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Актуално  

Новини от региона 
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формация и ще отговаря на въпроси, 
свързани с възможностите, които Ев-
ропейския съюз предоставя на млади-
те хора в сферата на образованието, 
иновациите, науката и културата. 

В дискусията участие ще вземе и Би-
ляна Сиракова, координатор на Евро-
пейския съюз по въпросите на мла-
дежта. 

Събитието ще се предава на живо на 
страницата на Представителството на 
Европейската комисия във Фейсбук, 
както и по БНТ 2 .  

Ще имате възможността да зададете 
своите въпроси към комисар Габриел 
и г-жа Сиракова директно в събитието 
или в платформата https://www.sli.do/, 
където можете да влезете с хаштаг 
#EYY.   

 

Източник :  

www.bulgaria.representation.ec.europa
.eu 

На 9 май честваме Деня на Европа. 
На този ден през 1950 г. френският 
външен министър Робер Шуман про-
изнася "Декларацията на  Шуман“. С 
нея той предлага създаването на Ев-
ропейска общност за въглища и сто-
мана (ЕОВС), чиито членове следва 
да обединят производството си на 
въглища и стомана. Основана от дър-
жавите Франция, Западна Германия, 
Италия, Нидерландия, Белгия и Люк-
сембург,  ЕОВС е първата от пореди-
ца наднационални европейски инсти-
туции, довела до създаването на то-
ва, което днес наричаме Европейски 
съюз.  

2022 г. е Европейска година на мла-
дежта, затова в Деня на Европа Евро-
пейската комисия избира да говори на 
езика на младите и да чуе техните 
идеи за бъдещето на Европейския 
съюз, което е и тяхното собствено бъ-
деще. 

На 9 май Представителството на 
Европейската комисия в България ви 
кани да се включите в онлайн граж-
дански диалог с комисар Мария Габ-
риел, която ще сподели актуална ин-
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ЕК В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ: 

„МЛАДИТЕ ХОРА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА“  



 
ОТВОРЕНИ КОНКУРСИ ПО ПРОГРАМА  

„ЦИФРОВА ЕВРОПА“ СЪС СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  
17 МАЙ 2022 

ство“; 

конкурс „GovTech Incubator“ 

конкурс „Цифрово обучение“; 

конкурс „Задълбочени цифрови уме-
ния“. 

Предложенията за проекти се подават 
на английски език – електронно през 
портала на ЕК „Funding and Tenders 
portal“. 

Оценката на подадените проектни по 
седемте конкурса ще се извърши през 
юни-юли 2022 г., а споразуменията за 
отпускане на безвъзмездна помощ се 
очаква да бъдат подписани през де-
кември 2022 г. 

За допълнителна информация може да 
се обръщате към г-жа Ели Канева, 
държавен експерт в Министерството 
на транспорта и съобщенията и нацио-
нален представител в Комитета по 
програма „Цифрова Европа“ – eka-
neva@mtitc.government.bg.  

 

Източник :  www.ec.europa.eu 

 

 
 

Програма „Цифрова Европа“(2021-
2027) подкрепя цифровата трансфор-
мация на европейското общество и 
икономика. С бюджет от 7.58 млн. ев-
ро, програмата е насоченъ към изг-
раждането на стратегически цифров 
капацитет на Европейския съюз и 
улесняване на широкото внедряване 
на цифрови технологии и предоставя 
финансиране на проекти за внедрява-
нето на цифрови технологии в 5 клю-
чови области: високопроизводителни 
изчеслителни технологии; изкуствен 
интелект; киберсигурност и доверие; 
внедряване, използване по най-
добрия начин на цифровия капацитет 
и оперативна съвместимост; зъдъл-
бочени цифрови умения. 

На 22 февруари са отворени 7 конкур-
са за подаване на предложения за 
проекти по 17 теми.. Крайният срок за 
кандидатстване по седемте конкурса 
е 17 май 2022 г.: 

конкурс „Облачни услуги, данни и из-
куствен интелект“; 

конкурс „Ускоряване на най-доброто 
използване на технологиите“; 

конкурс „Киберсигурност“; 

конкурс „Данни за културното наслед-
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УО НА ОПИК ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

BG16RFOP002-6.002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПО-
ДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“ 

Подаването на проектното предло-
жение се извършва изцяло по електро-
нен път чрез попълване на опростен 
уеб базиран формуляр за кандидатст-
ване и подаване на формуляра и прид-
ружителните документи 
чрез Информационната система за уп-
равление и наблюдение на Структур-
ните инструменти на ЕС в България 
(ИСУН 2020) единствено с използване-
то на валиден Квалифициран електро-
нен подпис (КЕП), чрез модула „Е-
кандидатстване“ на следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.bg. 

