
 

 

В този брой: 

Актуално  

Новини от региона 
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Графичният символ съдържа общо 27 
елемента, представящи държавите-
членки на Европейския съюз. Все-
ки елемент се основава на цветовете 
на знамето на конкретна държава-
членка, заменяйки двубуквените сък-
ращения в оригиналната идентичност 
от председателството през 2009 г. В 
същото време всеки елемент е стили-
зиран във форма на стрелка на ком-
пас, която се отнася до допълващия 
мотив на оригиналното лого на Пред-
седателството – карта, съставена от 
съкращенията на страните от ЕС. Хо-
могенната емблема, съставена от ня-
колко елемента, отразява мотото на 
Европейския съюз „Обединени в мно-
гообразието“.  

Приоритетите: 
По време на своето председателство 

Чешката република ще се съсредото-
чи върху пет тясно свързани приори-
тетни области: 
• Управление на бежанската криза и 

следвоенното възстановяване на Ук-
райна 

• Енергийна сигурност 
• Укрепване на отбранителните спо-

собности на Европа и сигурността в 
киберпространството 

• Стратегическа устойчивост на евро-
пейската икономика 

• Устойчивост на демократичните инс-
титуции. 

В сайта на председателството на Че-
хия https://czech-
presidency.consilium.europa.eu/ можете 
да следите за актуални новини от ра-
ботата на Съвета на ЕС, предстоящи 
събития, календар, програми на засе-
дания и пр. 

 
Източник : www. ruralnet.bg 

Чешката република ще председа-
телства Съвета на Европейския съюз 
(ЕС) от 1 юли до 31 декември 2022 г. 
Шестмесечното чешко председателс-
тво следва Франция, която ръководи 
Съвета през първата половина на го-
дината, и ще бъде последвано от 
шведското председателство от 1 яну-
ари до 30 юни 2023 г. Тези три държа-
ви заедно образуват председателско-
то трио, за което създадоха съвмест-
на програма на своите председателс-
тва.  

Визуалната идентичност на чешкото 
председателство отразява неговия 
ръководен принцип, приоритети и це-
ли под мотото „Европа като задача: 
преосмисляне, възстановяване, ут-
върждаване на властта“ (“Europe as a 
Task: Rethink, Rebuild, Repower”), като 
се позовава на реч от 1996 г. на по-
койния чешки президент Вацлав Ха-
вел, която предизвиква Европа да об-
мисли своята роля. Това мото е сви-
детелство и напомняне, че всички ние 
трябва да работим непрекъснато за 
модерна и функционираща Европа. 
Мотото изразява ангажимент за ук-
репване на общата свобода, отговор-
ност, сигурност и просперитет.  

Марката EU2022.CZ се основава на 
логото на първото чешко председа-
телство на Съвета на ЕС през 2009 г. 
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НА 1 ЮЛИ ЧЕХИЯ ПОЕМА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА  

СЪВЕТА НА ЕС 



 
ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО 4 ПРОЦЕДУРИ СТАРТИРА ПРОГРА-

МАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО  

налното законодателство. Срок до 
17:00 часа на 28.09.2022 г. Общият 
размер на безвъзмездната финансо-
ва помощ е 7 960,64 лв. 

• 1.023 „Добавена стойност, качество 
на продуктите и използване на неже-
лания улов“ Тук ще се насърчават 
инвестиции, които добавят стойност 
към продуктите от риболов, по-
специално като позволяват на риба-
рите да извършват преработване, 
предлагане на пазара и пряка про-
дажба на собствения си улов и ино-
вативни инвестиции на борда на ко-
рабите, които водят до повишаване 
на качеството на продуктите от рибо-
лов. Срок за кандидатстване до 17:00 
часа на 28.09.2022 г. Общият размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
е 373 657.96 лв. 

• 5.019 „Мерки за предлагане на паза-
ра” цели провеждането на регионал-
ни, национални или транснационални 
рекламни кампании за продуктите на 
устойчивия риболов и аквакултури, 
както и на други информационни кам-
пании за повишаване на обществена-
та осведоменост в сектора на рибарс-
твото и аквакултурата. Индикативни-
ят бюджет по процедурата е 212 726 
лева. Крайният срок за подаване на 
проектни предложения е 17.00 часа 
на 30 септември 2022 г. 

