
 

 

В този брой: 

Актуално  

Новини от региона 
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словенското председателство. Броят 
на звездите не е случайно. Седем 
представлява седмата строфа от пое-
мата „Тост“ (Zdravljica), която формира 
текста на словенския химн. Думите на 
химна призовават за диалог и отворе-
но общество, подкрепящо идеята за 
интеграция и мирно съжителство на 
всички нации.  

Приоритетни теми през идните ме-
сеци: 

• Европейски здравен съюз 

• изпълнение на плановете за въз-
становяване 

• преход към екологосъобразна 
икономика 

• електронна сигурност и цифрова 
трансформация 

• Конференция за бъдещето на 
Европа 

• върховенство на закона 

• Миграция 

Слоганът, под който ще преминават 
организираните събития и политичес-
ки разговори през следващите 6 месе-
ца са "Заедно. Устойчиви. Европа".  

Cлoвeнcĸoтo пpeдceдaтeлcтвo идвa 
в ĸлючoв мoмeнт зa cъюзa, в ĸoйтo ce 
paзпpeдeлят 750 млpд. eвpo oт фoндa 
зa възcтaнoвявaнe cлeд пaндeмиятa. 

На сайта на Словенското председа-
телство www.slovenian-
presidency.consilium.europa.eu можете 
да следите за актуални новини от ра-
ботата на Съвета на ЕС, предстоящи 
събития, календар и програми на за-
седания и пр.  

 

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

От 1 юли Словения пое ротацион-
ното председателство на Съвета на 
Европейския съюз, което ще продъл-
жи до 31 декември 2021 година. Сло-
вения заменя Португалия на този 
пост и в последствие ще предаде ща-
фетата на Франция. За пръв път Сло-
вения е председател на Съвета на 
ЕС през първата половина на 2008г. 
като една от първите 10 държави-
членки присъединили се към съюза 
през 2004г. 

Логото на словенското председа-
телство символизира връзката между 
Словения и Европейския съюз и це-
лите на словенското председателст-
во. Лентата е в цветовете на словенс-
кото знаме и във формата на връх 
Триглав, национален символ на Сло-
вения, който представлява Словения 
като суверенна и независима държа-
ва и твърд член на ЕС. Той също така 
символизира възходите и паденията 
в развитието на Европейския съюз. 
Чрез зачитане на основните евро-
пейски ценности и чрез постоянните 
усилия на всички за общото благо, 
Европейският съюз се издига след 
всяко падане, ставайки още по-
сплотен и устойчив. Над Триглав са 
седемте златни звезди на европейс-
кото знаме, тъй като европейските 
ценности са водещият принцип на 
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"ЗАЕДНО. УСТОЙЧИВИ. ЕВРОПА"  - СЛОВЕНИЯ НАЧЕЛО 
НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ВОДЕЩИ ПРИНЦИ-

ПИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ  



оставите коментар или гласувате за 
идеи, които харесвате, така че повече 
хора да ги открият. 

Можете да направите коментара си 
на който и да е от 24-те официални 
езика на ЕС. Всички коментари могат 
да бъдат преведени автоматично на 
друг от официалните езици. 

В раздела „Прояви“ можете да прег-
ледате събитията, които се организи-
рат онлайн или около Вас, да се ре-
гистрирате в някое или да подготвите 
свое собствено. 

Платформата зачита напълно пра-
вото на потребителите на неприкосно-
веност на личния живот и съответства 
на законодателството на ЕС за защи-
та на данните. 

Мненията, изразени от гражданите 
в близките месеци, ще станат основа 
за дебати с депутати от Европейския 
парламент и националните парламен-
ти, представители на страните в ЕС и 
други лица. 

Тези дебати ще прераснат в пред-
ложения за мерки в различни области, 
а след това и в конкретни действия на 
ЕС. Парламентът, Комисията и Съве-
тът са поели ангажимент да се вслуш-
ват в гражданите и да развият на 
практика заключенията на Конферен-
цията. 