.Началната дата, от която проектни-
те предложения ще могат да се пода-
ват, е 10:00 часа на 03.05.2022 г. 

Процедурата е с краен срок за пода-
ване на проектни предложения 16:30 
часа на 23.05.2022 г. 

Кандидатите могат да задават до-
пълнителни въпроси и да искат разяс-
нения във връзка с Условията за кан-
дидатстване до 14 (четиринадесет) 
дни преди крайния срок за подаване на 
проектни предложения. Отговорите на 
въпросите на кандидатите се публику-
ват в ИСУН 2020 и на интернет страни-
цата на Управляващия орган 
(www.opic.bg) в 7-дневен срок от полу-
чаването им. Разясненията се дават по 
отношение на Условията за кандидатс-
тване, като не могат да съдържат ста-
новище относно качеството на проект-
ното предложение и са задължителни 
за всички кандидати. Няма да бъдат 
предоставяни отговори на въпроси, 
зададени по телефона. Няма да бъдат 
изпращани индивидуални отговори на 
зададени от кандидатите по процеду-
рата въпроси. 

 

 

Източник : www.eufunds.bg. 

Целта на процедурата е предоста-
вяне на фокусирана подкрепа на бъл-
гарските малки и средни предприятия 
за възстановяване от икономическите 
последици от разпространението на 
пандемията COVID-19 чрез подобря-
ване на енергийната им ефективност. 

Общият размер на БФП по проце-
дурата е 136 226 120 лв. от Европейс-
кия фонд за регионално развитие 
чрез Инструмента REACT-EU. 

Минимален размер на заявената 
БФП за индивидуален проект е 25 000 
лв., а максималният - 150 000 лв. 
Максималният интензитет на помощ-
та по настоящата процедура е 50%. 

Подкрепата се предоставя при ус-
ловията на режим de minimis съглас-
но Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

По процедурата са допустими раз-
ходи за придобиване на машини, съо-
ръжения, оборудване, системи, СМР, 
представляващи дълготрайни акти-
ви , включени в Списъка на допусти-
мите категории активи, както и разхо-
ди за консултантски услуги за въвеж-
дане и сертифициране на системи за 
енергиен мениджмънт в предприятия-
та съгласно изискванията на стандарт 
БДС EN ISO 50001 (Energy Manage-
ment Systems)/EN ISO 50001. 
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КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 

лучаваните коментари са намирали 
отражение в текста на документа в за-
висимост от тяхната относимост и при-
ложимост и при съобразяване с техни-
ческите ограничения за обема на доку-
мента. 

Приетото решение е важна стъпка 
във финализирането на подготовката 
за програмен период 2021-2027 г. и 
предпоставка за окончателното одоб-
рение от ЕК на програмните документи 
за него. 

Източник : www.eufunds.bg 
Министерският съвет на Република 

България одобри Споразумението за 
партньорство на Република България 
за периода 2021-2027 г., като основа 
за официално изпращане и завърш-
ване на преговорите с Европейската 
комисия. 

Споразумението за партньорство, 
изготвяно от всяка държава членка, е 
стратегически документ, в който са 
изложени стратегическата ориента-
ция за програмирането и условията 
за ефективното и ефикасно използва-
не на Европейския фонд за регионал-
но развитие, Европейския социален 
фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход и Европейския 
фонд за морско дело, рибарство и 
аквакултури в периода 1 януари 2021 
г. - 31 декември 2027 г. Документът е 
разработен при спазване на принципа 
на партньорство, с участието на пред-
ставители както на администрацията, 
така и на местните власти, социално-
икономическите партньори, структури 
на гражданското общество, академич-
ната общност и други. 

