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Актуално  

Новини от региона 
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ята са поели ангажимент да се вслу-
шат в гражданите и да развият на 
практика заключенията на Конферен-
цията. 

Всички европейци са добре дошли 
да участват в дискусиите, независимо 
от възраст, пол, образование или про-
фесия. 

Цифровата платформа на Конферен-
цията стартира на 19 април. Тя позво-
лява на хората да споделят и обсъж-
дат идеи онлайн, както и да организи-
рат събития из целия ЕС, ако здравни-
те условия позволяват. Събитията са 
допълнителен източник на идеи за 
промяна. Държавите членки също ор-
ганизират събития с участието на 
граждани. 
Провеждат се и европейски гражданс-
ки съвети, в които хора от различни 
групи разискват идеи какво трябва да 
се промени в ЕС. Четири граждански 
съвета с по 200 членове започнаха 
работа след лятото по следните теми: 

• по-силна икономика, социална спра-
ведливост, работни места, образова-
ние, млади хора, култура, спорт и 
цифрова трансформация; 

• промени в климата, околна среда и 
обществено здраве; 

• европейска демокрация, ценности, 
права, върховенство на закона, си-
гурност; 

• мястото на ЕС в света и миграция. 

Всеки от гражданските съвети ще за-
седава поне три пъти и може свобод-
но да формулира приоритетите си. 
Препоръките им ще бъдат представе-
ни на пленарните заседания на Кон-
ференцията.  

Пленарните заседания имат цент-
рално място за Конференцията,                

Скорошно проучване на обществе-
ното мнение показа, че 92% от евро-
пейците искат мнението на граждани-
те да бъде вземано предвид в по-
голяма степен по въпроси, свързани с 
бъдещето на Европа. Конференцията 
цели да направи това реалност. 

Европейският парламент, Съветът и 
Комисията приканват всички европей-
ци да споделят идеите си за това как 
трябва да се промени нашият конти-
нент, какви трябва да са приоритети-
те, как трябва да се подготвим за све-
та след COVID-19. Институциите ис-
кат възможно най-широка дискусия с 
възможно най-много хора, сред които 
специално внимание се обръща на 
младите. 

Конференцията обаче е нещо пове-
че от форум за дебат. Мненията, из-
разени от гражданите, се събират на 
онлайн платформа и стават 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 предло-
жения за мерки в различни области, а 
след това и в конкретни действия на 
ЕС. Парламентът, Съветът и Комиси-
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КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА: КАКВО 

ПРЕДСТАВЛЯВА И КАК РАБОТИ 



Окончателният доклад се очаква 
през пролетта на 2022 г. и ще бъде 
съставен от изпълнителния съвет на 
база на предложенията, одобрени на 
пленарните заседания. Докладът ще 
бъде подготвен в тясно сътрудничест-
во с пленарния състав на Конферен-
цията и ще трябва да получи неговото 
одобрение. След това текстът ще бъ-
де представен за последващи дейст-
вия на Европейския парламент, Съве-
та и Комисията. 

Парламентът настоява, че Конфе-
ренцията трябва да има реално въз-
действие върху начина, по който е ор-
ганизиран Европейският съюз и това, 
което той върши, за да се гарантира, 
че очакванията и безпокойствата на 
хората са в центъра на политиките на 
ЕС. 

    

   Източник : www.europarl.europa.eu 

тъй като дават възможност на инсти-
туциите на ЕС, правителствата и на-
ционалните парламенти да се срещ-
нат директно с гражданите и да обсъ-
дят техните предложения. Европейс-
кият парламент настояваше за поли-
тически силен пленарен състав с мно-
го избрани представители, както и за 
значима роля на гражданите.   

Първата пленарна сесия се проведе 
на 19 юни в Страсбург, като някои 
участници се включиха онлайн, а дру-
ги присъстваха на място. Втората— 
на 22 и 23 октомври, а на следващите 
през декември и януари ще бъдат ра-
зисквани препоръките, постъпващи от 
гражданските съвети.  