Конференцията за бъдещето на 
Европа официално започна на 9 май 
2021 г. и се очаква да приключи през 
пролетта на 2022 г.  

 

Източник : www.europarl.europa.eu 

Европейският парламент, Съветът 
и Комисията приканват всички евро-
пейци да споделят идеите си за това 
как трябва да се промени нашият кон-
тинент, какви трябва да са приорите-
тите. Конференцията цели да напра-
ви това реалност.  

Многоезичната платформа, която 
стартира на 19 април, е сърцевината 
на Конференцията за бъдещето на 
Европа и ще позволи на хората да се 
включат с предложения за промените, 
които са нужни в ЕС. Европейците ще 
могат също така да видят какво пред-
лагат другите, да коментират и да да-
ват подкрепа за идеи.  

За да изразите позиция изберете 
тема, която Ви вълнува – например, 
климатичните изменения, цифровата 
трансформация или европейската де-
мокрация. Ако не виждате специална 
категория, която е подходяща за Ва-
шите предложения, изберете катего-
рията „Други идеи“. 

Когато отидете на страницата на 
конкретна тема, можете да прочетете 
кратко въведение за нея и да разгле-
дате някои полезни линкове. В разде-
ла „Идеи“ можете да споделите свое-
то мнение и да откриете други стано-
вища. Участвайте в дискусията, като 
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БЪДЕЩЕТО Е В ТВОИТЕ РЪЦЕ - ИЗРАЗЕТЕ МНЕНИЕТО СИ 

В  КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА 



EURES МРЕЖАТА И НЕЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В КАМПАНИЯТА  

НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  
ОРГАН ПО ТРУДА ЗА СЕЗОННА РАБОТА  

ла повече от 25 години.  

По време на кампанията EURES ще 
публикува в социалните медии, изпол-
звайки хаштаг #Rights4AllSeasons, 
#EURESeasonalWorks и #EURESjobs. 
Кампанията ще достигне връхната си 
точка по време на седмицата на дейст-
вие, включваща дейности в Европа от 
20 до 24 септември. 

Агенцията по заетостта вече се вклю-
чи като водещ партньор за България в 
основното направление на общоевро-
пейската кампания на ЕОТ за повиша-
ване осведомеността сред трансгра-
ничните сезонни работници „Права 
през всички сезони”, обявено на 15 
юни. Освен с информационни матери-
али относно правата при работа зад 
граница, Агенцията по заетостта пла-
нира да участва в кампанията и с поре-
дица от информационни събития в ця-
лата страна през септември. Тези сре-
щи ще съберат на едно място търсе-
щите сезонна работа в рамките на ЕС 
с експерти от Агенция по заетостта, 
Главна инспекция по труда и други за-
интересовани институции, които ще 
отговорят на конкретни въпроси и ще 
предоставят подробна информация за 
трудовите и осигурителните права на 
наетите в страните от ЕС.  

EURES направлението на кампания-
та можете да следите и в профилите 
на EURES България в социалните ме-
дии: 

Facebook: @EURESBulgaria 

Linkedin: EURES Bulgaria 

Twitter: @BulgariaEures  

Източник: www.az.government.bg 

EURES мрежата започва информа-
ционна и комуникационна кампания 
за сезонна работа, координирана на 
общоевропейско равнище от Евро-
пейския орган по труда (ЕОТ). Стар-
тиращата инициатива представлява 
едно от трите направления на по-
широката кампания на ЕОТ за сезон-
на работа „Права през всички сезони”, 
в която неотдавна се включи Агенция-
та по заетостта. EURES България съ-
що се включва в съответното направ-
ление на кампанията, което ще про-
дължи от юли до октомври 2021 г. 
Целта ще бъде да се повиши осведо-
меността сред търсещите работа и 
работодателите за техните права, за-
дължения и възможности и да се под-
крепи справедливия подбор на персо-
нал в Европа.. 