Документът премина обществени 
обсъждания през м. октомври 2020 г., 
м. юли 2021 г. и м. април 2022 г. По-
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ОТВЪД ПОВРАТНАТА ТОЧКА НА КЛИМАТА: НЕ ВИНАГИ Е ТОЛ-

КОВА КРИТИЧНО, НО НЕ СЕ ОТПУСКАЙТЕ 

ването на амазонската дъждовна гора, 
топенето на ледовете и опустиняване-
то. Според проучването обаче подобни 
прогнози обикновено се основават на 
прости концептуални модели със само 
две алтернативни състояния. Авторите 
твърдят, че в по-сложните модели пре-
обръщането често не е толкова сери-
озно, като например при едно преоб-
ръщане се топят само части от леде-
ния щит, а не целият щит.  
 
В своето проучване изследователите 
проучват как се държат концептуални-
те модели, когато се включат прост-
ранствени ефекти като пространствен 
транспорт и пространствена хетероген-
ност. Те разкриват, че когато се доба-
вят такива ефекти, тежестта на съби-
тието на преобръщане изглежда силно 
зависи от размера и пространствената 
хетерогенност на системата. С други 
думи, когато преобръщането се случи 
в голяма, пространствено хетерогенна 
система, то не е толкова тежко, колко-
то пълното преобръщане, и се случва 
на по-малки стъпки, като предизвиква 
преструктуриране само в част от сис-
темата. "На всичкото отгоре, докато 
част от областта все още е в първона-
чалното си състояние, възстановява-
нето може да бъде и по-лесно и да се 
случи по-постепенно: с повторното по-
добряване на климатичните условия 
пространствената граница между със-
тоянията може да се премести, като 
системата бавно се възстановява", пи-
шат авторите. 
 

Изследването използва плитки езе-
ра, за да илюстрира ролята, която раз-
мерът и пространствената хетероген-
ност играят в екологичните системи. В 
малките езера хетерогенността е огра-
ничена. Поради това високите концент-
рации на хранителни вещества могат 

Що се отнася до климатичните про-
мени, може би има добри новини за 
големите, пространствено хетероген-
ни земни системи. Според нови изс-
ледвания преминаването на критич-
ния момент може да има по-малко 
тежки последици, отколкото се смята-
ше. 

Нови изследвания ни дават надеж-
да, че преминаването на критичната 
точка може да не е толкова катастро-
фално за системата на Земята, колко-
то обикновено се смята. Изследване-
то, подкрепено от финансирания от 
ЕС проект TiPES, показва, че преоб-
ръщането на пространствено хетеро-
генни системи като ледени покривки, 
езера и гори не винаги води до необ-
ратими промени в цялата система. 
Всъщност резултатите често могат да 
бъдат по-незабележими и по-малко 
сериозни, както се казва в проучване-
то, публикувано в списание 
"Environmental Research Letters". 
 

Настоящите модели са твърде 
опростени 
 

Досега е доказано, че много систе-
ми на Земята са податливи на преоб-
ръщане, което повдига призрака на 
непоправими катастрофи като изчез-
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особено при продължаващо измене-
ние на климата. Но не съм толкова 
притеснен, че щом преминем критич-
ната точка, всичко веднага ще отиде 
по дяволите", отбелязва водещият ав-
тор на изследването TiPES (Tipping 
Points in the Earth System) д-р Робин 
Бастиансен от Университета в Утрехт, 
Нидерландия, в новина, публикувана 
на уебсайта "Mirage". "Смятам, че това 
ще бъде много по-фино от разказа, 
който беше обрисуван в някои статии 
за планетарните граници: че щом пре-
минем една критична точка, всичко 
просто се срива едновременно. Не 
мисля, че това е така." 
 
 

 

Източник : www.cordis.europa.eu 

да предизвикат прекомерен растеж 
на водорасли, което прави тези малки 
езера мътни. В по-голямо езеро оба-
че - където размерът на системата я 
прави по-хетерогенна - високите кон-
центрации на хранителни вещества 
могат да предизвикат нагъване само 
в част от езерото, оставяйки други 
части чисти. Следователно премина-
ването на критичната точка е по-
малко тежко в големите езера, откол-
кото в по-малките. Това дори дава 
възможност мътните зони на голямо 
езеро да се избистрят при подходящи 
условия, например ако се намали за-
мърсяването с хранителни вещества. 
 

