
 

 

В този брой: 

Актуално  

Новини от региона 
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- Стандартизирани данни за 1,5 ми-
лиона проекта за периода на финан-
сиране 2014—2020 г., вкл. връзки към 
съответните програми и фондове. 

- Стандартизирани данни за бенефи-
циерите по проекти и за хода на из-
пълнението на проектите. 

-Данни, обхващащи повече от 300 
оперативни програми във всичките 27 
държави членки. 

- Интерактивна карта, позволяваща 
извличане на данните на географски 
принцип. 

-Цялата информация ще бъде преве-
дена на всички езици на ЕС. 

        

Източник: www.ec.europa.eu 

Европейската комисия стартира 
„Kohesio“ — нова публична платфор-
ма, съдържаща цялата информация 
относно 1,5 милиона проекта във 
всички 27 държави членки, финанси-
рани от Европейския фонд за регио-
нално развитие (ЕФРР), Кохезионния 
фонд (КФ) и Европейския социален 
фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам. За пър-
ви път се създава толкова всеобхват-
на платформа с данни за проектите, 
която ще бъде достъпна за всеки на 
всички езици на ЕС. Създаването ѝ 
изисква тясно сътрудничество с уп-
равляващите органи в различните 
държави членки или региони, тъй като 
проектите в областта на политиката 
на сближаване се управляват от на-
ционални и регионални органи. 

 Платформата Kohesio предоставя 
на всички достъп до информацията, 
съхранявана от управляващите орга-
ни. С впечатляващо количество от 
данни тя показва решаващия принос 
на политиката на сближаване за ико-
номическото, териториалното и соци-
алното сближаване на регионите на 
ЕС, както и за екологичния и цифро-
вия преход.  

Ето какво може да предложи Ko-
hesio:  
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ЕК СТАРТИРА НОВА ПУБЛИЧНА ПЛАТФОРМА С ИНФОРМА-

ЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС ПРОЕКТИ  



 
НОВИ ПРАВИЛА НА ЕС ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ  

БАТЕРИИ 

мишлената стратегия на ЕС.  

Депутатите призоваха за въвеждането 
на нова категория батерии за „леки 
превозни средства“ като електрически 
колела и скутери, тъй като тези бате-
рии се използват все повече и се раз-
виват технически. 
 
Новата категория би допълнила класи-
фикацията, която в момента включва 
преносими, промишлени батерии и ав-
томобилни акумулатори.  

Очаква се световното търсене на бате-
рии да се увеличи 14 пъти до 2030 г., 
като делът на ЕС би могъл да бъде 
17% от пазара. Интересът към батери-
ите е воден от ръста на цифровата 
икономика, от нуждата от автомобили 
с ниски емисии и от проблема със съх-
раняването на енергията от възобно-
вяеми източници, която не е налична 

Батериите се превръщат в стратеги-
чески продукт за икономиката. Евро-
пейският парламент работи по прави-
ла, които засягат екологични, етични 
и социални аспекти. 

До 2030 г. по европейските пътища се 
очакват поне 30 милиона електриче-
ски автомобили с нулеви емисии на 
парникови газове. За да може промя-
ната на пазара да има положителен 
ефект върху климата, е важно да се 
намери решение за един голям про-
блем: батериите в новите автомоби-
ли.  

Европейският парламент работи по 
актуализиране на директивата за ба-
териите, за да направи така, че те да 
бъдат използвани за други цели, по-
вторно влагани в производството или 
рециклирани в края на полезния им 
живот. 

Доклад, приет от Парламента на 10 
март 2022 г., настоява правилата да 
обхванат целия жизнен цикъл на ба-
териите - от тяхното проектиране, 
преминавайки през тяхното 
използване, до рециклирането им в 
нови продукти. Законодателното 
предложение е свързано с плана за 
действия за кръгова икономика и про-
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НОВИ ПРАВИЛА НА ЕС ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ  

БАТЕРИИ 

различават за всеки вид, тъй като про-
дуктите съдържат различни метали и 
други съставки.  

Докладът на Парламента, чийто ав-
тор е Симона Бонафе (С&Д, Италия) 
призовава за по-високи цели за съби-
ране от тези, които предлага Комисия-
та. Депутатите искат 70% от преноси-
мите батерии да бъдат събирани до 
2025 г., а до 2030 г. - 80%; Комисията 
предлага изискването за 2025 г. да бъ-
де 65%, а за 2030 г. - 70%. Според 
Парламента целите за рециклиране на 
батериите за леки превозни средства 
следва да бъдат още по-високи - 75% 
към 2025 г. и 85% към 2030 г. 
 
