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 ПЪТЕШЕСТВИЕТО ЗАПОЧНА — 2021 Г. Е ЕВРОПЕЙСКАТА  
ГОДИНА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ  

ТРАНСПОРТ 

но емисиите на парникови газове и за-
мърсяването, предизвикано от транс-
порта в ЕС, което ще допринесе значи-
телно за постигането на целите на ЕС 
по Европейския зелен пакт. 

Като първата година от пълното при-
лагане на 4-ия железопътен пакет,2021 
г. също представлява решителна крач-
ка към изграждането на европейско 
железопътно пространство: по-
ефективна европейска железопътна 
мрежа с безпрепятствена трансгранич-
на мобилност. 

През 2021 г. вниманието ще бъде из-
цяло насочено към железопътния 
транспорт 

На 1 януари Европейската комисия 
стартира уебсайт, предоставящ допъл-
нителна информация за инициативата, 
както и преглед на планираните дей-
ности. Разнообразни прояви, проекти и 
дейности в целия ЕС ще разкрият мно-
жеството аспекти на железопътния 
транспорт — от водещата в световен 
мащаб иновативна железопътна ин-
дустрия на ЕС до дела на железопът-
ния транспорт от европейската култура 
и наследство, задачата му за свързва-
нето на региони, хора и предприятия, 
неговото значение за устойчивия тури-
зъм, както и например ролята му в от-
ношенията на ЕС със съседни държа-
ви. 

Европейската година на ЖП транспор-
та ще намери отражение и в законода-
телната програма на Комисията с 
предложения за ново промишлено пар-
тньорство в областта на железопътния 
транспорт, по-добри връзки между же-
лезопътния и други видове транспорт 
и повишаване на устойчивостта на то-
варния превоз като цяло, както е посо-
чено в наскоро приетата от Комисията 
Стратегия за устойчива и интелигентна 
мобилност. 

Източник: www.ec.europa.eu 

 На 29 март 2021 г. Европейската ко-
мисия и Португалското председателс-
тво на Съвета на Европейския съюз 
проведоха съвместна конференция, 
за да дадат официален старт на ини-
циативата заедно. 

През 2021 г. чрез широк спектър от 
дейности в целия континент общест-
веното внимание ще бъде насочено 
към железопътния транспорт, за да се 
насърчи неговото използване както от 
гражданите, така и от предприятията, 
и да се допринесе за постигането на 
целта на Зеления пакт на ЕС за неут-
ралност по отношение на климата до 
2050 г. 

В ЕС железопътният транспорт е от-
говорен за по-малко от 0,5 % от свър-
заните с транспорта емисии на парни-
кови газове. Това го превръща в една 
от най-устойчивите форми на пътни-
чески и товарен превоз. Наред с дру-
гите ползи, железопътният транспорт 
е и изключително безопасен, свърз-
вайки чрез трансевропейската транс-
портна мрежа(TEN-T) хора и предпри-
ятия в целия ЕС. 

Въпреки тези предимства едва около 
7 % от пътниците и 11 % от стоките се 
придвижват с влак. Европейската го-
дина на железопътния транспорт ще 
даде импулс за увеличаване на него-
вия дял в пътническия и товарния 
превоз. Така ще се намалят значител-
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ПЛАТФОРМАТА „ГОТОВИ ЗА БЪДЕЩЕТО“ ПОДБИРА  
ИНИЦИАТИВИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА  

