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средство. 
В НПВЕ в България са описани прин-

ципите, институционалната и правно-
нормативната рамка за приемане на 
еврото, както и основните дейности за 
успешното въвеждане на еврото от 1 
януари 2024 г. Документът разглежда 
всички важни оперативни дейности и 
мерки, които участниците в подготов-
ката за въвеждането на еврото - част-
ният, публичният сектор и гражданите 
- следва да извършват като част от 
процеса по въвеждането на еврото. 
Дефинирани са правилата за преиз-
числяване на цените и други стойнос-
ти, обяснени са процедурите за замя-
на на пари в брой и за конвертиране 
на левови депозити и заеми с фикси-
рани и променливи лихвени проценти. 
Посочени са процедурите за снабдя-
ване и разпространение на евробанк-
ноти и монети, описани са необходи-
мите законодателни промени. Този 
документ включва и основните прин-
ципи и етапи на информационната 
кампания, насочена към повишаване 
информираността на българските 
граждани за начина на замяна на лева 
с евро, визуалните и защитни характе-
ристики на евробанкнотите и монети-
те, мерките за защита на потребите-
лите и други важни въпроси, свързани 
с въвеждането на еврото. 

Конкретните задачи, които трябва да 
се извършат в процеса на подготовка 
за членство в еврозоната, със сроко-
вете и отговорните за изпълнението 
институции ще бъдат детайлно разпи-
сани впоследствие в План за действие 
към НПВЕ в  България. Документът е 
публикуван на :    https://www.minfin.bg/
bg/1570 

 
Източник : Българска стопанска ка-

мара 

Със свое решение правителството 
прие Националния план за въвежда-
не на еврото в България. НПВЕ в 
България е документът, въз основа 
на който ще се реализира оператив-
ната работа за замяна на лева с ев-
рото. Планът е разработен от Коорди-
национния съвет за подготовка на  
България за членство в еврозоната, 
който е със съпредседатели министъ-
рът на финансите и управителят на 
Българската народна банка. 

Подготовката за присъединяването 
на България към еврозоната е при 
целева дата 1 януари 2024 г. Въвеж-
дането на еврото е планирано без 
преходен период, като датата на при-
емане на еврото ще съвпада с въвеж-
дането му като официална разплаща-
телна единица. България участва във 
Валутния механизъм II с режима си 
на паричен съвет (валутен борд) и 
фиксиран централен курс от 1.95583 
лева за 1 евро, който курс ще бъде 
запазен и при влизането на страната 
ни в еврозоната, т.е. превалутирането 
ще се извършва чрез прилагането на 
неотменимо фиксирания централен 
валутен курс от 1.95583 лева за 1 ев-
ро. След въвеждане на еврото в рам-
ките на месец левът и еврото ще бъ-
дат едновременно законно платежно 
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ПРИЕТ Е НАЦИОНАЛНИЯТ ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА  

ЕВРОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 



 
ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 4.2 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТО-
ПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 

големи предприятия по смисъла на 
ЗМСП размерът на финансовата по-
мощ е до 40 на сто от общия размер на 
допустимите за финансово подпомага-
не разходи.  

Производствените инвестиции, за кои-
то се кандидатства, трябва да се из-
пълняват в следните избрани произ-
водствени сектори, свързани с прера-
ботката/маркетинга на селскостопанс-
ки продукти: 

    - мляко и млечни продукти, включи-
телно яйца от птици, с изключение на 
производство, преработка и/или марке-
тинг на продукти, наподобяващи/
заместващи мляко и млечни продукти; 

      -   месо и месни продукти; 

    -  плодове и зеленчуци, включително 
гъби; 

     -  пчелен мед и пчелни продукти с 
изключение на производство, прера-
ботка и/или маркетинг на продукти, на-
подобяващи/заместващи пчелен мед и 
пчелни продукти;  