Освен това всички използвани автомо-
билни акумулатори, промишлени бате-
рии и батерии за електрически автомо-
били следва да се предават за рецик-
лиране.  

Производството на батерии зависи 
от вноса на ключови суровини – напри-
мер, кобалт, литий, никел и манган. 
Добивът на тези суровини нанася по-
ражения на околната среда и може да 
бъде свързан с експлоатацията на ра-
ботници. 
 
За да се сложи край на нарушенията 
на човешките права, Парламентът под-
крепя въвеждане на задължение за 
производителите на батерии да прове-
ряват от кого се снабдяват със сурови-
ни. 

Парламентът прие позицията си на 
пленарната сесия в началото на март 
и е готов да започне преговори с пра-
вителствата на страните от ЕС.  

 

 

Източник : www.europarl.europa.eu 

през цялото време.  

Батериите ще трябва да имат ети-
кет, който показва техния екологичен 
отпечатък, за да е ясно какво отраже-
ние имат те върху природната среда. 
Докладът на Парламента посочва, че 
екологичният отпечатък трябва да 
бъде изчислен въз основа на целия 
жизнен цикъл на батериите. 
Депутатите искат за новите батерии 

да бъдат въведени минимални изиск-
вания за съдържание на рециклирани 
метали – кобалт, олово, литий и ни-
кел. 

 През 2019 г. малко над половина-
та от преносимите батерии в ЕС са 
били събрани за рециклиране. Проце-
сите за рециклиране на батерии се 
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ETRANSLATION — НАДЕЖДНА ОНЛАЙН ПРЕВОДАЧЕСКА СИС-

ТЕМА НА ЕС НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ  

приложение — и предлага машинен 
превод на новини и събития, когато 
няма наличен официален превод. 

eTranslation е напълно безплатен, 
лесен за ползване и сигурен инстру-
мент за невронен машинен превод, 
насочен към това да направи свърза-
ната с ЕС информация по-достъпна за 
хората на предпочитания от тях език. 
Той ви дава възможност да превежда-
те автоматично текстове и цели доку-
менти само с няколко щраквания. И 
това на всичките 24 официални езици 
на ЕС плюс още няколко.  

Всеки, който има профил в EU Log-
in, може да използва eTranslation. При-
ложението е резултат от усилията на 
Европейската комисия, която иска да 
информира по-добре хората в ЕС за 
работата си, като предлага съдържа-
ние на предпочитаните от тях езици.  

Ако нямате профил в EU Login, мо-
жете да създадете такъв на специал-
ната уебстраница EU Login и да изтег-
лите приложението EU Login в App 
Store и Google Play.  

 

Източник : www.cor.europa.eu 

Налага ли Ви се да осигурявате 
без забавяне преводи на текстове и 
документи? Желаете ли да използва-
те надежден и сигурен инструмент за 
превод в целия ЕС и да разполагате с 
обзор на Вашите преводи по всяко 
време, навсякъде? 

Вече няма защо да чакате. Няма 
по-просто нещо. Решението е инстру-
мент за машинен превод. Вместо хо-
ра — преводачи машинният превод 
използва софтуер или изкуствена 
невронна мрежа за превода на текст 
или документи от един език на друг. 

Машинният превод представлява 
прегледен онлайн инструмент, който 
ви помага да разберете основното 
съдържание на текст по всяко време 
и навсякъде. Въпреки това имайте 
предвид, че макар тази технология да 
отбелязва огромен напредък през по-
следните години, получените от нея 
резултати са само суров превод, ка-
чеството и точността на който може 
да варира в зависимост от вида на 
текста и езиковата двойка. 

На пазара вече има няколко такива 
решения. Европейският комитет на 
регионите избра и успешно използва 
eTranslation — адаптираното към ЕС 
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КАК ДА ИЗГРАДИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ  

РЕПУТАЦИЯ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ 

Отговаряйте своевременно на съ-
общения Своевременното отговаряне 
на съобщения и запитвания винаги ос-
тавя добро впечатление. Дори да не 
можете веднага да отговорите на да-
дено съобщение, не забравяйте да из-
пратите отговор за изчакване, напри-
мер „Благодарим ви за съобщението, 
ще се свържем с вас възможно най-
скоро.“ Погрижете се да спазите обе-
щанието си! 