БЮРОКРАЦИЯТА В ЕС 

тициите в бъдещи инфраструктура и 
иновации, и постигане на правилния 
баланс между усилията за докладване 
и оценката на изпълнението на законо-
дателството на ЕС с цел да се помогне 
по-специално на малките и средните 
предприятия. 
   * Опростяване на законодателството 
на ЕС: гарантиране, че законодателст-
вото на ЕС е предвидимо, недвусмис-
лено и че в него се избягва припокри-
ване в различните области. 
Всички граждани и заинтересовани 
страни се приканват да дадат своя 
принос за работата на платформата 
чрез портала „Споделете мнението 
си — Помогнете за опростяването!“. 
Получените до 30 април 2021 г. идеи 
за опростяване и намаляване на те-
жестта по всяка от избраните 15 теми 
ще бъдат разгледани от платформата 
при изготвянето на нейните становища 
за 2021 г. Други предложения ще бъ-
дат взети предвид при изготвянето на 
годишната работна програма за 2022 г. 
Комисията се ангажира да опрости за-
конодателството на ЕС и да намали 
ненужните разходи като част от своята 
Програма за пригодност и резултат-
ност на регулаторната рамка . 
Новата платформа „Готови за бъдеще-
то“ събира практически експертен опит 
в различни области на политиката от 
националните, регионалните и местни-
те органи, Комитета на регионите, Ев-
ропейския икономически и социален 
комитет и заинтересованите страни. 
Нейните становищата ще бъдат вклю-
чени директно в текущата работа на 
Комисията за опростяване на същест-
вуващото законодателство на ЕС, за 
намаляване на ненужната тежест и за 
гарантиране, че политиките на Съюза 
са ориентирани към бъдещето и са це-
лесъобразни в контекста на новите и 
нововъзникващите предизвикателства. 

Източник: www.ec.europa.eu 

   Платформата на Комисията „Готови 
за бъдещето“ подбра 15 инициативи с 
цел да спомогне за опростяването на 
законодателството на ЕС и за нама-
ляването на бюрокрацията за гражда-
ните и предприятията и да гарантира, 
че политиките на ЕС отговарят на но-
вите и нововъзникващите предизвика-
телства. Тези усилия ще бъдат част 
от първата годишна работна програ-
ма на платформата, която предстои 
да бъде приета този месец.  
   Платформата ще изготвя станови-
ща по избраните 15 теми, които обх-
ващат широк спектър от сектори — от 
конкуренция, финанси, здравеопазва-
не, околна среда, статистика и транс-
порт до митници и вътрешен пазар. 
Тези становища ще обогатяват ана-
лиза на ЕК и ще предоставят инфор-
мация за нейните общи оценки и 
оценки на въздействието. 
При изготвянето на своите становища 
платформата ще взема под внимание 
следните ръководни принципи: 
    * Цифровизация: помагане на пред-
приятията да възприемат цифрови 
решения и ускоряване на модерниза-
цията на публичния сектор за намаля-
ване на регулаторната тежест. 
    * Ефикасни задължения за етикети-
ране, разрешение и докладване: 
идентифициране на пречките, дължа-
щи се на различия между държавите 
членки, стремеж към опростяване на 
процедурите, за да се улеснят инвес-
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МИГ Средец обявява процедура чрез подбор на проектни 
предложения по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свър-
зани с поддържане и възстановяване на културното и природ-

ното наследство на селата“ 

риално културно наследство. 
• Възраждане и предаване на различни 
аспекти на културни традиции и нас-
ледство и популяризирането им чрез 
организиране и провеждане на мероп-
риятия във връзка с местни културни 
обичаи и традиции. 
2. Поддръжка, възстановяване и по-
добряване на природното наследство: 
• Опазване, възстановяване, подобря-
ване и поддръжка на природното нас-
ледство и селския ландшафт, включи-
телно на природни дадености, забеле-
жителности и територии от особено 
значение за местната общност; 
• Съвместни проекти на жители на по-
вече от едно населено място или пред-
ставители на различни поколения за: 
организиране на клубове/ кръжоци/ 
школи и други инициативи за инфор-
миране и включване на населението в 
опазване на природни елементи и за-
щитени биологични видове като неде-
лима част от селския ландшафт; иден-
тифициране на местни отличителни 
характеристики на пейзажа; организи-
ране на опознавателни и занимателни 
акции за почистване от отпадъци; об-
лагородяване и опазване на селския 
пейзаж в и извън населените места. 
• Възстановяване и подобряване на 
дребномащабна инфраструктура за 
отдих и развлечение. 
Начален срок за прием: 29.03.2021 г. 
Краен срок за подаване на проектните 
предложения: 20.05.2021 г. до 17:00 ч. 
Настоящия прием по процедурата е с 
финансов ресурс 28 096,05 лв. 
Пълният пакет документи за кандидат-
стване може да намерите публикувани 
на следните интернет адреси: 
• на електронната страница на СНЦ „ 
МИГСредец“ 
• на електронната страница на ИСУН 
2020 