Изпълнителният съвет отговаря за 
функционирането на Конференцията. 
Той включва представители на Евро-
пейския парламент, Съвета и Комиси-
ята, както и наблюдатели.  

Резултатите от Конференцията ще 
зависят от препоръките, които ще 
направят гражданите, както и от пос-
ледващите дебати. 
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ЕК ПУСКА В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУМЕНТА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛ-
НИ ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ (I3) С БЮДЖЕТ ОТ 570 МЛН. 

ЕВРО 

ти по I3 ще имат две направления:  
Направление 1: Финансова и кон-

султантска подкрепа за инвестиции в 
междурегионални иновационни проек-
ти  

За утвърдени партньорства с цел да 
им се помогне да ускорят навлизането 
на пазара и увеличаването на мащаба 
на иновативни решения в общи прио-
ритетни области за интелигентна спе-
циализация, както и да разработят 
портфейл от инвестиционни проекти. 
По това направление се насърчава 
сътрудничеството между по-силно раз-
вити и по-слабо развити региони. Нап-
равлението е насочено по-специално 
към малките и средните предприятия и 
стартиращите предприятия, които чес-
то не разполагат с ресурси, за да изп-
робват своите идеи, концепции и ино-
вации.  

Направление 2: Финансова и кон-
султантска подкрепа за развитието на 
вериги за създаване на стойност в по-
слабо развитите региони . 

За нови партньорства с цел да им 
се помогне да ускорят навлизането на 
пазара и увеличаването на мащаба на 
иновативни решения в общи приори-
тетни области за интелигентна специа-
лизация, както и да разработят порт-
фейл от инвестиционни проекти. Целта 
на това направление е да се увеличи 
по-специално капацитетът на регио-
налните екосистеми за иновации в по-
слабо развитите региони за участие в 
световните вериги за създаване на 
стойност, както и капацитетът за учас-
тие в партньорства с други региони.  

За да се гарантира участието на за-
интересованите страни, беше създаде-
на експертна група, която да подпома-
га Комисията при изготвянето на дъл-
госрочна работна програма и поканите 
за представяне на предложения.  

 
 Източник: www.ec.europa.eu 

I3 е нов инструмент за финансира-
не за периода 2021—2027 г., който 
предоставя 570 млн. евро в подкрепа 
на комерсиализацията и увеличава-
нето на мащаба на междурегионални 
иновационни проекти в общи приори-
тетни области за интелигентна специ-
ализация. Той ще насърчава изграж-
дането на европейски вериги за съз-
даване на стойност, в които аспектът 
на сближаването има силно присъст-
вие, и поне половината от бюджета 
му ще бъде заделена за по-слабо 
развитите региони. I3 се изпълнява 
при пряко управление от Европейския 
съвет по иновациите и изпълнителна-
та агенция за МСП — EISMEA, съг-
ласно работна програма. Първата ра-
ботна програма обхваща 2021 и 2022 
г.  

I3 ще подкрепя партньорствата 
между изследователи, предприятия, 
гражданското общество и публичните 
администрации, за да се определят и 
прецизират общите сфери за инвес-
тиции. Ще бъдат подкрепени и полез-
ните взаимодействия с действията по 
„Хоризонт Европа“ и програмата за 
единния пазар. Първите покани за 
представяне на предложения по I3 ще 
бъдат на стойност 145 млн. евро за 
годините 2021 и 2022.  

Поканите за представяне на проек-
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НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО  СЪСТЕЗАНИЕ ЕВРОПА Е МОЯТ 

ДОМ - ДА ГО ПОДДЪРЖАМЕ ЧИСТ И ЗЕЛЕН 

• Нулево замърсяване  

• Екосистеми и биоразнообразие  

• Транспорт  

 Предложенията трябва да бъдат:   

• проект   

• авторски  материал:  литературно  
произведение,  рисунка,  снимка,  

• плакат, ИТ-продукт  

• клип   

• документален филм   

Подаване  на  материалите  -  до  28  
февруари  2022  год.  на  ел.  адрес:  

systezanie.evropа@gmail.com  

Сформиране на комисия и оценява-
не на материалите – до 18 март 2022 
год.  