Спазвайте езиковите правила Ве-
роятността потребителите на социални 
медии да оценят добрия стил е малка, 
но със сигурност ще им направи впе-
чатление, ако направите правописни и 
други грешки. Непознаването на езико-
вите правила може да ви направи да 
изглеждате по-малко надеждни и да се 
отрази на професионалната ви репута-
ция. Винаги отделяйте време, за да 
проверите публикациите си за грешки 
— използвайте софтуер за проверка 
на правописа или помолете някой друг 
да ги прегледа, преди да ги качите в 
мрежата. 

Следете хаштаговете според профе-
сионалните ви интереси. Така ще на-
мерите хора със сходни възгледи, с 
които можете да си сътрудничите. То-
ва е лесен начин да си изградите мре-
жа от контакти и име на задълбочен 
човек. 

Използвайте списъци в Twitter Изг-
раждането им ще направи вашия ин-
формационен канал управляем и целе-
насочен. Можете да изберете област, в 
която искате да бъдете известни като 
експерт, и да съставите списък на хо-
рата, които говорят по тази тема . По 
този начин можете да съсредоточите 
вниманието си върху взаимодействие-
то със съответната група хора. Списъ-
ците в Twitter са особено полезни, ако 
имате повече от една област на опит. 

Източник: www.ec.europa.eu 

Предлагаме  ви 8 основни съвета, в 
помощ за изграждане на добро про-
фесионално име, независимо дали 
искате да работите на свободна прак-
тика или да имате собствен бизнес 

Винаги четете статиите, преди да 
ги споделите Материалите в интер-
нет често съдържат подвеждащи заг-
лавия, които просто целят да привле-
кат кликвания. Преди да ги сподели-
те, прочетете статиите. Така ще мо-
жете да проверите фактите и дали 
мненията и информацията в тях отго-
варят на вашите възгледи или тези на 
предприятието ви. Така ще можете да 
включите в поста и професионалното 
си мнение, което ще бъде от полза и 
за последователите ви в социалните 
медии. 

Действайте по същество и бъдете 
оригинални Уверете се, че съдържа-
нието, което публикувате, е от вашата 
сфера на компетентност и представя 
нова и интересна информация. Не 
претоварвайте последователите си с 
твърде много информация. Дайте им 
възможност да осмислят полученото 
от вас и да реагират. Ако наблегнете 
по-скоро на количеството, отколкото 
на качеството,  последователите ви 
може да сметнат, че публикувате съ-
държание просто за да запълните 
пространство, а това ще се отрази 
зле на вашето име. 
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LUX – ЕВРОПЕЙСКАТА ФИЛМОВА НАГРАДА  

НА ПУБЛИКАТА 2022 

вате от тях, след 3 април може да оти-
дете на online.siff.bg и да изберете 
филма, който желаете да гледате. 
Филмите ще бъдат достъпни до изчер-
пване на билетите и могат да се гле-
дат до 30 април 2022 година. 

Трите номинирани филма са субтит-
рирани на 24-те официални езика на 
ЕС и популяризирани във всички дър-
жави членки чрез прожекции в кината и 
онлайн. 

LUX – Европейската филмова наг-
рада на публиката (или за по-кратко 
Наградата LUX на публиката) е учре-
дена през 2020 г. и се присъжда еже-
годно от Европейския парламент и Ев-
ропейската филмова академия в парт-
ньорство с Европейската комисия и 
Europa Cinemas. 

Тя е наследник на предишната наг-
рада „ЛУКС“ – филмовата награда на 
Европейския парламент, учредена 
през 2007 г. като символ на ангажи-
мента на Европейския парламент към 
културата, както и на наградата на пуб-
ликата на European Film Academy. 

Новата награда продължава да изг-
ражда мостове в културата на цяла 
Европа в съответствие с целите на 
предишната награда „ЛУКС“, хвърляй-
ки светлината на прожекторите върху 
филми, които се докосват до същината 
на европейските обществени дебати. 

Наградата цели да укрепи връзките 
между политиката и гражданите, като 
кани европейската публика да стане 
активен участник и да гласува за люби-
мите си филми. 
 

 
Източник: www.www.europarl.europa.eu 

   За второто издание на Наградата 
LUX на публиката са подбрани три 
филма. Вашият глас може да се ока-
же решаващ за избора на победите-
ля. За да гласувате за предпочитания 
от Вас филм до 25 май 2022 г., отиде-
те на https://luxaward.eu/bg#voting и го 
оценете с една до пет звезди.  