Очакванията са да се популяризират 
и EURES подкрепящите услуги, за да 
могат всички страни да се възползват 
от сезонната работа при честни усло-
вия. Фокусът ще бъде върху набира-
нето на персонал в ключови сектори 
като селското стопанство, туризма, 
хотелиерството и ресторантьорство и 
строителството. Ще се разчита на го-
лемия обхват на EURES мрежата, ко-
ято предлага своите услуги в 31 дър-
жави, като по този начин подкрепя 
свободното движение на работна си-
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ДДС: НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА  ТЪРГОВИЯ В ЕС 

ЩЕ ОПРОСТЯТ ЖИВОТА НА ТЪРГОВЦИТЕ И  
ЩЕ ВНЕСАТ ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ  

те, продавани от предприятия от ЕС. 
Проучванията и опитът показват, че с 
това освобождаване се злоупотребява: 
безскрупулни продавачи извън ЕС ети-
кетират неправилно пратки със стоки, 
напр. смартфони, за да се възползват 
от освобождаването. Този пропуск поз-
волява на такива дружества да подби-
ват своите конкуренти от ЕС и струва 
на съюзния бюджет около 7 милиарда 
евро годишно под формата на измами, 
което води до по-голяма данъчна те-
жест за другите данъкоплатци. 

 
ͦ Понастоящем онлайн продавачите 

трябва да са регистрирани по ДДС във 
всяка държава членка, в която имат 
оборот над определен общ праг, вари-
ращ в отделните държави. От 1 юли 
тези различни прагове ще бъдат заме-
нени с един общ за ЕС праг от 10 000 
евро, над който ДДС трябва да бъде 
платен в държавата членка, в която се 
доставят стоките. За да се опрости ра-
ботата на тези дружества и да се улес-
нят продажбите им в други държави 
членки, онлайн продавачите вече мо-
гат да се регистрират в електронен 
портал, наречен „обслужване на едно 
гише“, от който да изпълняват всички 
свои задължения във връзка с ДДС за 
продажбите си в целия ЕС. Този праг 
от 10 000 EUR вече се прилага от 2019 
г. за електронните услуги, продавани 
онлайн. 

Подробна информация, включител-
но съвети и информационни документи 
за предприятията и потребителите, 
можете да намерите на :  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/
modernising-vat-cross-border-e-
commerce_en 

 
Източник: www.ec.europa.eu 

От 1 юли влязоха в сила нови пра-
вила за данъка върху добавената 
стойност (ДДС) при онлайн пазарува-
нето като част от усилията за осигуря-
ване на по-равнопоставени условия 
за всички предприятия, за опростява-
не на трансграничната електронна 
търговия и за внасяне на повече 
прозрачност за купувачите в ЕС по 
отношение на ценообразуването и 
потребителския избор.  Те засягат 
онлайн продавачите и пазарите/
платформите както в ЕС, така и извън 
него, пощенските оператори и курие-
рите, митническите и данъчните ад-
министрации, а също и потребители-
те.  

 Какво се променя?  
 
Считано от 1 юли 2021 г., ще бъдат 

въведени редица промени в начина, 
по който ДДС се начислява върху он-
лайн продажбите, независимо дали 
потребителите купуват от търговци в 
рамките на ЕС, или извън него:  

 
ͦ Съгласно настоящата система 

стоките на стойност под 22 EUR, вна-
сяни в ЕС от дружества извън Съюза, 
са освободени от ДДС. Това освобож-
даване се отменя и ДДС ще се начис-
лява върху всички стоки, въвеждани в 
ЕС — както се начислява върху стоки-
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СТАРТИРА НОВА ПРОГРАМА „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ В ПОДКРЕПА НА 

БИЗНЕСА ЧРЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ 

банките. Наличните средства за гаран-
ции по програмата ще бъдат увелича-
вани поетапно в следващите месеци, 
като ОПИК ще мобилизира и насочи 
към Фонда допълнителен ресурс. С 
него Фондът ще има възможност да 
предоставя гаранции за създаване на 
нови кредитни портфейли на всички 
банки в страната, които проявят инте-
рес. 