Обявяване на резултатите до 31  
март  2022 год. и провеждане на срещи 
с победителите в съответните градове, 
април 2022 год.  

Номинираните  участници  в  нацио-
налното  ученическо  състезание  ще  
бъдат уведомени по ел. поща. Те ще 
бъдат оповестени на уеб страницата 
на Ресурсния център Европа http://
eubgschool.eu/bg/ до 10 април 2022 
год.   На същият адрес можете на на-
мерите и повече информация, относно 
условията и регламента за участие. 

 

Източник : www.eubgschool.eu 

Катедра "Европеистика" заедно с 
Националното сдружение на Евро-
пейските клубове в училищата съв-
местно осъществяващи проект 
"Ресурсен център Европа - нов под-
ход към ученето и преподаването на 
ЕС в училище" обявиха национално 
ученически състезание  „ЕВРОПА Е 
МОЯТ ДОМ - НЕКА ГО ПОДДЪРЖА-
МЕ ЧИСТ И ЗЕЛЕН“ . 

Състезанието ще предостави въз-
можност на учениците от средните 
училища да покажат своята креатив-
ност и способност да решават проб-
леми, да работят по един от приори-
тетните роблеми и предизвикателст-
вата пред ЕС за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда. 

Националното  ученическо състе-
зание  цели  да  провокира  интереса  
на учениците към приоритетната 
програма на Европейския съюз за 
трансформация на икономиката и об-
ществото на ЕС в отговор на амбици-
ите за постигане на Европа климатич-
но  неутрална  до  2050  г.,  да  подоб-
ри  тяхната  креативност  и  засили 
чувството ѝм за гражданска актив-
ност.   

Предложенията трябва да включ-
ват една от темите:  

• Климатично неутрална Европа  

• Кръгова икономика  

• Обновяване на сградите  
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ПРАВИЛАТА НА ЕС НАЛАГАТ ПОВЕЧЕ ДАНЪЧНА ПРОЗРАЧ-

НОСТ НА МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ  

ни компании прехвърлят печалбите 
към страни, където може да имат мал-
ко служители и операции, но където се 
ползват с благоприятно данъчно обла-
гане. 

На практика това означава, че мул-
тинационалните компании плащат по-
малко данъци за сметка на страните, 
които се борят да финансират инвес-
тиции или социални придобивки. 

Подобрената прозрачност трябва да 
доведе до това големите компании да 
се сблъскат с повече въпроси относно 
техния подход към плащането на да-
нъци.  

През 2015 г. Европейският парла-
мент направи препоръки за правила, 
които да задължават компаниите да 
оповестяват печалби и данъци за вся-
ка държава. Европейската комисия 
предложи законодателство през 2016 
г., но докато Парламентът прие пози-
цията си през юли 2017 г., напредъкът 
по преписката в Съвета на министрите 
беше бавен и преговорите между съза-
конодателите започнаха едва през 
2021 г. През юни 2021 г. беше постиг-
нато временно споразумение.  

Новите правила няма да принуждават 
мултинационалните компании да разк-
риват печалбите и данъците си във 
всяка страна по целия свят: компании-
те все още ще имат право да разкри-
ват обобщени данни за страни, които 
не са членки на ЕС и не са в списъците 
на ЕС на несътрудничещи държави и 
на държави, които са се ангажирали с 
данъчната реформа. Преговарящите в 
Парламента обаче твърдят, че прави-
лата може да бъдат допълнително за-
силени, след като Комисията извърши 
преглед на въздействието на законо-
дателството най-малко четири години 
след прилагането му.  