    - зърнени, мелничарски и нишестени 
продукти с изключение на производст-
во, преработка и/или маркетинг на 
хляб и тестени изделия; 

   -  растителни и животински масла и 
мазнини с изключение на производст-
во, преработка и/или маркетинг на мас-
линово масло;  

    -    технически и медицински култу-
ри, включително маслодайна роза, 
билки и памук, с изключение на произ-
водство, преработка и/или маркетинг 
на тютюн и тютюневи изделия, захар и 
сладкарски изделия; 

   -    готови храни за селскостопански 
животни (фуражи); 

   -   гроздова мъст, вино и оцет. 

 

Източник :  www.dfz.bg 

Процедурата предвижда прием на 
проекти с инвестиционна стойност до 
300 000 евро по подмярката, която е 
част мярка 4 „Инвестиции в материал-
ни активи“ от Програмата за развитие 
на селските райони 2014-2020 г.  

Проектните предложения по процеду-
рата могат да бъдат подадени от кан-
дидатите чрез попълването на уеб 
базиран формуляр за кандидатстване 
и подаване на формуляра и придру-
жителните документи чрез Информа-
ционната система за управление и 
наблюдение на средствата от Евро-
пейските структурни и инвестиционни 
фондове за периода 2014 – 2020 г. 
(ИСУН2020) с използването на Квали-
фициран електронен подпис (КЕП), на 
следния интернет адрес: http://
eumis2020.government.bg/. Крайният 
срок за подаване на проектни предло-
жения е 17:30 часа на 17.08.2022 г.  

Предвиденият финансов ресурс за 
предоставяне на безвъзмездна по-
мощ на допустимите кандидати по 
процедурата е в размер на 39 116 000 
лв. Максималният размер на допусти-
мите разходи за един проект е 586 
740,00 лв., а финансовата помощ за 
одобрените проектни предложения е 
в размер до 50 на сто от общия раз-
мер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи. За кандидати 
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ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ В 50-ТЕ ГОЛЕМИ ОБЩИНИ ЩЕ СЕ СА-

НИРАТ С ЕВРОСРЕДСТВА 

ната цел е след санирането сградата 
да постига по-висок енергиен клас.  

Най-големите общини в страната – 
Столична, Пловдив, Варна, Бургас, 
Плевен, Русе, Стара Загора, Видин, 
Велико Търново и Благоевград, ще по-
лучават финансиране в рамките на 
Приоритет 1 „Интегрирано градско раз-
витие“. По втория приоритет ще се фи-
нансират мерки на територията на ос-
таналите 40 градски общини. Това са 
Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, 
Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, 
Разград, Свищов, Силистра, Добрич, 
Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, 
Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казан-
лък, Свиленград, Харманли, Димитров-
град, Кърджали, Хасково, Асеновград, 
Велинград, Смолян, Пазарджик, Пеще-
ра, Панагюрище, Карлово, Ботевград, 
Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, 
Перник, Петрич, Самоков и Сандански. 

При изпълнението на мерките по 
ПРР се предвижда използване на фи-
нансови инструменти за някои от пла-
нираните интервенции, които ще сти-
мулират реализирането на приходоге-
нериращи инвестиции и предоставяне-
то на дългосрочни заеми с ниска лихва 
при благоприятни условия. Подкрепа 
чрез финансови инструменти ще се 
предоставя включително в комбинация 
с безвъзмездна финансова помощ в 
една операция. 

Към настоящия момент собствени-
ците на еднофамилни жилищни сгради 
могат да реализират мерки за енергий-
на ефективност чрез заемно финанси-
ране от Фонда на фондовете по линия 
на ОПРР 2014-2020 г. 