Основните предимства на програма-
та, реализирана в партньорство с бан-
ките, са следните: 

Широк достъп до бизнес кредити, без 
изискване за материални обезпечения; 
необезпечен кредит, с изключение на 
лични гаранции, предоставени от собс-
твениците; 

Получаване на одобрение и възмож-
ност за усвояване в съкратени сроко-
ве; 

Възможност за договаряне на 12-
месечен гратисен период; 

Разсрочване на изплащането до 84 
месеца; 

Осигуряване на максимална възмож-
на яснота и минимизиране на админис-
тративната тежест за клиента; 

Възможност за получаване на финан-
сиране в размер до 3 млн. лв. и до 
70% от оборота за 2019 или 2020 г, 
според това за коя от годините е обо-
ротът е бил по-голям. 

Достъпност: ресурсът е достъпен във 
всички клонове на банките-партньори 
по места. По този начин се обхваща 
цялата територия на страната, там къ-
дето има нуждаещи се от ликвидна 
подкрепа и свежи средства. 

Банките-партньори на Фонда, които 
към момента са подписали договори 
по програмата са: Първа инвестицион-
на банка, Банка ДСК, Токуда банк, 
ОББ, Райфайзенбанк, Пощенска банка. 

Източник: www.fmfib.bg 

Стартира програмата 
„Възстановяване“ в подкрепа на биз-
неса чрез гаранции от Фонда на фон-
довете.  

Целта на програмата е да улесни 
достъпа на бизнеса до кредити за 
възстановяване на дейността след 
постепенното отпадане на мерките 
във връзка с пандемията от ковид-19. 
Фирмите ще могат да получат свеж 
финансов ресурс, основно за задово-
ляване на текущите си нужди от лик-
видност, но също и за нови инвести-
ции, трансформация и растеж. Про-
менените условия на гаранцията 
предвиждат кредитите да бъдат от-
пускани в кратки срокове, с минимал-
на административна тежест и без да 
е необходимо материално обезпече-
ние. 

За успешното прилагане на облек-
чените условия правителството, чрез 
Фонда на фондовете, предложи на 
банките да увеличат покрития от пуб-
личния ресурс кредитен риск на база 
предоставените през миналата годи-
на гаранции от близо 158 млн. лв. по 
Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейс-
кия фонд за регионално развитие. 
Публичният ресурс вече покрива до 
50 % от загубите на банките от всички 
кредити, като отделният кредит е 
обезпечен от Фонда на фондовете на 
80%, а 20% от риска ще се поеме от 
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ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ДВЕТЕ ФОКУСНИ ОБЛАСТИ „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“ И 

„ТЕХНОЛОГИИ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО“ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА 
„БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ И МСП“ ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ 

МЕХАНИЗЪМ    

организации от България и Норвегия. 

Кой може да кандидатства: 

 Български микро и малки предприя-
тия.  

Кандидатите: трябва да са създадени 
и регистрирани за най -малко 6 месеца 
и максимум 4 години работа към дата-
та на крайния срок за поканата;  

Кой може да бъде партньор:  

Стартиращите фирми могат да канди-
датстват за разговора заедно с парт-
ньори. Партньорите могат да бъдат 
юридически лица от България или от 
Норвегия.  

Допустими партньори са всеки частен 
или публичен субект, търговски или 
нетърговски, установен като юридичес-
ко лице в Норвегия или в България.  

