
 

 

В този брой: 

Актуално  

Новини от региона 
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• Социална Европа - посредством 
укрепване на европейския социа-
лен модел и териториалното 
сближаване; 

• Зелена Европа чрез асърчаване 
на Европейския зелен пакт, де-
карбонизацията, фукус върху си-
нята икономика; 

• Цифрова Европа с ускоряването 
на справедлив и приобщаващ 
цифров преход  

• Глобална Европа посредством 
укрепването на ролята на Евро-
па в света и укрепване на между-
народните партньорства . 

 
    Въз основа на въведената с Догово-
ра от Лисабон през 2009 г. система, 
държавите членки, които изпълняват 
председателството, работят в тясно 
сътрудничество в групи от по 3 държа-
ви членки (наречени „тройки“ или 
„трио“) на ротационен принцип и с 
мандат от 6 месеца за всяка страна. 
Настоящата тройка е съставена от 
председателствата на Германия, Пор-
тугалия и Словения.  
   Тройката определя дългосрочни це-
ли и изготвя общ план, в който се на-
белязват темите и основните въпроси, 
които ще бъдат разглеждани от Съве-
та в рамките на 18-месечен период. 
Въз основа на тази програма всяка от 
трите държави изготвя собствена по-
подробна шестмесечна програма . 
    На сайта на Португалското предсе-
дателство www.2021portugal.eu може-
те да следите за актуални новини от 
работата на Съвета на ЕС, предстоя-
щи събития, календар и програми на 
заседания и пр. 
 

Източник: www.2021portugal.eu  

Mотото на председателството на 
Португалия в Съвета на ЕС е „Време 
за постигане: справедливо, зелено и 
цифрово възстановяване“.  

Логото: „Слънцето и щурвалът“ 
вдъхновено от флагът на ЕС и издър-
жано в неговите цветове синьо и жъл-
то, трансформира 12-те звезди в 27, 
създавайки една по-обширна, сплоте-
на и разнообразна конструкция. В ло-
гото са използвани елементи асоции-
рани с Португалия, с историята и, ге-
ографското положение, нейната отво-
реност и към света. Тези 27 елемента 
са превърнати в слънце и щурвал, за 
да насочва Съюза по бъдещите му 
пътешествия, прокарвайки новите пъ-
теки на сплотеност и споделен прос-
перитет, докато музиката напомня на 
звука на португалската китара, обгър-
ната от модерността . 

Заедно логото и девизът изобразя-
ват идеята да постигнем сега, заедно, 
за да изградим бъдеще, което е ино-
вативно, устойчиво, позитивно и чо-
вешко. 

За предстоящото си председателс-
тво Португалия очертава следните 
приоритети:  

 
• Устойчива Европа - чрез укреп-

ване на инвестициите и възста-
новяване на икономиката, на 
солидарността и ценностите; 
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НА 1 ЯНУАРИ 2021 Г. ПОРТУГАЛИЯ  
ЩЕ ПОЕМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРО-

ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ ЗА 6-МЕСЕЧЕН  
ПЕРИОД 



МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И НАЦИОНАЛНА  
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБЯВИХА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ ЗА МАЛ- 
КИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ 

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ“  

Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и 
Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г за 
временни противоепидемични мерки 
на Министъра на здравеопазването.  

Максималната допустима стойност 
на подкрепата е 150 000 лв. Интензи-
тетът на подкрепата ще е 100% . 

Изчисляването ще се извършва въз 
основа на процент от оборота без 
ДДС  на предприятието/конкретния 
обект през периода на предходната 
година, съответстващ на периода на 
действие на временните противоепи-
демични мерки в посочените по-горе 
заповеди на министъра на здравеопаз-
ването до отпадането на ограничения-
та, и в зависимост от извършваната 
икономическа дейност.  

Кандидатите ще бъдат улеснени, 
тъй като за подаването на формуляра 
ще могат да използват портала за 
електронни услуги на Националната 
агенция за и специалната електронна 
услуга: „Подаване на документи за 
подкрепа чрез оборотен капитал за 
МСП, засегнати от временните проти-
воепидемични мерки“ с квалифициран 
електронен подпис. 