Източник: www.mig-sredets.eu 

   BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец 
– подмярка 7.6 ”Проучване и инвести-
ции, свързани с поддържане и възста-
новяване на културното и природното 
наследство на селата”- четвърти при-
ем за кандидатстване от Стратегия за 
ВОМР на „ МИГ Средец“, ОПРСР 
2014-2020. 
                       Допустими дейности са: 
1. Изследване,  поддържане,  възста-
новяване,  популяризиране  и  подоб-
ряване  на културното наследство: 
• Подготовка и организация на местни 
културни събития, като фолклорни 
празници и събори, панаири, фести-
вали, събития и др. 
• Проучвания и изработване на мате-
риали във връзка с идентификация и/
или документиране и/или изследване, 
и/или съхраняване на елементи от 
нематериалното културно наследст-
во; 
• Дейности за проучвания, запазване 
и популяризиране на автентичен фол-
клор и местни традиции, възстановя-
ване на празници, обичаи и храни; 
• Създаване, съхраняване или обога-
тяване на етнографски, природни и 
исторически сбирки; 
• Създаване  и  подкрепа  на  клубо-
ве  за  различни  поколения  за  про-
учване,  изучаване, съхранение и по-
пуляризиране на културното наследс-
тво. 
• Участия във фестивали, събори, из-
ложби, семинари и др. за представя-
не на местни обичаи, традиции, фолк-
лор и елементи на местното немате-
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МАЛКО ТЪРНОВО С ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ СГРАДИ ПО 
ОПРР 

експлоатационните им характеристики 
за постигане на индикативните цели, 
заложени в Националния план за дейс-
твие за енергийна ефективност 2014-
2020 г. 
Подкрепата по процедура BG16R-
FOP001-2.002 „Енергийна ефективност 
в периферните райони – 2“ е адреси-
рана и към проблемите, свързани с 
повишената миграция към големите и 
средните градове. В тази посока нама-
ляването на крайното потребление на 
електроенергия и занижаване на еми-
сиите на парникови газове, постигнати 
в следствие на въведените мерки, ще 
осигурят подобряване на качеството 
на живот и работна среда в Малко 
Търново в съответствие с критериите 
за устойчиво развитие. По този начин 
реализацията на проекта ще спомогне 
за запазване на традиционните функ-
ции на малкия град като опорен цен-
тър, свързан с предлагане на общест-
вени услуги, не само за местното насе-
ление, но също и за населението на 
околните периферни райони и ще до-
веде до стимулиране на градско-
селските връзки. 
Изпълнението на проекта за въвежда-
не на мерки за енергийна ефективност 

на територията на Община Малко Тър-
ново стартира на 25.02.2019 год. с под-
писване на договора за финансиране. 
Общата стойност на реализираните 
дейности е 1 194 054.34лв. 
 

Източник: ОИЦ-Бургас 

   Община Малко Търново отбеляза с 
пресконференция финализирането на 
дейностите по проект „Реконструкция, 
модернизация и въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност на адми-
нистративна сграда на УПБЗН гр. 
Малко Търново и многофамилни жи-
лищни сгради на територията на гр. 
Малко Търново“, финансиран по ОП 
“Региони в растеж 2014-2020“. 
Сред гостите на събитието бяха кме-
та на Малко Търново Илиян Янчев, 
служители на общината, представите-
ли на регионални медии и граждани. 
С провеждане на официална церемо-
ния беше открит обновения Участък 
за пожарна безопасност и защита на 
населението в града и беше отразено 
повишаването на енергийната ефек-
тивност на три жилищни сгради с ад-

минстративни адреси: гр. Малко Тър-
ново, к-с "Изток" , бл. 19; гр. Малко 
Търново, к-с "Изток", бл. 20; гр. Малко 
Търново, к-с "Изток", бл. 25. 
На събитието беше отчетено изпъл-
нението на конкретните дейности за 
достигането на клас на енергопотреб-
ление „С“ в сградите от жилищния и 
публичен сектор и подобряването на 
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БУРГАС СЕ ВКЛЮЧВА В БИТКАТА СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА 
АТМОСФЕРАТА-ЖИТЕЛИТЕ НА „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“ И „МЕДЕН 

РУДНИК“ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА ЕКООТОПЛЕНИЕ 

документите. 