Гласуването ще продължи до 25 
май 2022 г., като можете да промени-
те оценката си. Брои се само послед-
ният Ви глас. 

Носителят на наградата LUX на 
публиката ще бъде определен от гла-
совете на публиката и на депутатите 
в Европейския парламент, като двете 
групи ще имат равна тежест от 50% в 
крайната оценка. 

Подбрани на случаен принцип 
участници ще получат награда: гласу-
вайки, може да спечелите шанса да 
присъствате на церемонията по връч-
ване на Наградата LUX, която ще се 
проведе на 8 юни 2022 г. в Европейс-
кия парламент в Страсбург. 

Предвидени са по 500 безплатни 
билета за достъп онлайн до два от 
номинираните филма: „Бягство“ и 
„Quo Vadis, Аида?“. За да се възполз-
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ИАРА ПРЕДЛАГА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СИ УСЛУГИ  

В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД 

Срокът на изпълнение приключва 
на 01.04.2022 г. 

Общата сума на инвестицията е 1 
893 080 лв., от които 1 703 772 лв. фи-
нансиране от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и 189 308 лв. 
национално финансиране. 

Проектът ще осигури разширяване 
функционалността на действащата ин-
формационно-статистическа система 
на ИАРА, чрез което ще се изпълнят 
изискванията на националното и евро-
пейското законодателство по отноше-
ние записването, съхранението, вали-
дирането и прекия обмен на данни, 
свързани с рибарството и аквакултури-
те. 

 

Източник : www.iara.government.bg 

Изпълнителната агенция по рибар-
ство и аквакултури (ИАРА) е сред 
първите, която ще предлага всичките 
си административни услуги, заявени в 
нейния регистър, в електронен вид. 
За инспекторите на Агенцията е 
създадено мобилно приложение, 
което да работи в реално време. 

Всяка административна услуга на 
ИАРА ще може да бъде заявена он-
лайн, в това число издаване на разре-
шителни, регистрации за аквакултур-
ни стопанства, билети за любителски 
риболов и др. Това ще е възможно 
благодарение на мобилно приложе-
ние, което всеки ще може да използ-
ва. То е направено за улеснение на 
гражданите, като за тази услуга няма 
да се изисква електронен подпис. 
Целта е намесата на човешкия фак-
тор да бъде максимално избегната. 
Приложението е създадено в изпъл-
нение на проект по Програмата за 
морско дело и рибарство 2014-2020  
BG14MFOP001-3.001-0026, Разширя-
ване на програмния обхват и надг-
раждане на информационно-
статистическата система на ИАРА, 
съгласно национални и европейски 
изисквания, както и въвеждане на 
електронни административни услуги“. 

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
 М

А
Р

Т
 2

0
2
2

 

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. 



 
ЕНЕРГИЕН ОФИС ПОМАГА НА БИЗНЕСА И ГРАЖДАНИТЕ ДА 
КАНДИДАТСТВАТ ПО ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВ-

НОСТ 

лагаем бюджет и очаквани резултати, 
насоки за изграждане на малки центра-
ли за ВЕИ и други. 

Енергийният офис на Община Бургас 
е създаден в рамките на проект Co-
mAct (Community Tailored Actions for 
Energy Poverty Mitigation) финансиран 
по програма Horizon 2020, https://
comact-project.eu/. 

За допълнителна информация може 
да се свържете с Ивайло Трендафи-
лов, експерт в Община Бургас, тел. 056 
841193, e-mail: i.trendafilov@burgas.bg. 

 

Източник: Община Бургас 

В продължение на своите усилия за 
устойчиво развитие на град Бургас, 
местната администрация създава 
енергиен офис, чрез който да предос-
тавя актуална информация на граж-
дани и фирми за отворени програми, 
свързани с енергийна ефективност и 
разяснения за кандидатстване. 

Запитванията може да се изпращат 
на e-mail energyoffice@burgas.bg, като 
на по- късен етап ще бъде отворен и 
физически офис за посещение. 

Амбициите на Община Бургас са да 
развива концепцията на енергийния 
офис по модела на така наречените 
one- stop- shop (https://energy-cities.eu/
publication/how-to-set-up-a-one-stop-
shop-for-integrated-home-energy-
renovation/) превръщайки го в разпоз-
наваемо място за информиране и 
консултации. 