 

Източник : www.mrrb.bg 

 

Еднофамилните къщи също ще 
могат да бъдат санирани с европейс-
ки средства. Условието е те да се на-
мират в 50-те големи общини. Допус-
тими ще са различни мерки за енер-
гийна ефективност, които ще се фи-
нансират от управляваната от Минис-
терството на регионалното развитие 
и благоустройството Програма 
„Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 

Мерките ще се подкрепят по прио-
ритети 1 и 2 - „Интегрирано градско 
развитие“ и „Интегрирано териториал-
но развитие на регионите“. Ще се фи-
нансират проекти, идентифицирани 
на базата на подхода „отдолу-нагоре“, 
които са отразени в плановете за ин-
тегрирано развитие на общините и 
интегрирани териториални стратегии 
за развитие на шестте региона за 
планиране. Моделът за подкрепа на 
мерките все още е в процес на разра-
ботване. Уточнява се и общият брой 
сгради, които ще могат да се финан-
сират. 

Задължително условие за обновя-
ване на еднофамилните жилищни 
сгради ще бъде наличието на изгот-
вено обследване за енергийна ефек-
тивност и техническо обследване на 
сградата, което собствениците могат 
да възложат на специалисти. Основ-
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ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА НА НОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ 

БАУХАУС 

Учени като Джон Шелнхубер и Сте-
фано Манкузо; 

Климатични активисти като Домини-
ка Ласота и Хилда Накабуйе, както и 
много други от света на културата, из-
куството и социалните науки; 

Президентът на ЕК Урсула фон дер 
Лайен, комисарите Йоханес Хан, Ма-
рия Габриел, Елиза Ферейра и Кадри 
Симсън ще предоставят европейска 
гледна точка за красотата и устойчи-
востта. 

В събота, 11 юни, фестивалът ще 
бъде домакин и на церемонията по 
връчването на наградите New Europe-
an Bauhaus за 2022 г., награждавайки 
най-добрите проекти в цяла Европа, 
както и най-добрите идеи на млади та-
ланти, New European Bauhaus Rising 
Stars – събитие, отворено за журналис-
ти. 

Панаирът ще включва над 100 ино-
вативни проекта, които ще бъдат пока-
зани на специални места. Програмата 
ще включва също танци, инсталации, 
театрални и музикални изпълнения – 
като Patsyki Z Franeka, популярна укра-
инска артистична група и Дева, музи-
кант от Будапеща и носител на награ-
дите Music Moves Europe за 2022 г. – 
както и научни експерименти, семина-
ри и още много други. 

Фестивалът ще включва и повече от 
200 съвместно организирани локални 
събития – в Брюксел и в над 20 страни 
от ЕС, с дейности, вариращи от кон-
церти през конференции до пълнома-
щабни фестивали. За да научите пове-
че за планираните тематични събития 
можете да посетите: https://europa.eu/
new-european-bauhaus/get-involved/
festival_en 

. 

Източник : www.europa.eu 

В периода 9 – 12 юни ще се прове-
де първото издание на Фестивала на 
новия европейски Баухаус (NEB), кое-
то си е поставило за цел да събере 
хора от всички сфери на живота, за 
да дебатират по темата за бъдеще, 
което е устойчиво, приобщаващо и 
красиво. 

Това е възможност за създаване 
на нови контакти, обмен и забавление 
с теми, включващи от наука до изкуст-
во, от дизайн до политика и от архи-
тектура до технология. Проектирано 
около три стълба – Форум, Панаир и 
Фест, събитието ще бъде базирано 
физически в Брюксел, на Gare Mari-
time & Mont des Arts, но ще има въз-
можност и за онлайн участие. За съ-
битието можете да научите повече от 
този информационен материал. 

Форумът ще включва над 60 лекто-
ри от цял свят: 

Изтъкнати архитекти като Франсис 
Кере, Шигеру Бан, Рем Колхаас и 
Стефано Боери; 

Авторитетни личности като Фран-
ческа Бриа (Италиански национален 
фонд за иновации), Герфрид Штокър 
(Ars Electronica), Ханс Улрих Обрис 
(Галерия Serpentine), Сандрин Диксън 
(Римски клуб) и Емека Огбох; 
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МЛАДЕЖКА НАГРАДА „КАРЛ ВЕЛИКИ“: КОИ СА  

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ПРЕЗ 2022 Г. 