Крайния срок за подаване на заяв-
ления е 20.01.2021 година . 

Предприятията, поискали подкрепа 
по тази програма, ще бъдат информи-
рани по електронен път за решението 
относно отпускането на помощта.  

Безвъзмездната финансова помощ 
по схемата се предоставя чрез банков 
превод в срок до седем работни дни от 
одобрението на проекта.  

Източник: www.nra.bg 

Министерство на икономиката и 
Национална агенция за приходите 
обявиха за кандидатстване програма 
„Подкрепа чрез оборотен капитал за 
МСП, засегнати от временните проти-
воепидемични мерки“  

Целта на помощта е навременна и 
директна финансова подкрепа в мак-
симално кратки срокове на български-
те компании за преодоляване на ико-
номическите последствия от времен-
ните противоепидемични мерки и ста-
билност на работните места.  

Бюджетът на програмата е 156 
млн. лева, като финансирането от Ев-
ропейския фонд за регионално разви-
тие е 132 600 000 лв., а националното 
съфинансиране – 23 400 000 лв. 
Средствата са осигурени по Опера-
тивна програма „Иновации и конку-
рентоспособност“ 2014-2020  

Кандидатите трябва да бъдат 
МСП, ЕТили юридически лица, регис-
трирани съгласно Закона за юриди-
ческите лица с нестопанска цел, като 
регистрацията следва да е извърше-
на не по-късно от 01.10.2020 г. 

Задължително условие е кандида-
тите да са преустановили изцяло или 
частично ) своята дейност, съгласно 
Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. , 
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БЪЛГАРИЯ ЩЕ РАЗПОЛАГА С НАД 880 МИЛИОНА ЕВРО  
ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ 

чрез изпълнението на различни мерки 
по ПРСР. Такава възможност предо-
ставя инструментът “Следващо поко-
ление ЕС”, който е част от Плана за 
възстановяване на ЕС от кризата, пре-
дизвикана от COVID-19. 

Преходният регламент дава възмож-
ност на страните в ЕС да продължат 
прилаганите до момента  схеми за ди-
ректни плащания за подпомагане на 
земеделските стопани и през  2021 и 
2022 година. В преходния период ще 
продължи прилагането и на схемите за 
преходна национална помощ, като се 
запазват същите параметри и условия 
за подпомагане, прилагани през 2020 
година.  Общият размер на преходната 
национална помощ, който може да бъ-
де предоставен на земеделските сто-
пани във всеки един от секторите се 
запазва на нивото от 2020 година, без 
намаление на бюджета през двугодиш-
ния преходен период. 

Чрез Преходния регламент се позво-
лява през 2021 г. и 2022 г. да продъл-
жи прилагането на Схемата за единно 
плащане на площ. Запазва се и въз-
можността за прилагане на преразпре-
делителното плащане като допълни-
телна надбавка, за допустимите за 
подпомагане площи по СЕПП. 

С Преходния регламент се продължа-
ва възможността за прилагането на 
обвързаното с производството подпо-
магане на  приоритетни и чувствителни 
сектори в земеделието с параметрите 
от досега прилаганите схеми. 

 

Източник: www.mzh.government.bg 

Това стана възможно след като Ев-
ропейският парламент одобри окон-
чателно Преходния регламент. Той е 
публикуван в  Официалния вестник 
на ЕС. През следващите 2 години 
държавите-членки ще продължават 
да прилагат настоящите правила на 
ОСП по отношение на директните 
плащания и мерките по ПРСР. По 
този начин няма да има прекъсване 
на плащанията към земеделските сто-
пани, докато влязат в сила новите ре-
гламенти за ОСП. През целия прехо-
ден период, държавите-членки ще 
имат възможност да финансират сво-
ите удължени Програми за развитие 
на селските райони със съответните 
бюджетни средства за 2021 г. и 2022 
г. За България тези средства са в раз-
мер на над 680 млн. евро, които могат 
да бъдат използвани чрез инвестици-
онните и компенсаторни мерки по 
ПРСР в подкрепа на земеделските 
стопани. Част от средствата ще бъдат 
заделени за обезпечаване на вече 
поети ангажименти по мярка 11 
"Биологично земеделие" по ПРСР 
2014-2020 г. Освен това ще бъдат 
предназначени средства и за поемане 
на нови ангажименти по мярката, тъй 
като биологичното земеделие е сред 
водещите приоритети за страната ни. 
Българското земеделие ще получи и 
допълнителни 200 млн. евро повече 
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УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА 