За повече информация, моля посете-
те Интернет страницата на Програма-
та: 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start
-page/eea-norway-grants/Programmes/
business-development/Bulgaria/
startupbulgaria/ 

  

Източник: www.eeagrants.bg 

 

  
 

Процедурата за набиране на проект-
ни предложения за стартиращи фир-
ми по двете фокусни области 
„Иновации за зелена индустрия“ и 
„Технологии на благосъстоянието“ в 
рамките на Програма „Бизнес разви-
тие, Иновации и МСП“ по Норвежкия 
Финансов Механизъм е отворена. 
Крайният срок за представяне на про-
ектни предложения е 18 ноември 
2021 г. (четвъртък), 14:00 ч. 
(българско време). 

Общата стойност на подкрепата е 2 
000 000 Евро. 

Минимална и максимална стойност 
на проектите: между 5 000 евро и 80 
000 Евро. 

Поканата предлага финансиране на 
проекти, предложени от български 
стартиращи фирми в гореспоменати-
те фокусни области. Очакваният ре-
зултат от проектите, предмет на фи-
нансиране по настоящата процедура, 
е повишена конкурентоспособност на 
българските предприятия в рамките 
на фокусни области „Иновации за зе-
лена индустрия“ и „Технологии на 
благосъстоянието“ под формата на 
ръст на оборота и нетната оператив-
на печалба. 

Програмата се стреми също така да 
стимулира и развива сътрудничество 
на проектно ниво между компании / 
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BG05M9OP001-2.118 МЯРКА 10“АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ,  
ВКЛЮЧИТЕЛНО С ОГЛЕД НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ  

ВЪЗМОЖНОСТИ И АКТИВНОТО УЧАСТИЕ И ПО-ДОБРАТА  
ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ”  

та финансова помощ за проект: 110 
452 лева  

Максималният интензитет на БФП е 
до 100% от общата стойност на допус-
тимите разходи.  

Допустими кандидати по настоящата 
процедура са:  
1. Доставчици на социални услуги;      
2. Доставчици на здравни услуги;        
3. Община Поморие.  

Проектите ще се изпълняват на тери-
торията на МИГ „Поморие“.  

Пълният комплект Условия за канди-
датстване е публикуван на следните 
интернет адреси: 

www.mig-pomorie.eu и https://
eumis2020.government.bg 

Крайният срок за подаване на проект-
ните предложения е 20.08.2021 г., 
16:00 часа. 

 

 

 

 

Източник: www.www.mig-pomorie.eu  

Дейностите по мярката са насочени 
към хора с увреждания и техните се-
мейства; семейства с деца, вкл. с ув-
реждания; деца в риск и възрастни в 
риск.  

Допустими за финансиране са съот-
ветно: 

- Предоставяне на услуги за семейст-
ва с деца (включително деца с увреж-
дания), услуги по превенция (семейно 
консултиране, превенция на изоставя-
нето и други), мотивационна и/или пси-
хологическа подкрепа за хората с ув-
реждания и подкрепящи услуги; 

- Реализация на интегрирани подхо-
ди за насърчаване участието на паза-
ра на труда на лица, полагащи грижи 
за зависими членове на семейства и 
подобряване достъпа до заетост на 
хората с увреждания и представители 
на други уязвими групи (семейства с 
деца, вкл. с увреждания; деца и въз-
растни в риск и др.). 

- Подобряване достъпа до здравео-
пазване и промоция на здравето; 

 - Местни социални дейности за соци-
ално включване. 

Минимален размер на безвъзмездна-
та финансова помощ за проект: 10 000 
лева  
 Максимален размер на безвъзмездна-
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КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО НАМИРАТ НОВ ДОМ В ПОМОРИЕ 

дане на велоалея, пешеходна пътека и 
туристически съоръжения. 

Проектът е насочен към жителите на 
двете общини и туристите, които ги по-
сещават през годината, чрез подобря-
ване на условията за културния и при-
родния туризъм. 

 В рамките на проекта ще бъдат про-
ведени 2 събития: „Ден на изкуството и 
културата“ в Поморие и „Традиции - 
вчера, днес и утре“ в местността Чам-
лак, Инедже. 