циатива „Украински ритми − Европейс-
ка публична сфера“, реализирана от 
неправителствената организация De-
mocracy International. Проектът, който 
се проведе от април до октомври 2021 
г., събра хора от 36 страни за онлайн 
дискусия за демокрацията, политиката 
за развитие и европейската интегра-
ция с акцент върху отношенията между 
ЕС и Украйна. Участниците изготвиха 
предложения за Конференцията за бъ-
дещето на Европа. Уебсайт: 

https://www.publicsphere.eu/2021/04/
ukrainian-vibes/?lang=en 

Национални победители  

През 2022 г. България бе представ-
лявана в конкурса от Лятната акаде-
мия "Перспективи", която събира чуж-
дестранни студенти на летен стаж в 
България с млади хора от малки насе-
лени места. Целта е чрез неформални 
методи на обучение младежите от ме-
ста с ограничени перспективи да при-
добият социални умения и увереност. 

http://edu.institute-perspectives.com/ 

Младежкият конкурс „Карл Велики“ 
отличава проекти на хора на възраст 
между 16 и 30 години, които доприна-
сят за разбирателството и единството 
на европейците. Той се организира 
съвместно от Европейския парламент 
и Международната фондация за награ-
дата „Карл Велики“. От стартирането 
на конкурса през 2008 г. в него са учас-
твали повече от 4 650 проекта.  

 

Източник: www.europarl.europa.eu 

Всяка година национални журита 
отличават проекти на млади хора от 
всяка страна в ЕС, които насърчават 
сътрудничеството и разбирателство-
то между европейците. Националните 
победители бяха поканени на цере-
мония в Аахен, Германия, на 24 май, 
където бяха обявени победителите на 
европейско ниво. 
 
Първата награда в конкурса е 7 500 
евро, втората е 5 000 евро, а третата 
− 2 500 евро.  

Първа награда спечели проектът 
„Оркестър без граници“ от Португа-
лия, който насърчава сътрудничест-
вото между млади музикални таланти 
от Испания и Португалия с цел нама-
ляване на социалните и културните 
неравенства. Уебсайт:  https://osf.pt/ 

Втора награда бе присъдена на 
чешкия проект „Политика (не само) за 
младите“, който цели да даде плат-
форма на млади политици от целия 
политически спектър за дебат относ-
но политиката, демокрацията и права-
та на човека. Стремежът е да се по-
добри информираността и да се заси-
ли активността на младите хора в об-
ществото. Уебсайт: https://linktr.ee/
Politikanejenpromlade 

Трето място зае германската ини-
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ - КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ 

от девиза на герба на Париж – „Fluctuat 
nec mergifuz“ („Плава, не потъва“). Ко-
гато кмет е Ради Радев (1915-1918) 
обаче, някой преброил буквите и ка-
зал, че са тринадесет, затова се реши-
ло да се прибави „но” и буквите да ста-
нат петнадесет ; 

* В София се пресичат три трансев-
ропейски транспортни коридора – но-
мера 4 (Берлин – Прага – Будапеща – 
Арад – Видин – София – Пловдив – 
Истанбул); 8 (Дуръс – Тирана – Скопие 
– София – Пловдив – Бургас); и 10 
(Залцбург – Любляна – Загреб – Белг-
рад – София – Пловдив – Истанбул) ; 

* 240 километра е приблизителната 
дължина на тунелите, които прорязват 
София. Никой не знае със сигурност 
кога и от кого са били направени. В та-
зи цифра не се включват изкопите за 
метро, бомбоубежищата, подземните 
военни обекти, покритите корита на 
реките. Толкова са само така нарече-
ните проходими колектори. По тях, 
практически под земя, може да се стиг-
не до всяка точка на столицата ; 

* Братът на Иван Вазов – генерал 
Владимир Вазов – е кмет на София от 
1926 г. до 1932 г. При неговото управ-
ление градът става една от най-
зелените столици в Европа.  