Условията за кандидатстване, Усло-
вията за изпълнение и пълният пакет 
документи по процедурата са публику-
вани за обща информация на Единния 
информационен портал за управлени-
ето на Европейските структурни и ин-
вестиционни фондове: https://
www.eufunds.bg 

Източник: eufunds.bg 

Управляващият орган на Програ-
мата за морско дело и рибарство 
2014-2020 г. обяви прием за проекти 
по 4 процедури : 

• 2.019 „Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите”. Прилагането на мяр-
ката е насочено към изграждането 
на нови и модернизацията на съ-
ществуващи предприятията за аква-
култури и диверсификация на дохо-
дите чрез развиване на допълнител-
ни дейности. Срока за подаване на 
проектни предложения е17:00 часа 
на 30.09.2022г. Общият размер на 
безвъзмездна финансова помощ 
(БФП) по процедурата е 5 520 
587,45 лв. Минималният размер на 
допустимата безвъзмездна финан-
сова помощ за един проект е 30 000 
лева, а максималния 850 000лв.; 

• 1.021 „Здраве и безопасност“ Ще 
бъдат подпомогнати инвестиции, 
насочени към подобряване на хигие-
ната, здравето, безопасността и ус-
ловията на труд за рибарите на бор-
да на риболовните кораби или в ин-
дивидуално оборудване, при усло-
вие че тези инвестиции надхвърлят 
изискванията произтичащи от право-
то на Европейския съюз или нацио-
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НОВИ ПРАВИЛА ЗА РОУМИНГА ЗА ПЪТУВАЩИТЕ В ЕС: 

„РОУМИНГ КАТО У ДОМА“ ЗА ОЩЕ 10 ГОДИНИ 

своите потребители и да ги уведомя-
ват, ако техните телефони се свързват 
към неназемни мрежи. Освен това опе-
раторите следва автоматично да пре-
късват мобилните услуги, когато такси-
те на мобилните услуги през неназем-
ни мрежи достигнат 50 EUR или друга 
предварително определена граница. 
Операторите могат да предлагат до-
пълнителни услуги, например възмож-
ност за отказ от ползване на роуминг 
на самолети и кораби. 

Новият регламент за роуминга опре-
деля по-ниски цени на едро и съответ-
но разходи на операторите, използва-
щи мрежи в чужбина, за да предоста-
вят услуги на своите пътуващи в чуж-
бина клиенти. Пределните цени на ед-
ро са определени на равнища, които 
гарантират, че операторите могат да 
понесат и да си възстановят разходите 
за предоставяне на роуминг услуги на 
потребителите на цени за вътрешния 
пазар. 

Новият регламент определя следни-
те пределни цени на едро за услугите 
за пренос на данни: 2 €/GB през 2022 
г., 1,8 €/GB през 2023 г., 1,55 €/GB през 
2024 г., 1,3 €/GB през 2025 г., 1,1 €/GB 
през 2026 г. и 1 €/GB от 2027 г. ната-
тък. 

За гласови повиквания: 0,022 €/min 
в периода 2022—2024 г. и 0,019 €/min 
от 2025 г. нататък. 

За SMS: 0,004 €/SMS в периода 
2022—2024 г. и 0,003 €/SMS от 2025 г. 
нататък. 

По-ниските цени на едро са от полза 
за потребителите, тъй като те следва 
да гарантират, че всички оператори са 
в състояние да предлагат конкурентни 
абонаменти за роуминг в съответствие 
с принципа „Роуминг като у дома“. 

 

Източник: www.europarl.europa.eu 

на 1 юли 2022 г., влиза в сила но-
вият подобрен регламент относно ро-
уминга. С него се удължава до 2032 г. 
срокът на „Роуминг както у дома“ — 
схемата, благодарение на която пъту-
ващите в ЕС и ЕИП могат да телефо-
нират, да изпращат текстови съобще-
ния и да ползват интернет в чужбина 
без допълнителни такси. Освен това 
новите правила ще подобрят достъпа 
до спешни повиквания в целия ЕС и 
ще гарантират предоставянето на яс-
на информация за услугите, които 
евентуално са предмет на допълни-
телни такси.  

Оттук-нататък потребителите ще 
имат право на същото качество на 
мобилен интернет в чужбина, каквото 
получават у дома. Операторите, пре-
доставящи мобилни услуги, следва да 
гарантират, че потребителите получа-
ват достъп до 4G мрежи или до по-
напредналите 5G мрежи, ако такива 
са на разположение в посещаваната 
от потребителите дестинация. Потре-
бителите следва да могат да намерят 
информация за достъпността на мре-
жата в своите договори за мобилни 
услуги и на уебсайтовете на операто-
рите. 