Въпреки че картината не е толкова 
страшна, колкото се смяташе първо-
начално, това не означава, че клима-
тичният прелом не е опасен. "Все още 
се притеснявам за критичните точки. 
Защото мога да си представя, че мо-
гат да се случат критични неща,  
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ШЕСТ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ, ОТ КОИТО СЕ НУЖДАЕТЕ НА  
РАБОТНОТО  

МЯСТО СЛЕД ПАНДЕМИЯТА 

Някои проблеми са неизбежни, но 
важното е как се справяте с тях. Рабо-
тодателите се нуждаят от служители, 
които могат да подхождат към пробле-
мите спокойно и методично и намират 
решения с творческо мислене. Умения-
та за решаване на проблеми включват 
наблюдение, водене на преговори, 
нестандартно мислене, анализ, брейн-
сторминг и вземане на решения. 

Много добра книга по темата е Stop 
Guessing: The 9 Behaviors of Great 
Problem Solvers („Край на предположе-
нията: 9 начина на поведение на хора 
с високи умения за решаване на проб-
леми“) от Nat Greene. 

Лидерство 
Не всички работни места включват 

лидерски функции и необходимост да 
ръководите група хора. Повечето оба-
че изискват от вас да поемате водеща 
роля в даден момент, независимо да-
ли става въпрос за проект, контакти с 
клиент или с купувачи. Работодатели-
те ценят лидерските умения, защото те 
показват, че сте способни да вземате 
решения, да се справяте в определени 
ситуации и да ръководите другите, ко-
гато е необходимо. Лидерските умения 
включват решаване на конфликти, де-
легиране на отговорности, съпричаст-
ност, многофункционалност и управле-
ние на проекти. 

Simon Sinek, британско-американски 
писател и вдъхновяващ оратор, говори 
за лидерство в своите книги и интер-
вюта. Намерете време за неговите бе-
седи в TED Talk. 

Работа в екип: 
В много малко професии се очаква 

да работите самостоятелно, което пра-
ви уменията за работа в екип изключи-
телно важни 

Пандемията от COVID-19 ускори 
необходимостта от нови умения на 
работещите лица, като търсенето на 
социални и емоционални умения ряз-
ко се покачи.  

Много статии разглеждат социал-
ните умения, които работодателите 
смятат, че е важно да се развиват или 
да им се отдава приоритет след пан-
демията от COVID-19. Ако можете да 
ги овладеете, ще се превърнете в 
търсен служител с перспективи във 
всеки отрасъл! 

Комуникация 
Способността за ефективна кому-

никация с колеги, клиенти и купувачи 
е от решаващо значение за почти 
всяка позиция, така че не е изненад-
ващо, че работодателите ценят тол-
кова високо комуникационните уме-
ния. Те включват всичко — от устна, 
писмена и невербална комуникация 
до съпричастност, изслушване и уве-
реност. 

Бестселърът на New York Times 
Words That Work („Думите, които въз-
действат“) от Dr Frank Luntz може да 
ви помогне да разширите комуникаци-
онните си умения. 

Решаване на проблеми 
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Те могат не само да помогнат ра-
ботното място да се превърне в забав-
но и продуктивно място, но и способ-
ността им да запазват положителна 
нагласа може да противодейства на 
силния стрес и динамичната работна 
среда. Сътрудничеството, ентусиаз-
мът, дружелюбността и уважението са 
някои от основните умения в тази об-
ласт. 

Съществуват много онлайн съвети 
как да подхранвате положителни чувс-
тва у себе си. Можете да опитате нещо 
различно всеки ден. Например можете 
да положите грижи за себе си след ра-
бота, да прочетете нещо забавно, пре-
ди да отидете на работа или на път за 
офиса. Никога не пропускайте регла-
ментираните почивки и слушайте музи-
ка, която подхожда на настроението ви 
през деня. 
 

 
Източник: www.ec.europa.eu/eures 

 

 
 

 

Работодателите се нуждаят от слу-
жители, които могат да работят добре 
с колегите си, дори когато не са неп-
ременно съгласни с тяхното мнение, 
и умеят да обединяват усилия, за да 
успеят. Някои от основните умения, 
свързани с работата в екип, са взаи-
модействие, сътрудничество, изслуш-
ване и делегиране на отговорности. 