Източник : www.europarl.europa.eu 

Европейският парламент прие на 
11 ноември временно споразумение 
със Съвета, което ще задължи компа-
ниите с годишни приходи над 750 ми-
лиона евро и с операции в повече от 
една държава да декларират печал-
бата, която са направили, платения 
корпоративен данък върху дохода и 
броя на служители във всяка държава 
от ЕС за предходната финансова го-
дина.  

Компаниите също ще трябва да 
публикуват подробности за своите 
печалби, персонал и данъци в някои 
страни извън ЕС, включително дър-
жави, които не си сътрудничат с ЕС 
по данъчни въпроси, и тези, които не 
отговарят на всички стандарти, но са 
се ангажирали с реформи. ЕС под-
държа списъци на юрисдикциите в 
двете категории, които редовно пре-
разглежда.  

Целта на новите правила е да 
хвърли повече светлина върху това 
къде мултинационалните компании 
плащат данъци и да ги затрудни да 
избегнат да плащат справедливия си 
дял.  

Евродепутатите призовават за въ-
веждане на публично отчитане по 
държави от компаниите, след като 
редица скандали в средата на 2010-
те разкриха, че много мултинационал-
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МЗХГ ОТВОРИ ПРИЕМА ПО ДВЕ ПОДМЕРКИ ОТ ПРСР  

2014-2020 

стандартен производствен обем между 
левовата равностойност на 2000 евро 
и 7999 евро, включително. 

Срокът за кандидатстване по проце-
дурата за млади земеделски произво-
дители е 28.02.2022 г.; за малки земе-
делски стопанства съответно  
02.03.2022 г.  

Максималният размер на средствата 
за един кандидат е до 30 хил. лева, 
като изплащането им ще се извършва 
на два етапа. Първото плащане ще 
бъде на стойност близо 20 хил. лева и 
ще се реализира до два месеца след 
сключване на административния дого-
вор. Окончателното плащане ще се 
извърши след точна реализация на 
бизнес плана, което ще се удостовери 
с проверка на място от Държавен 
фонд „Земеделие“-Разплащателна 
агенция.  

Документи могат да се изпращат из-
цяло електронно. Електронно ще се 
извършва и оценката на проектните 
предложения. 

Пълният пакет документи по процеду-
рите е публикуван на официалната 
страница на Министерството на земе-
делието, храните и горите и в Инфор-
мационната система за управление и 
наблюдение (ИСУН 2020).      

 

Източник: www.mzh.government.bg 

 

 

 

 

Министерството на земеделието, 
храните и горите отвори приема по 2 
подмерки от Програмата за развитие 
на селските райони (2014-2020 г.) : 

- подмярка 6.1 „Стартова помощ за 
млади земеделски производители“ с 
общ бюджет по процедурата в размер 
на близо 25 млн. лева, като около 50 
хил. лева е помощта, определена за 
подпомагане на един млад фермер. 
Чрез подмярката се цели да бъдат 
подпомогнати проекти на млади фер-
мери, с които ще се подобри цялостна-
та им дейност и конкурентоспособност 
на стопанствата им. 

- подмярка 6.3 „Стартова помощ за 
развитието на малки стопанства“ с 
общ размер на безвъзмездна финан-
сова помощ по процедурата  близо 40 
млн. лева. С нея се цели да бъде уско-
рена модернизацията и технологично 
обновление на малките земеделски 
стопанства, като се повиши тяхното 
икономическото развитие. Приоритет-
но ще се разглеждат проекти на канди-
дати с образование в областта на сел-
ското стопанство, биологични произво-
дители, както и тези, които развиват 
дейност в планинските райони. 