До следващия месец, когато ще се 
разходим до Париж ! 

Здравейте! Казвам се Дияна Пете-
ва, експерт „Комуникация и информа-
ция“ в ОИЦ-Бургас. От близо две го-
дини инкогнито изготвям този бюле-
тин. Този месец реших да направя 
нещо по-различно: да ви се предста-
вя и да започна рубриката 
„Европейските столици—какво не зна-
ем за тях“, в която всеки месец ще се 
опитам да предложа любопитна ин-
формация за всеки един от 27-те гра-
да. За начало избрах, разбира се, Со-
фия. Знаете ли, че : 

* Първите следи от хора на терито-
рията на днешна София датират от 
преди 7000 години. За официално на-
чало на града се счита VII век преди 
Христа, когато Траките основават 
Сердика. По-стари столици в Европа 
са единствено Атина и Рим ; 

* В самия исторически център на 
столицата се намира архитектурния, 
културен и социален феномен т. Нар.  
«Четириъгълник на толерантността» 
На пешеходни разстояния са разпо-
ложени храмовете на различни рели-
гиозни деноминации, активни и до 
днес:  Православната "Света Неде-
ля" , Джамията "Баня Баши" , Софий-
ската синангога и католическия храм “ 
Свети Йосиф”; 

* Първоначално девизът на София 
е бил „Расте, не старее“, заимстван 
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 УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА  
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В 10 МНОГОФАМИЛНИ СГРА-

ДИ В БУРГАС, ФИНАНСИРАН ПО ОПРР 

риали за реставрация на стари сгради. 
По този начин те са защитени със ста-
билна структура, увеличен живот и за-
пазват историческата си идентичност. 

Целите, постигнати с реализацията 
на проекта, са ефективно използване 
на енергията в 10 многофамилни жи-
лищни сгради в град Бургас и спестя-
ване на 1 712 179 kWh/год. първична 
енергия и 437.71 т./г. екологичен екви-
валент на спестените емисии въглеро-
ден диоксид, повишаване качеството 

на живот и комфорта на обитаване в 
целевите сгради и подкрепа за опазва-
не на културно-историческото наследс-
тво. 

Безвъзмездната финансова помощ 
по проекта е 1 620 735.43 лв. с ДДС, а 
срокът му на реализация 38 месеца. 

 

Източник: ОИЦ-Бургас 

С церемония по откриване на сгради-
те и заключителна пресконференция, 
официално беше отбелязан финала 
на проект „Обновяване и прилагане на 
мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на те-
риторията на град Бургас", ДБФП №: 
BG16RFOP001-1.004-0004-C04, осъ-
ществен с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма "Региони в рас-
теж" 2014-2020 г. 

В рамките на одобреното финансира-
не, в 10 многофамилни жилищни сгра-
ди, 4 от които паметници на културата, 
са с реализирани мерки за енергийна 
ефективност. Изпълнените дейности 
включват полагане на топлоизолация 
по външни стени, топлинно изолиране 
на таван, подмяна на компрометирана 
покривна конструкция, подмяна на съ-
ществуваща дограма, възстановяване 
на външни фасадни стени и декора-
тивни елементи. 

Фасадна реставрация и енергоспес-
тяващите нововъведения в сградите 
със статут на паметници на културата, 
са изпълнени след положително ста-
новище и одобрение от Министерство 
на културата и Национален институт 
за недвижимо културно наследство. 
Използвани са специално произведени 
продукти и високотехнологични мате-
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С ОТКРИТА ПРИЕМНА И ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ОИЦ-

БУРГАС ОТБЕЛЯЗА 9 МАЙ 

финансиране за малките и средни 
предприятия. Не липсваше интерес и 
към способите за упражняване на не-
земеделски дейности в селските райо-
ни на Бургаска област и възможността 
на български граждани за работа в 
държави от Европейския съюз. 