И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ОБЯВЯВА ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2“ 

крепа, включват най-общо : 
Дейности 1. Реинтегриране в обра-

зователната система на лица, навър-
шили 16 години, отпаднали от училище 
и/или без основно образование, чрез 
дейности за образователна медиация: 

Дейност 2. Курсове за ограмотяване 
и курсове за придобиване на компетен-
тности от прогимназиалния етап на ос-
новното образование за лица, навър-
шили 16 години: 

Дейност 3. Валидиране на резулта-
ти от неформалното обучение и ин-
формалното учене чрез оценяване и 
признаване на съответствието между 
компетентности, придобити чрез не-
формално обучение и информално 
учене, и изискванията за завършване 
на клас, етап или степен от основно 
образование. 

Дейност 4. Подпомагане прехода от 
образование към реализация на паза-
ра на труда – информиране за предс-
тавяне на подходящи професии като 
групови/индивидуални дейности за за-
познаване с професии; диагностика за 
определяне и консултиране според 
придобитото по проекта образование 
за адаптиране на пазара на труда на 
регионално/местно ниво;  посредни-
чество и проследяване  при осъщест-
вяване на връзката образование – па-
зар на труда  и др. 

Общият размер на БФП по настоя-
щата процедура е 15 млн. лв. 

Минималният размер на предоста-
вяната БФП е 250 000 лв. за едно про-
ектно предложение, а максималният 
размер – 750 000 лв. 

Крайният срок за кандидатстване /
представяне на проектни предложения 
31.03.2021 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 
2020.  

Източник: www.eufunfs.bg 

УО на Оперативна програма 
„Наука и образование за интелиген-
тен растеж“ 2014-2020 г. обявява за 
кандидатстване процедура за предос-
тавяне на БФП чрез подбор на проек-
тни предложения BG05M2OP001-
3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ 
в рамките на Приоритетнa ос 3 
„Образователна среда за активно со-
циално приобщаване“, Инвестицион-
ни приоритети „Социално-
икономическо интегриране на марги-
нализираните общности, като напри-
мер ромите“. 

Основната цел на процедурата е 
подкрепа на уязвими групи за социал-
но включване чрез осигуряване на 
достъп до образование и обучение за 
по-добра реализация на пазара на 
труда. 

 Специфичните цели на процеду-
рата са: 

        -  Подкрепа за участието в 
различни форми на учене през целия 
живот чрез ограмотяване и придоби-
ване на компетентности от прогимна-
зиалния етап на основното образова-
ние на уязвими групи; 

        -  Подкрепа за по-добра реа-
лизация на пазара на труда на уязви-
ми групи чрез придобиване на нача-
лен етап или на основна степен на 
образование; 

Дейностите, които ще получат под-

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
 Д

Е
К

Е
М

В
Р

И
 2

0
2
0

 

 
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. 
 



ЕК ПУБЛИКУВА РЪКОВОДНИ ОБРАЗЦИ, ЗА ДА ПОДПОМОГНЕ 
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ 

НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИ-
ВОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА НА ЕС ЗА ДЪРЖАВ-

НАТА ПОМОЩ 

ви цялото необходима помощ за раз-
работване на инвестиционни схеми в 
съответствие с правилата за 
държавната помощ. 

Много мерки, които е вероятно да 
бъдат предложени от държавите член-
ки, като например някои инфраструк-
турни инвестиции и пряка подкрепа за 
гражданите, не подлежат на контрол 
върху държавната помощ, тъй като не 
са избирателни или не засягат стопан-
ски дейности. Други мерки вероятно 
ще попаднат в обхвата на Общия ре-
гламент за групово освобождаване и 
следователно не е необходимо Коми-
сията да бъде уведомявана за тях и те 
могат да бъдат незабавно прилагани 
от държавите членки. 