Потенциалните кандидати трябва да 
се регистрирани земеделски произво-
дители и притежават стопанството със 
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БАЗИРАНИТЕ НА ИИ РОБОТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ КАТО 

ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НИ : КАКВО ЩЕ НИ Е НУЖНО,ЗА ДА ГИ ПРИ-
ЕМЕМ 

включващо политици, членове на общ-
ността на роботиката и граждани, за да 
види дали и доколко нетехнологичните 
аспекти на роботиката пречат на прие-
мането на роботизирани технологии в 
цяла Европа.  
Според Robotics4EU, „основните опа-
сения, засягащи навлизането на робо-
тиката, са технологичната безработица 
(в социално-икономическата сфера), 
безопасността (в етиката), наблюдени-
ето (в данните), хармонизираното регу-
лиране (в правното) и липсата на обра-
зованието (в образованието и ангажи-
раността).Заинтересованите страни 
смятат, че като цяло първата пречка за 
интегрирането на интелигентни роботи 
в обществото се крие в тяхната техно-
логична незрялост.  

 Изследванията, проведени като част 
от Robotics4EU, доведоха до разработ-
ването на план за обществена готов-
ност. Целта е да се разработи страте-
гия за интегриране на принципите на 
отговорни изследвания и иновации в 
проектните дейности и да се предоста-
вят насоки за оценка на въздействието 
на тези дейности върху нивото на об-
ществена готовност за роботизирани 
иновации в четирите области на проек-
та; да оценява доколко технологията е 
готова за широко приемане и включва 
непрекъснати консултации с граждани-
те и заинтересованите страни относно 
нетехнологичните последици, свърза-
ни с разработваната технология. Зна-
чението на това обществото да приема 
решения за роботика е подчертано в 
информационния лист за плана за об-
ществена готовност, публикуван от Ro-
botics4EU (Роботика с и за обществото 
– насърчаване на широкото приемане 
на роботика в Европа )  

 

Източник : www.cordis.europa.eu 

Тъй като роботизираните технологии 
напредват в широк спектър от секто-
ри, постоянно променяйки начина ни 
на работа и живот, остава въпросът: 
Как роботите, базирани на ИИ /
изкуствен интелект/, ще повлияят на 
обществото? И могат ли да бъдат 
премахнати бариерите, възпрепятст-
ващи широкото им приемане?  

Проект, финансиран от ЕС, наречен 
Robotics4EU, работи за постигане на 
по-широко внедряване на роботи в 
четири области: здравеопазване, инс-
пекция и поддръжка на инфраструкту-
ра, селскостопански храни и гъвкаво 
производство. Целта му е да насърчи 
в целия ЕС отговорна роботизирана 
общност, представляваща иноватори 
в роботиката, граждани и политици, 
които ще се занимават с нетехноло-
гични проблеми, свързани с приема-
нето на роботи, базирани на ИИ, в 
тези четири области. Чрез тази общ-
ност проектът има за цел да установи 
принципи на отговорна роботика, кои-
то ще се справят с въпроси като етич-
ни, полови, правни, социални и иконо-
мически аспекти, поверителност и ки-
берсигурност, както и нуждите и безо-
пасността на гражданите, като в край-
на сметка помагат на обществото да 
приеме използването на роботизира-
ни решения.  

От стартирането си през януари 2021 
г., проектът проведе проучване, 
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ТРАНСФОРМИРАТ ВОДНАТА КУЛА В ПОМОРИЕ В АРТ КОМП-

ЛЕКС ПО ПРОЕКТ 

ателиета да съчетават функциите на 
експозиционни площи и занаятчийски 
ателиета, тематиката, на които е 
“Рибарството като култура и бита на 
рибарите”. 

  

 

Източник: Община Поморие 

Стартират строителните дейности 
по проекта за реконструкцията на съ-
ществуващата Водна кула и превръ-
щането ѝ до началото на следващия 
туристически сезон в Арт комплекс с 
музей на рибарството. 

Договорът за безвъзмездно финан-
сиране бе подписан през октомври 
2020 г. между Община Поморие, 
Програмата за морско дело и рибарс-
тво 2014-2020 и МИРГ Поморие. 

Проектът за реконструкцията на раз-
рушеното и опасно съоръжение пред-
вижда обособяване на мултифункцио-
нална зала с експозиция на различни 
елементи свързани с историята на 
града и рибарството, представяни на 
интерактивни мултимедийни екрани, 
технически зони, панорамна площад-
ка, паркоустройство и благоустройст-
во на дворното пространство. 

