприемачество, нас-
ледство и сътрудничество” на ФМ на 
ЕИП 2014 – 2021 г. 

Ръководителят на проекта запозна 
присъстващите  – представители на 
заинтересованите страни и широка 
общественост,  с основните цели на 
проекта и планираните дейности. 

След приключване на реставраци-
онните дейности по сградата – недви-
жима културна ценност, ще бъде дос-
тавено специализирано оборудване и 
други елементи (акустика и мултиме-
дия). Ще се създаде и изложи по нов 
начин постоянна етнографска експози-
ция, която чрез въведените иноватив-
ни технологии ще привличат нова и 
разнообразна публика. 

Съпътстващи дейности към проекта 
са още: провеждане на тематично обу-
чение за ръководния и експертен пер-
сонал на музей „Старинен Несебър“ в 
областта на културното наследство; 
разработване на предприемачески 
план за бъдещото развитие на музея; 
провеждане на научно-практическа 
конференция на тема „Музеология на 
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