Офисът ще разширява обхвата на 
дейностите, които се предлагат, 
включвайки изготвяне на енергийни 
обследвания, консултации при избор 
на оптимални дейности и материали 
за изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност в зависимост от разпо-
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          ИНОВАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ ИЗСЛЕДВА ЕКОЛОГИЧ-

НОТО СЪСТОЯНИЕ  НА БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ 

ното в крайбрежната морска зона на 
Бургас. 

Заснетите от робота кадри ще бъдат 
анализирани от специалисти в област-
та на екологията и морското дело. На 
местата, където бъде установено на-
личие на отпадъци с по-големи разме-
ри, ще бъдат използвани водолазни 
екипи от СНЦ „Приятели на морето – 
Бургас“, за изследването им и изваж-
дането им от водата. 

По този начин ще се постигне двоен 

ефект. От една страна ще се придобие 
пълна информация за вида и състоя-
нието на плаващите и отложените по 
морското дъно отпадъци. От друга 
страна ще се предприемат необходи-
мите дейности за тяхното почистване, 
което ще допринесе за подобряване на 
околната среда. 

Мониторингът на морските отпадъци 
ще се извършва през всеки сезон в го-
дината, като се планира следващата 
седмица да стартира първия от тях. 

Резултатите от направените подвод-
ни изследвания ще бъдат представени 
на две събития тип "научно кафене", в 
които ще участват учени, представите-
ли на бизнеса и местната общност. По 
време на дискусиите ще се обсъдят 
различни идеи за опазването на при-
родните ресурси.  

 
Източник  Община Бургас 

Новият специализиран робот за под-
водно изследване на Бургаския залив 
премина тестове в реална среда, като 
част от дейностите по съвместен про-
ект на Община Бургас и Университет 
"Проф. д-р Асен Златаров" . 
"Повишаване на знанията за морската 
околна среда за устойчиво управление 
на морските ресурси и постигане цели-
те на син растеж" е финансиран по 
Програма за морско дело и рибарство 

2014 – 2020 г. 
Апаратът се управлява дистанционно 

от оператор и има възможност за по-
тапяне на дълбочина до 30 метра. Той 
ще се използва за научна и изследова-
телска дейност от висшето учебно за-
ведение. С негова помощ ще се пра-
вят изследвания за количествата и ка-
чествата на макроотпадъците от поли-
мери, плаващи по повърхността и дъ-
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      МИРГ – ПОМОРИЕ СЪЧЕТА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА  

ДЕЙНОСТТА СИ С ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА 

Информационният ден бе по повод 
обявената за кандидатстване Мярка 1, 
която е отворена за кандидатстване на 
микро, малки и средни предприятия, 
както и за представители на сектор 
„Рибарство“. Финансирането по тази 
мярка е до 80% за: Подобряване със-
тоянието на съществуващите рибарски 
лодки; Закупуване на оборудване; Съз-
даване на мидени плантации; Въвеж-
дане на нови технологии в сферата на 
рибарството и аквакултурите и др. 

Срокът за кандидатстване е до 17:00 
ч. на 01.06.2022 г. 

За популяризиране на Стратегията за 
ВОМР на МИРГ Поморие и мерките по 
нея, сред рибарите в Поморие бяха 
разпространени рекламни материали 
под формата на ветро и водоустойчи-
ви якета от бързосъхнещи платове. 

 

 

Източник: Община Поморие 

СНЦ „Местна инициативна рибарска 
група /МИРГ/ – Поморие“ проведе го-
дишното си отчетно събрание и ин-
формационен ден по Мярка 1 от Стра-
тегията за водено от общностите мест-
но  развитие /ВОМР/ за територията 
на МИРГ Поморие. 

На събитието директорът на сдруже-
нието Георги Петков отчете дейността 
на сдружението за изминалата година, 
която включва 5 обявени мерки, по ко-
ито са подадени и одобрени над 11 
проекта. 

Подадените проекти са от Рибарски 
сдружения, от Община Поморие, от 
рибари и юридически лица на терито-
рията на община Поморие и представ-
ляват почти 80% от стойността на бю-
джета на Стратегията. 

Чрез подадените проектни предложе-
ния, рибарското сдружение ще има 
възможността да получи оборудване 
за безопасност, сонари, дрехи за вли-
зане в морето и др. Сред подадените 
проекти от Община Поморие са тези 
за реконструкция на алея „Яворов“ и 
рибарски хелинг, светлинно шоу, мага-
зия и провеждане на рибен фестивал. 
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