Паралелно с този, ще се изпълни и 
проект за цялостна реконструкция на 
съществуващите в близост до водна-
та кула обекти (складове и гаражи) и 
превръщането им в арт ателиета за 
приложно и изящно изкуство. 

Основната цел на проекта е новите 
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          НОВИТЕ ЕЛЕКТРОБУСИ СА ВЕЧЕ АКТИВНИ УЧАСТНИ-

ЦИ В ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА БУРГАС 

ферния въздух”, поетапно до края на 
2022г. да бъдат доставени още  45 
броя транспортни средства от ново по-
коление. Те предлагат комфорт за път-
ниците в градския транспорт от една 
страна, а от друга пазят околната сре-
да от замърсяване. Автобусите са мо-
дели iebus 18 NG и iebus 12 NG, произ-
ведени от IRIZAR E-MOBILITY, както и 
зарядните станции, предвидени за тях-
ното обслужване. 

Новите електробуси на Бургас са с 
медицински сертификат и вградена 
собствена автоматична система за 
предпазване от коронавирус. Те са с 
модерен външен и вътрешен дизайн. 
Осигурен е достъп за граждани с нама-
лена мобилност, обособени са места 
за пътуващи в инвалидни колички, как-

то и за майки с бебешки колички. Пози-
циите за тях са обозначени и обезопа-
сени. Новост при този модел е наличи-
ето на USB портове за зареждане на 
лични мобилни апарати в пътническия 
салон. 

С пускането в експлоатация на елект-
рическите автобуси ще се осигури по-
голяма плътност на обслужване по ав-
тобусните линии в Бургас, като еднов-
ременно с това ще бъде намалено ко-
личеството вредни емисии по маршру-
тите им, покриващи най-оживените 
градски зони. 

 Източник: Община Бургас 

Първите 4 автобуса придобити по 
проект „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух в Община Бургас 
чрез модернизация на обществения 
транспорт“ , финансиран от Оператив-
на програма „Околна среда” 2014 – 
2020“ са вече активна част от подвиж-
ния състав на Бургасбус ЕООД. От 
вчера те обслужват линиите Б1 и Б2. 
Поредните 2 новопристигнали предс-
тои да се включат след регистрация и 
тестване на системите. В рамките на 
календарната година броят им ще дос-
тигне 11. 

По проекта, част от процедурата 
„Мерки за адресиране на транспорта 
като източник на замърсяване на ат-
мосферния въздух”, приоритетна ос 5: 
„Подобряване качеството на атмос-
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УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯ ЕТАП ОТ МОДЕРНИЗАЦИЯТА 

НА РИБАРСКОТО ПРИСТАНИЩЕ В ПОМОРИЕ  

за замразяване на нежелания улов, 
изградена беше компостираща инста-
лация за водорасли и осигурен мощен 
агрегат, който да захранва пристани-
щето, при наличие на проблеми с 
електричеството.  

Изпълнението на проекта продължи 
24 месеца, а общата му стойност въз-
лезе на 6 206 921.61 лева.   

 

 

    Източник: Община Поморие 

Проект “Реконструкция и модерниза-
ция на Рибарско пристанище – гр. По-
морие – II етап”, финансиран по 
„Програма за морско дело и рибарст-
во 2014 – 2020 г.” приключи с въвеж-
дането в експлоатация на изградени-
те обекти. 

В резултат на реализираните дей-
ности и строително-монтажните рабо-
ти на предпазния западен мол беше 
подсигурена защитата на всички пла-
вателни обекти, акостиращи на прис-
тана. Рибарите получиха собствена 
бензиностанция и голямо хале за ре-
монт на морските съдове. Бяха изгра-
дени понтони, монтирано видеонаб-
людение, рибната борса беше допъл-

нително оборудване на със система 
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