Комисията ще третира с приоритет 
мерките, които представляват държав-
на помощ и се нуждаят от индивидуал-
но одобрение. Във всеки случай тя се 
ангажира да завърши своята оценка в 
рамките на шест седмици от получава-
нето на пълното уведомяване от 
съответната държава членка. 

 Ръководните образци предоставят 
специфични за сектора насоки относно 
това кога:  

- държавната помощ може да бъде 
изключена и следователно не е необ-
ходимо предварително уведомяване 
на Комисията;  
- ще бъде налице държавна помощ, 
но не е необходимо уведомяване, 
тъй като тя попада в обхвата на гру-
пово освобождаване;  
- ще бъде налице държавна помощ и 

е необходимо уведомяване по отноше-
ние на основните приложими правила 
за държавната помощ.  

 
Източник: www.ec.europa.eu 

Заедно с това, за да се улесни до-
пълнително изпълнението на Inves-
tEU и на средствата от ЕС и нацио-
налните средства, отпуснати за възс-
тановяването, Комисията провежда 
консултации с държавите членки от-
носно евентуално разширяване на 
обхвата на Общия регламент за гру-
пово освобождаване. И накрая, Коми-
сията провежда проучване с участие-
то на всички държави членки, за да 
потърси мнението им относно прила-
гането на Временната рамка за дър-
жавната помощ.  

В контекста на изпълнението на 
плановете на държавите членки за 
възстановяване и устойчивост кон-
тролът върху държавните помощи ще 
спомогне да се гарантира, че публич-
ните разходи на държавите членки не 
изместват частните разходи, избягват 
свръхкомпенсирането и гарантират 
еднакви условия на конкуренция в 
рамките на единния пазар. 

За да разгледа предварително по-
тенциални проблеми, свързани с 
държавната помощ, Комисията на 
ранен етап ще обсъжда с държавите 
членки въпросите на инвестициите, 
разглеждани в националните им пла-
нове за възстановяване и устойчи-
вост. Комисията има готовност да 
разгледа заедно с националните ор-
гани възможните измерения на 
държавната помощ на техните плано-
ве за възстановяване и да предоста-
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СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕК-
ТИ BG14MFOP001-4.077 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВА-
КУЛТУРИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КА-

МЕНО“ 

ници; 

- инвестиции, намаляващи отрица-
телното въздействие или повишаващи 
положителното въздействие върху 
околната среда;  

- инвестиции в повишаване на качест-
вото или добавената стойност на про-
дуктите от аквакултури; 

- инвестиции, водещи до значително 
намаляване на въздействието на пред-
приятията върху потреблението и ка-
чеството на водата, по-специално чрез 
намаляване на използваното количест-
во вода или химикали, антибиотици и 
други лекарствени продукти или чрез 
повишаване на качеството на отпадни-
те води, включително чрез разработва-
не на мултитрофични системи за аква-
култури;  

- насърчаването на затворени систе-
ми за аквакултури, в които продуктите 
от аквакултури се отглеждат в затворе-
ни рециркулационни системи, като по 
този начин се свежда до минимум пот-
реблението на вода; 

- инвестиции в повишаването на 
енергийната ефективност и насърчава-
нето на преминаването на предприяти-
ята за аквакултури към възобновяеми 
източници на енергия ; 

Краен срок за подаване на проектни 
предложения  - 17:00 часа на 
17.03.2021 г.  

Подаването на проектното предложе-
ние по настоящата процедура се из-
вършва изцяло по електронен път 
чрез Информационната система за уп-
равление и наблюдение на Структур-
ните инструменти на Европейския съ-
юз в България (ИСУН 2020) . 

Източник: www.eufunds.bg 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ 
– УО на ПМДР 2014 – 2020 г.  ОБЯВЯ-
ВА процедура чрез подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.077    „Насърчаване 
на нови производители на аквакулту-
ри, развиващи устойчиви аквакулту-
ри“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ 
„Бургас – Камено“. 

Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ е 488 957,50 лв. 

Минималният размер на допустимо-
то финансиране е 19 558,30 лв.; мак-
сималният размер - 195 583 лв. 

Проектите по процедурата следва 
да бъдат изпълнени на територията 
на МИРГ„Бургас – Камено“. 

БФП се предоставя за следните дей-
ности: 

- продуктивни инвестиции в аквакул-
турите, вкл. производство на зариби-
телен материал; 

- диверсификацията на продукцията 
на аквакултурите и отглежданите ви-
дове; 

- модернизация на аквакултурните 
стопанства, вкл. подобряването на 
условията на труд и безопасност ; 

- подобряването и модернизацията, 
свързани със здравето на животните 
и хуманното отношение към тях, вкл. 
закупуване на оборудване за пред-
пазване на стопанствата от диви хищ-
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 СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕК-
ТИ BG14MFOP001-4.072 "ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕ-
СУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНО МАЩАБНА 

ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ 

по  процедурата е в размер до 50 % от 
общите допустими разходи за проекти 
на частни бенефициери, и 100 % за 
проекти  на публични бенефициенти . 

Краен срок за подаване на проектни 
предложения  - 17:00 часа на 16 март 
2021 г.  

Условията за кандидатстване, Усло-
вията за изпълнение и пълният пакет 
документи по процедурата са публику-
вани 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  и на интернет 
страницата на МИРГ „Несебър“ - http://
mirg-nessebar.eu/. 

 Подаването на проектното предло-
жение по настоящата процедура се 
извършва изцяло по електронен път 
чрез Информационната система за уп-
равление и наблюдение на Структур-
ните инструменти на Европейския съ-
юз в България (ИСУН 2020) единстве-
но с използването на Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез модула 
„Е-кандидатстване“ на следния интер-
нет адрес: https://
eumis2020.government.bg. 

 

Източник: www.eufunds.bg 

УО на ПМДР 2014 – 2020 г. и МИРГ 
„Несебър-Месемврия“ кани желаещите 
да представят проектни предложения 
по Приоритет на Съюза 4 
„Повишаване на заетостта и територи-
алното сближаване”, мярка 4.2 
„Изпълнение на стратегиите на ВОМР“ 
по ПМДР  - Мярка 3.2 
“Популяризиране на местните ресурси 
и подкрепа за развитието на дребно 
мащабна инфраструктура” от страте-
гия за ВОМР на МИРГ „Несебър - Ме-
семврия“.  

Целта е цели  да  се популяризират 
местните ресурси и подкрепи развити-
ето на дребно мащабната инфраструк-
тура  на територията на МИРГ 
„Несебър-Месемврия“. Ще се поста-
ви  акцент върху опазване и популяри-
зиране на природното, културно и ис-
торическо  наследство, занаятчийство-
то, развитие на нови дейности и услуги 
свързани с тяхното популяризиране и 
комплексното им рекламиране и мар-
кетиране, изграждане на интерактивни 
музеи на открито и др.  

Общият размер на БФП по процеду-
рата е 170 219,95 лева. 

Минималният размер е 5 000 лева. 

Максималният—150 000 лева. 

Безвъзмездната финансова помощ 
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БУРГАС СПЕЧЕЛИ ПЪРВА НАГРАДА В КАТЕГОРИЯТА 

"ЕНЕРГИЯ" НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНИЦИАТИВА TRANS-
FORMATIVE CITIES  

за енергийна ефективност. В града бя-
ха санирани със средства от национал-
ния бюджет близо 200 стари панелни 
блока. В тях живеят 40 000 души, чии-
то сметки за потребление на енергия 
намаляха значително. В момента Бур-
гас е сред най-активните и по програма 
за саниране на по-малки жилищни 
сгради с европейски средства от Опе-
ративна програма "Региони в растеж". 
По нея се обновяват около 30 коопера-
ции, много от които сгради с истори-
ческа стойност в центъра на града. 

От 2008 г. до днес Общината е въве-
ла мерки за енергийна ефективност 
също така в сградите на общо около 
100 детски градини и училища на своя 
територия. 