Професионална етика 
 Добрата професионална етика 

включва пристигане на работа на вре-
ме, приключване на задачите в опре-
деления срок и организираност. Тези 
действия показват, че вярвате във 
важността на вашата работа, заради 
което работодателите ще ви ценят. 
Специфичните умения в областта на 
професионалната етика включват са-
момотивация, надеждност, професио-
нализъм и дисциплина. 

В началото можете да почерпите 
вдъхновение от On Fire at Work („В 
огъня на работата“) от Eric Chester. 

Позитивно отношение 
Служителите с позитивно отноше-

ние са ценни за всяко предприятие.  
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НА ЕКСПЕРТЕН ФОРУМ В БУРГАС БЯХА ПРЕДСТВЕНИ МЕРКИ-
ТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕР-

ГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА БИЗНЕСА, ДОМАКИНСТВАТА  
И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 

Заинтересованите страни получиха 
насоки как да се възползват от инициа-
тивата по проекта „Енергиен офис“, 
който предоставя актуална информа-
ция за отворени програми, свързани с 
енергийна ефективност и разяснения 
за кандидатстване, както и изготвяне 
на енергийни обследвания, консулта-
ции при избор на оптимални дейности 
и материали за изпълнение на мерки 
за енергийна ефективност в зависи-
мост от разполагаем бюджет и очаква-
ни резултати, насоки за изграждане на 

малки централи за ВЕИ и други. 

Присъстващите бяха запознати с пре-
димствата от проекта „Слънчеви гра-
дове“ (Solar Cities) , финансиран от Ев-
ропейската инициатива за климата, в 
рамките на който ще бъде създадена 
публично достъпна дигитална плат-
форма, предоставяща информация за 
стъпките за реализиране на фотовол-
таични проекти. Заинтересованите 
страни ще могат да използват плат-
формата за индивидуални анализи на 
слънчевия потенциал на избрани от 
тях обекти, включително за размера на 
необходимите инвестиции, тяхната 
възвращаемост, както и количества  

В продължение на своите усилия за 
устойчиво развитие на град Бургас, 
местната администрация създава 
енергиен офис, чрез който да предос-
тавя актуална инфоЕксперти на Об-
ластен информационен център-
Бургас взеха участие в хибриден фо-
рум, представящ възможностите за 
въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност. 

В първия панел на събитието Весна 
Балтина, зам.-кмет и Ивайло Тренда-
филов, гл. експерт в Община Бургас, 
запознаха присъстващите граждани, 
представители на неправителствения 
сектор и бизнеса с местните политики 
и инициативи в областта. 

Пред участниците бяха представени 
проекта на администрацията за спра-
вяне с енергийната бедност “ComAct”, 
финансиран от програма Хоризонт 
2020, предлагащ набор от финансови, 
технически и организационни инстру-
менти, които могат да бъдат приложе-
ние, за да се намалят месечните раз-
ходи за енергия на семействата и 
увеличат ефективността и ползите от 
обновяването на многофамилни жи-
лищни сгради. 
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асоциация даде практически насоки по 
изпълнение на ВЕИ проекти. 

Във форума взеха участие и двама 
народни представители от бургаски 
регион – Златомира Мострова и Жечо 
Станков, които активно се включиха в 
дискусията и поеха конкретни ангажи-

менти към гражданите, да потърсят 
отговори на поставените от тях въпро-
си. 

Оживената дискусия, която съпро-
вождаше всяко представяне и интере-
са от присъстващите и включилите се 
онлайн в събитието, остави отворена 
врата за последващи срещи и очерта 
форума като първи от серия предстоя-
щи такива събития. 

  

 

Източник: ОИЦ - Бургас 

 спестени емисии на парникови газо-
ве 

 

Във втория панел към срещата се 
присъединиха експерти от Министер-
ството на регионалното развитие и 
благоустройството, които очертаха 
възможностите за финансиране на 
мерки за енергийна ефективност и 
ВЕИ заложени в Националния план за 
възстановяване и устойчивост и Прог-
рамата „Развитие на регионите“ 2021-
2027. 