  Проектът „Намаляване на замърсява-
нето на атмосферния въздух с фини 
прахови частици в кв. Долно Езерово, 
гр. Бургас“ има за цел да предостави 
на заинтересованите семейства алтер-
натива на отоплението с твърдо гори-
во. Всяко едно домакинство може да 
кандидатства за подмяна на стария си 
отоплителен уред с нов по-модерен и 
по-безопасен за околната среда. Об-
щият брой на уредите, които могат да 
бъдат заявени е 2280. На одобрените 
кандидати ще бъдат доставени и мон-
тирани безплатно нови екоуреди, ще 
бъде изградена вътрешна сградна инс-
талация, ще бъде извършен демонтаж 
и ще бъде предадена за рециклиране 
старата печка на дърва и въглища.  

  Изпълнението на мерките ще допри-
несе за подобряване качеството на ат-
мосферния въздух чрез намаляване 
емисиите на фини прахови частици с 
източник битово отопление на твърдо 
гориво за територията на цялата бур-
гаска община. 

 

 
 Източник: www.burgas.bg 

   На 1 март Община Бургас стартира 
прием на заявления за подмяна на 
старите печки на твърдо гориво с но-
ви екоуреди. Подмяната се извършва 
безплатно по проект "Намаляване на 
замърсяването на атмосферния въз-
дух с фини прахови частици в кв. 
"Долно Езерово", гр. Бургас". Проце-
дурата е финансирана по Оперативна 
програма "Околна среда 2014-2020 
г.", съфинансирана от Европейския 
фонд за регионално развитие и Ко-
хезионния фонд. 

  Поради големия интерес обхватът 
на проекта бе разширен и в него, ос-
вен първоначално заложеният квар-
тал „Долно Езерово“, вече могат да се 
включат и жители на комплекс „Меден 
рудник“ от зоните А, Б, В и Районния 
център.   

  За да бъдат максимално улеснени 
желаещите да се възползват от пред-
ложените мерки, за входиране на до-
кументи по процедурата, Община 
Бургас е обособила специален ин-
формационен център, в читалище 
„Просвета-1927“ в кв. Долно Езерово 
и офис за прием на заявления в 
„Меден рудник“ в деловодството на 
Териториална дирекция 
„Възраждане“. 

  На двете места всеки заинтересован 
ще може да получи информация, как-
то и помощ по администриране на 
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ПРОЕКТ ПО ОПРЧР С ПРИНОС ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА  

ИНТЕГРАЦИЯТА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ  
УВРЕЖДАНИЯ 

Организирани са 12 срещи в общност-
та с близо 100 представители на заин-
тересовани страни от социалната, кул-
турна, образователна и спортна сфе-
ра, които да въздейстават върху нагла-
сите и чувствителността в общността 
за положителна промяна в отношение-
то към децата и младежите от рези-
дентните услуги. 
За финал на форума участници полу-
чиха възможността да разгледат из-
ложба с изработени от младежите екс-
понати, както и фото история на доб-
рите практики, документирали част от 
работата по проекта. 
Присъстващите социални работници, 
представители на спортната, културна-
та и образователната сфера получиха 
сувенир, изработен от младежите от 
целевата група, който символизира 
философията на проекта – да изгра-
дим среда, развиваща социалното 

включване  на уязвими групи. 
Чрез реализацията на проекта, общо 
24 деца и младежи са успели да разви-
ят собствените си ресурси за самосто-
ятелен живот и включване в общност-
та.    