Гласуването в конкурса Transforma-
tive Cities  се проведе по интернет, ка-
то в него имаха възможност да участ-
ват хора от цял свят. Организаторите 
подчертаха, че Бургас е спечелил наг-
радата при силна конкуренция и до 
последно резултатите са били почти 
изравнени.  

Добрите практики на победителите от 
всяка категория ще бъдат популяризи-
рани по целия свят чрез публикации 
във водещи издания. Има предвидена 
и символична парична награда в раз-
мер на 1500 евро, които Община Бур-
гас предвижда да използва за провеж-
дане на публична кампания за повиша-
ване знанията на нейните жители за 
енергийна ефективност, ползите от 
нея и устойчивото управление на енер-
гията.  

Източник: www.burgas.bg 

 

  

Инициативата Transformative Cities  
има за цел да отличи и популяризира 
добрите примери по света в прилага-
нето на решения, свързани с иконо-
мически, социални, политически и 
екологични предизвикателства. 

Дефинирани са четири категории: 
Води, Енергия, Домакинства, Храна. 

Кандидатурата на Бургас беще в 
сектор Енергия. В своята категория 
достигна до финал с организации от 
испанския Валядолид и палестинския 
Газа.  

В това направление през последни-
те години в Бургас бяха постигнати 
сериозни успехи при изпълнението на 
мерки за обновяване на градския 
сграден фонд. Стартира процес за 
подмяна на уличното осветление с 
енергийноефективно. Бяха направени 
стъпки за популяризиране на електри-
ческите превозни средства. В Бургас 
те могат да зареждат безплатно на 
няколко места и не плащат такса за 
синя и зелена зона. Предстои градът 
да се сдобие и с 56 нови електробуса. 

Освен това Бургас се възползва в 
най-пълна степен сред всички градо-
ве у нас от Националната програма 

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
0

 

 
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. 
 



ПЪЛНАТА ПРОМЯНА НА  
КУЛТУРНИЯ ДОМ НА НЕФТОХИМИКА  

ВЕЧЕ Е ФАКТ 

церти, кина и театри.  
Сградата е съобразена изцяло с нуж-

дите на хората с увреждания. Два 
асансьора - от северната и от югоиз-
точната част, осигуряват удобен дос-
тъп до всички помещения. Монтирана 
е рампа, обособени са специални мес-
та в зрителната зала и специализира-
ни санитарни възли.  

Обособено е вътрешно пространство 
за културни събития на открито през 
топлите месеци със сцена и пейки.  

След отварянето на обновения Кул-
турен дом, пианото на обичания компо-
зитор Тончо Русев ще радва ценители-
те на музиката в камерната зала, а 
зрителната вече носи неговото име.   

Изцяло преобразеното пространство 
и многофункционалните зали вече пре-
дизвикват интереса на ръководителите 
на клубове и школи в Бургас за народ-
ни танци, модерен балет, акробатика, 
спортни танци, курсове по пиано, рису-

ване и много други.  
Сградата на НХК е построена през 

1975 г. През 2012 г. pъĸoвoдcтвoтo нa 
"Лyĸoйл Heфтoxим Бургас" я дари на 
Община Бургас, което ни даде възмож-
ност да я ремонтираме със средства 
от спечелен европейски проект.  

 
      Източник: www.burgas.bg 

Пълната промяна на Културния дом 
на нефтохимика вече е факт. Плано-
вете да отвори врати за празника на 
града се отлагат заради сложната 
противоепидемиологична обстановка 
в страната.  

Сградата ще е още едно място за 
концерти, театри, кино, тренировки, 
обучения и различни културни съби-
тия.  

Цялостно преустроена, в нея вече 
има няколко мултифункционални за-

ли, с гримьорни, нови настилки, ос-
ветление, отоплителна система и оз-
вучителна техника.  

Зрителна зала също е изцяло обно-
вена - с нови седалки и екран за ки-
нопрожекции. Сцената е със специа-
лен механизъм, който позволява тя 
да се върти, за да се сменят декорите 
на представленията, вече има и ор-
кестрина. В нов касов салон ще се 
предлагат билети за различни кон-
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