По традиция, и през настоящата го-
дина, в обедните часове бургаският 
духов оркестър отбеляза Деня на Ев-
ропа с изпълнение на „Одата на ра-
достта“. На откритата сцена до 
„Часовника“ оркестрантите поднесоха 
едночасов концерт за стотиците зрите-
ли и слушатели, които аплодираха вся-
ко тяхно изпълнение. 

 На фона на музикалния съпровод, 
изкуството, като мост отвъд езиковата 
бариера, събра малчугани на възраст 
от 5 до 8 години от България и Украй-
на.  

Експертите на Областен информаци-
онен център – Бургас стартираха праз-
ничната програма, посветена на Деня 
на Европа като превърнаха къщичките 
за книги в Морската градина в дом на 
европейска литература. 

На знаковия 9 май, който Областният 
център отбелязва за 11 пореден път, 
бе проведена и открита приемна на 
площада до Община Бургас. Там де-
сетки бургазлии, много гости на града, 
както и живеещи в Бургас чужди граж-
дани, се спираха и с интерес разглеж-
даха многобройните брошури и лите-
ратурата, засягаща различни евро-

пейски въпроси и отправяха питания, 
към експертите. Интересите бяха на-
сочени основно към санирането на жи-
лищни сгради, стартовата помощ при 
започване на нов бизнес, възможното 

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
 М

А
Й

 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. 



 ПГЧЕ „Васил Левски“, сложиха край на 
празничните чествания. В непринуде-
ната атмосфера на Центъра за съвре-
менно изкуство и библиотека, носещ 
името на големия български писател 

„Пейо Яворов“, учениците отведоха 
своите връстници и гости от различни 
възрасти на приказно пътуване. Артис-
тичната интерпретация на най-
разпознаваемите приказки от Герма-
ния, Франция, Испания, Чехия, Румъ-
ния и България създаде много настро-
ение и превърна делничната вечер в 
празник. Първата обща инициатива на 
двете езикови гимназии бе посрещната 
с вълнение и нетърпение, и положи 
началото на нови приятелства и бъде-
щи съвместни проекти между младите 
европейски посланици и представите-
лите на Областен информационен 
център - Бургас. 

Източник: ОИЦ-Бургас 

На организираната от Областния ин-
формационен център и Центъра за 
подкрепа на личностното развитие в 
Бургас Арт работилница, децата тво-
риха и се забавляваха заедно. Глъч, 
смях и цветове се сляха в слънчевия 
следобед и множество детски ръчички 
развяха звездите на европейския 
флаг. 

Една от многобройните прояви на 
Областен информационен център - 

Бургас, посветени на Деня на Европа 
беше и пленер, в който ученици от 
различни бургаски училища, както и 
възпитаници на школата по изобрази-
телно изкуство към Центъра за подк-
репа на личностното развитие, претво-
риха „Европа на белия лист“. Младите 
художници демонстрираха различни 
идеи за това, как изглежда Европа, ка-
то художествен обект. Можеха да се 
видят пейзажи от европейски градо-
ве,  природни картини, рисунки в стил 
„техно“, изображения на Европа, асо-
циирана с приказни герои, творби, кои-
то отправят поглед към представата за 
бъдещето на Стария континент. В края 
на пленера, младите творци бяха наг-
радени от управителя на ОИЦ, а рабо-
тите им - изложени в КЦ „ Морско кази-
но“, където те ще могат да бъдат виде-
ни от посетителите. 

С литературно четене, експертите на 
центъра съвместно с младежите от 
училищата - посланици на Европейс-
кия парламент в Бургас, НЕГ „Гьоте“ и 
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