Източник: www.pomorie.bg 

В залата на Градска художествена 
галерия „Дечко Стоев“ – гр. Поморие 
се състоя заключителна кръгла маса 
по проект “Нови възможности за раз-
витие на независимостта на деца и 
младежи, настанени в резидентни ус-
луги от община Поморие”. 
Проектът се реализира по схема 
BG05M9OP001-2.009 “Открий ме” на 
Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 от 
Сдружение “Алтернативи” в партньор-
ство с Община Поморие. 
Обща стойност на проекта възлиза на 
139 370 лева, като изпълнението му 
продължи 24 месеца. 
В рамките на събитието бяха отчете-
ни резултатите от участието в различ-
ни дейности на целевата група от де-
ца и младежи с интелектуални увреж-
дания, настанени в три резидентни 
услуги в община Поморие – Център 
за настаняване от семеен тип – гр. 
Поморие, Защитено и Преходно жи-
лище – с. Бата. 
Като част от активностите по проце-
дурата е проведено онлайн обучение 
в две обучителни програми – Програ-
ма „Умения за включване в пазара на 
труда” с включени 10 младежи от ЗЖ 
и ПЖ – с. Бата и Програма 
„Овластяване и социално взаимо-
действие” с включении 12 деца и мла-
дежи от ЦНСТ – гр. Поморие. 
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ОБЩИНА БУРГАС СТАРТИРА ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ ПО  
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА  

2014-2020 Г. 

гическо развитие и екология, дигитали-
зация и адаптация към промените на 
климата Весна Балтина. 
По подобие на построеното от изпъл-
нителите съоръжение в Мюнхен, до 
стадион „Алианц Арена“, новата инста-
лацията ще разполага с едни от най-
съвременните уреди и системи за из-
вършването на процесите по прера-
ботка на отпадъците. Ще работи на 

принципа на естествен процес, при 
който разграждането се извършва от 
бактерии при пълна липсата на кисло-
род. Вследствие на този процес ще се 
получава компост и метан, от който ще 
се произвежда електричество и топ-
линна енергия. 
Анаеробната инсталация се изгражда 
в Северната промишлена зона при ул. 
"Крайезерна" в Бургас, в района на 
пречиствателната станция за отпадни 
води. Капацитетът и е за преработка 
на 30 652 тона отпадъци годишно. Тя 
ще се състои от 8 биореактора, биогаз 
система, система за перколата, газ 
хранилище и системи, както и мобилно 
оборудване. Инсталацията за компос-
тиране ще има 6 тунела. 
Проектът се реализира в партньорство 
от общините Бургас, Поморие и Несе-
бър. Дейностите по изграждане и внед-
ряване на модерната система за пре-
работка на отпадъци и ще приключат в 
началото на 2023 г. 
 

Източник: ОИЦ-Бургас 

   Експерти на Областен информацио-
нен център-Бургас взеха участие в 
церемонията по стартиране на проект 
"Изграждане на анаеробна инстала-
ция за разделно събрани биоразгра-
дими отпадъци на територията на ре-
гион Бургас“, ДБФП № BG16M1OP002
-2.004-0002-C01, финансиран по Опе-
ративна програма „Околна среда“ 
2014-2020. 
Сред гостите на събитието бяха кме-
товете на общините Бургас и Помо-
рие Димитър Николов и Иван Алекси-
ев, заместник кметът на Община Не-
себър Виктор Борисов и представите-
ли на немското дружеството, което 
ще проектира и изгражда съоръжени-
ето. 
„С пускането в експлоатация на инс-
талацията за 
преработка на 
сметта ще се 
удължи живо-
тът на новата 
клетка на ре-
гионалното 
депо в резул-
тат на намаля-
ването на ко-
личествата 
отпадъци, ос-
тавяни за 
обезвреждане 
в него. Това, 
от друга страна, ще доведе до нама-
ляване на емисиите парникови газове 
и ограничаване изменението на кли-
мата“ - сподели зам.-кмета по Страте-
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С ПЪРВА КОПКА СТАРТИРА ПРОЕКТ ПО ОПОС В  
ПОМОРИЕ 

2.BG0000574 Ахелой-Равда-Несебър; 
3.BG0000133 Камчийска и Еменска 
планина; 4.BG0000620 Поморие" са 
обектите, в които се предвижда изпъл-
нението на предвидените дейности. 

Опазването ще се осъществи чрез 
консолидирани мерки, насочени към 
отводняване/пренасочване на повърх-
ностния поток от дъждовни (сладки) 
води към соленото Поморийско езеро 
и осъществяване на видеоконтрол на 
периметъра, което ще допринесе за по
-добрата защита на влажната зона на 
езерото и ще увеличи спектъра на ин-
формиране и защита на видовете и 
местообитанията на територията на 
защитените зони, в територията на 
МИГ Поморие. 