Стойност на проекта възлиза на бли-
зо 500 хиляди евро. Общата му цел е 
укрепване на двустранните взаимоот-
ношения между исторически свързани-
те, побратимени градове Поморие и 
Инедже в областта на устойчивия ту-
ризъм, подобряване на трансгранично-
то сътрудничество и добросъседство и 
засилване на интеграционните отно-
шения между общностите от двете 
страни на границата в тези градовете.  

 

 

             Източник:www.pomorie.bg 

 

 

 

  

.Построена преди повече от 100 го-
дини сграда в Поморие възвърна ста-
рия си блясък след реконструкция, 
финансирана по проект „Традиции – 
вчера, днес и утре“ по Програма за 
трансгранично сътрудничество Inter-
reg—ИПП България – Турция 2014-
2020 г.“, в партньорство на между Об-
щина Поморие и Община Инедже, 
Турция. 

Основна цел на проекта от българс-
ка страна е възстановяването на па-
метника на културата и превръщане-
то му в културен център „Дом на из-
куствата“, което вече е факт. В сгра-
дата са обособени изложбени площи, 
оформени са ателиета за занимание 
с различни видове изкуство, ремонти-
рана е съществуващата танцова за-
ла. А едни от първите обитатели на 
новото културно средище - децата от 
школата по рисуване към Център за 
подкрепа за личностно развитие Об-
щински детски комплекс започнаха 
провеждане на занятията си в обно-
веното пространство. 

За партньорската община от Репуб-
лика Турция са предвидени подобря-
ване на туристическите условия и 
достъпността в природно туристичес-
ки район „Чамлак“, Инедже - изграж-

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
 Ю

Л
И

 2
0

2
1

 

 
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. 
 



 
ОБЩИНА БУРГАС СТАРТИРА НОВА УСЛУГА ЗА ДОМАКИНСТ-

ВАТА ПО ПРОЕКТ НА ОПОС 

чрез заявяването и на телефоните на 
ОП „Чистота Еко“ 0888 232056 / 0888 
457020 или посредством платформата 
– пътеводител за разделно събиране 
на отпадъци https://www.greencity.bg/ 

Разработването на Зелената плат-
форма на Бургас е част от съпътства-
щите дейности по проекта за повторна 
употреба на едрогабаритни отпадъци 
от бита. Освен заявка за извозване на 
непотребните мебели тя ще насърчава 
и мотивира разделното събиране и 
предотвратяването    на образуването 
на отпадъците в ежедневието. 

Проект „Прилагане на модел за уп-
равление на едрогабаритни отпадъци 
от бита на територията на Община 
Бургас“ е с продължителност 18 месе-
ца и обща стойност 300 143,40 лв., от 
които 85% европейско финансиране и  

 
 
 

      Източник: www.burgas.bg 

 
По проект „Прилагане на модел за 

управление на едрогабаритни отпа-
дъци от бита на територията на Об-
щина Бургас“, финансиран по Опера-
тивна програма „Околна среда“ 2014-
2020 г. в Бургас отвори врати Център 
за ремонт и подготовка за повторна 
употреба на мебели. Целта му е да 
даде нов живот на старите и ненужни 
мебели, които след реновиране биха 
били отново годни за употреба.  

Центърът, който вече функционира 
в Южната промишлена зона, ще съче-
тава демонстрационна зала, в която 
ще бъде изработен проект за новата 
визия на вещите и работилница, в ко-
ято мебелите или части от тях ще се 
подготвят за повторна употреба. Го-
товите продукти ще бъдат извозвани 
в шоурум за мебели втора употреба в 
жк „Изгрев“, където ще се предлагат 
на заинтересовани лица. 

За да осигури удобство за всяко 
домакинство и в същото време да 
допринесе за опазване на околната 
среда, Община Бургас осигурява без-
платно транспортиране на мебелите 
до работилницата. Гражданите могат 
да се възползват от новата услуга, 
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