В последните две части на събитие-
то Главния директор на ГД 
„Европейски фондове за конкурентос-

пособност“ Илияна Илиева изложи 
целта, параметрите и насоките за 
кандидатстване по предстоящата 
Процедура за подбор на проекти : 
BG16RFOP002-6.002 
„Възстановяване на МСП чрез подоб-
ряване на енергийната ефективност“, 
а Румен Петков от Българска соларна 
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        В БУРГАС ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА ЗА ПОДМЯНА НА 

ПЕЧКИТЕ НА ДЪРВА С ЕКОЛОГИЧНИ УРЕДИ 

Образците на заявките са оповестени 
на страницата на Община Бургас: Про-
ект „Намаляване на замърсяването на 
атмосферния въздух с фини прахови 
частици в кв. Долно Езерово, гр. Бур-
гас“ | Община Бургас (burgas.bg).  
Попълнените документи се подават 
всеки работен ден от 8:30 часа до 
17:00 часа в центровете за админист-
ративни услуги в кварталите/
комплексите на следните адреси:  
 

 
-  за кв. „ Долно Езерово “ – ул. „ Заха-
ри Зограф ” № 75 Д;  
 
- за к-с „ Славейков “ – до бл. 49;  
 
-  за к-с „ Изгрев “ и к-с „ Зорница “ – 
ж.к. „ Зорница “, бл.47 южно крило;  
 
-  за ж.к. „ Меден Рудник “ – до бл. 426;  
 
-  за кв. „ Лозово “ – ул. „ Ястребино ” 
№ 18.  
 

 
   С изпълнението на дейностите за 
осигуряване на нови екологосъобразни 
отоплителни уреди  Община Бургас 
цели подобряване качеството на ат-
мосферния въздух чрез намаляване 
емисиите на фини прахови частици с 
източник битово отопление с твърдо 
гориво. 

  

Източник : Община Бургас 

Продължава кампанията на Община 
Бургас за подмяна на печките на дър-
ва с екологични уреди  по проект 
BG16M1OP002-5.003-0003 
„Намаляване на замърсяването на ат-
мосферния въздух с фини прахови 
частици в кв. Долно Езерово, гр. Бур-
гас", финансиран по Оперативна прог-
рама "Околна среда 2014-2020 г." и 
съфинансиран от Европейския фонд 
за регионално развитие и Кохезионния 
фонд. 

От подмяна на старите отоплителни 
уреди на твърдо гориво с нови екоуре-
ди могат да се възползват общо 2 280 
домакинства от кв. „Долно Езерово“, 
кв. „Лозово“ и к-с „Меден Рудник“ - зо-
ни А, Б, В и Районен център, комплек-
сите „Славейков“, „Изгрев“ и 
„Зорница“. 

Кандидатстването по процедурата 
стартира от 18 април. 
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БУРГАС ЧЕСТВА ДЕНЯ НА ЕВРОПА - 9 МАЙ 

представляващи институциите на Ев-
ропейски съюз в града. Областен ин-
формационен център - Бургас, Европа 
Директно, EURES и EURAXESS ще 
предоставят експертна информация и 
съдействие на представителите на 
неправителствения сектор, бизнеса и 
всички заинтересовани гражда-
ни,ученици и студенти на открита при-
емна.  

В 12:30 часа, по традиция, ще звучат 
европейски произведения от репертоа-
ра на Бургаския духов оркестър. По 
същото време, под звуците на "Одата 
на радостта", украински и български 
деца ще творят в създадената за тях 
"Арт работилница".  

Мястото на провеждане на събитията 
са площад "Толерантност" и открита 
сцена "Часовника".  

От 13:30 часа талантите на Център за 
подкрепа на личностното развитие - 
Бургас ще претворят "Европа на белия 
лист" в зала "Георги Баев" на КЦ 
'Морско казино" .  

Празничният ден ще завърши в 17:30 
часа в зала 2 на Центъра за съвремен-
но изкуство и библиотека с литератур-
но четене, на което младежи от бургас-
ки Училища-посланици на Европейския 
парламент ще ни отведат на приказно 
пътешествие из Европа.. 

 

 

Източник: ОИЦ –Бургас 

 

С празнична програма, посветена на 
Деня на Европа, Областен информа-
ционен център - Бургас и Община Бур-
гас ще отбележат 9 май. През целия 
ден, в различни точки на града, са пла-
нирани събития за бургазлии от всички 
възрасти.  

Разнообразните инициативи ще стар-
тират експертите на ОИЦ, като пре-
върнат къщичките за книги в дом на 
европейската литература.  

Програмата ще продължи с предста-
вяне на мрежата от организации, 
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