Проектът не предвижда изграждане 
или реконструкция на обекти, които 
нямат пряко въздействие върху видо-
вете или местообитанията, както и изг-
раждане на съпътстваща инфраструк-
тура или придобиване на имущество. 

В предвидените дейности са включе-
ни още наблюдения на обекти и видо-
ве, подлежащи на мониторинг в рамки-
те на Националната система за мони-
торинг на състоянието на биологично-
то разнообразие, информацион-
ни  дейности, изготвяне на експертни 
анализи и проучвания, необходими за 
проследяване и измерване на постиг-
натите резултати. 

Веднага след пресконференцията се 
проведе и церемония „Първа копка“, с 
която стартира реализацията на строи-
телно-монтажните работи по проекта. 

Крайния срок за реализация на пла-
нираните дейности е месец ноември 
2022 г. 

    

Източник: ОИЦ-Бургас 

Експерти на Областния информаци-
онен център - Бургас взеха участие в 
начална пресконференция на Общи-
на Поморие по проект, финансиран по 
Оперативна програма  „Околна среда 
2014-2020“ . 

На събитието бяха представени ос-
новните цели, дейности и очаквани 
резултати по проект № 
BG16M1OP002-3.008-0001 
„Интегрирани мерки за осигуряване 
на принос към поддържане/
подобряване на природозащитното 
състояние на видове и типове при-
родни местообитания от мрежата На-
тура 2000, целящи намаляване на ус-
тановени заплахи и влияния за видо-
вете и местообитанията на територи-
ята на МИГ ПОМОРИЕ“. 

На пресконференцията присъстваха 
кметът на Поморие Иван Алексиев, 
служители на общината, представите-
ли на фирмата изпълнител, природо-
защитници и граждани. 

Проектът се основава на интегриран 
подход и комплексни мерки, насочени 
към опазване и подобряване на при-
родозащитно състояние на животинс-
ки видове и природни местообитания 
в четирите защитени зони от мрежата 
Натура 2000, попадащи в рамките на 
териториалния обхват на МИГ Помо-
рие. 1.BG0000151 Айтоска планина; 
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ОБНОВИХА СГРАДАТА НА ПОЖАРНАТА  
В БУРГАС  

ПО ЕВРОПРОЕКТ 

на към въвеждането на енергоспестя-
ващи мерки по ограждащи елементи и 
инсталации, подобряване на експлоа-
тационните характеристики на пожар-
ната и осигуряването на достъпна сре-
да за хора в неравностойно положе-
ние. 

Сред постигнатите с ремонта цели са 
намаляването на крайното енергопот-
ребление на двете административни 
сгради, понижаването на въглеродните 
емисии в района, подобряването ком-
форта на работещите 143 служители и 
над 8 000 граждани/годишно, посетите-
ли и ползватели на административни 

услуги, както и удължаването на жиз-
нения цикъл на сградния фонд. 

Проектът „Обновяване и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност в 
сграда на Регионална служба пожарна 
безопасност и защита на населението 
– Бургас (РСПБЗН)“, ДБФП № BG16R-
FOP001-1.004-0010-C02 се реализира 
от Община Бургас в партньорство с 
Главна дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението“.      

 
Източник: ОИЦ-Бургас 

 
 

 Експерти на Областен информацио-
нен център Бургас взеха участие в 
церемонията по откриване на обнове-
ната сграда на Регионалната служба 
противопожарна безопасност и защи-
та на населението в морския център. 
Проектът, финансиран по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 и съфинансиран от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за реги-
онално развитие, е на обща стойност 
520 хил. лв. 

Сред гостите на събитието бяха за-
местник-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Деница 
Николова, кметът на Община Бургас 
Димитър Николов и заместник кмето-
вете на Община Бургас по Строителс-
тво, инвестиции и регионално разви-
тие Чанка Коралска и Стратегическо 
развитие и екология, дигитализация и 
адаптация към промените на климата 
Весна Балтина. 

Реализацията на проекта бе насоче-
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