Новите правила за роуминга за-
дължават операторите да защитават 
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НАГРАДА LUX НА ПУБЛИКАТА ЗА 2022 Г.: АКО НЕ ГОВОРИМ, 

НЕЩАТА ЩЕ БЪДАТ ЗАБРАВЕНИ 

ще се забравят. За да не се повтаря 
това с нашите внуци, трябва да гово-
рим винаги истината и трябва да тър-
сим справедливост... Много деца сега 
биват убивани, много майки плачат в 
Украйна.“ 
      Наградата идва в момент, в който 
международното внимание е прикова-
но към руското нашествие в Украйна и 
сигналите за военни престъпления 
там. „Бях шокирана от новините за 
войната“, заяви Ясмила Жбанич. Те 
провокираха много тъга в Босна, хора-
та наистина са покрусени от връщане-
то на войната в Европа“. „Има много 
лъжи, много фалшиви оправдания“ 
около военните действия, каза тя. 
Режисьорът изрази задоволство от ин-
тереса на младите хора към филма, 
макар че от събитията вече са измина-
ли близо три десетилетия: „Това, което 
научих от реакциите, е, че хората ис-
кат да гледат такива филми. За щас-
тие ние живеем в Европа, където има 
средства за подкрепа на подобен тип 
филми...Чрез изкуството и филмите 
ние можем да разкажем тежки истории, 
които може би не са подходящи за пу-
канки в събота вечер, но ще ни дадат 
други ценности“.  

Наградата LUX на публиката цели 
да подкрепи европейското кино и да 
провокира дебат по актуални теми. 
Отличеният филм се определя с гласо-
вете на публиката и на депутатите в 
Европейския парламент, като всяка от 
двете групи има тежест от 50% за 
крайния резултат. 
Другите два филма, които се бореха за 
наградата, бяха „Бягство“ (Flee) на дат-
ския режисьор Йонас Похер Расмусен 
и „Великата свобода“ (Great Freedom) 
на австрийския режисьор Себастиан 
Майзе. 

Източник : www.europarl.europa.eu 

„Quo vadis, Аида?“ спечели кино-
наградата LUX. Филмът разказва тра-
гичната история на клането край бос-
ненския град Сребреница през 1995 г. 
през очите на Аида – учителка, която 
работи като преводач за мироопазва-
щите сили на ООН. 
     На 8 юни лентата получи Евро-
пейската филмова награда LUX на 
публиката. Наградата се организира 
от Европейския парламент и Евро-
пейската филмова академия в парт-
ньорство с Европейската комисия и 
мрежата от кинозали „Europa Cine-
mas“. 

След церемонията по награждава-
нето Ясмила Жбанич взе участие в 
интервю на живо във Facebook. Тя бе 
придружавана от Мунира Субашич, 
която губи членове на семейството си 
в събитията. 
„Вдъхнових се от жените на Сребре-
ница като Мунира“, заяви Жбанич. „Те 
имат организации, които променят 
босненското общество. Те са жени, 
които са загубили синове, членове на 
семейството си, съпрузи, но все още 
се борят за истината, борят се за по-
мирение в нашия регион, призовават 
за мир и никога не разпространяват 
словото на омразата“. 
Мунира Субашич подчерта, че е важ-
но да продължим да говорим за слу-
чилото се. „Ако не говорим, нещата 
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ - КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ 

тайна, че Париж е бил декор на много 
филми, но кой знае, че са толкова мно-
го! Заснемането по улиците е безплат-
но, но трябва да получите разрешение 
за заснемане в паркове или паметни-
ци.  

* До 2013 г. е незаконно жените да 
носят панталони. На 17 ноември 1800 
г. френското правителство въвежда 
закон, забраняващ на жените да носят 
панталони без разрешение на полици-
ята. Очевидно не е прилаган от години, 
но официално не е премахнат до 2013 
г.!  

* Всяко дърво е описано и измерено 
В Париж има 470 000 дървета и всяко 
от тях е регистрирано. Ако прекарате 
минута в измерване и записване на 
всяко дърво, ще прекарате една годи-
на в непрекъснато броене, за да ги 
препоръчате всички. Надяваме се, че 
са споделили извършването на тази 
задача!  

* Париж разполага с най-големия 
брой библиотеки в света Париж е дом 
на 830 библиотеки, тоест една библио-
тека за 2900 жители! Не е чудно, че 
градът е бил домакин на толкова много 
известни литературни личности през 
годините.  

* Все още можете да видите место-
положението на последната гилотина в 
Париж В 11-ти район можете да наме-
рите доста мрачно напомняне за 
френската правна система от 19-ти 
век. Днес на улицата са останали само 
три марки, но това е мястото на огром-
на гилотина, използвана за повече от 
200 публични екзекуции.  

* В Париж има 6100 улици, а най-
късата е Rue des Degrés във 2-ри ра-
йон. Само 5,75 метра, тя не е нищо по-
вече от малко стълбище.  

До следващия месец, когато ще се 
разходим до Виена! 

Здравейте! Казвам се Дияна Пете-
ва, експерт „Комуникация и информа-
ция“ в ОИЦ-Бургас. Миналия месец 
започнах рубриката „Европейските 
столици—какво не знаем за тях“, в 
която всеки месец ще се опитам да 
предложа любопитна информация за 
всеки един от 27-те града. След Со-
фия е ред на Париж. Знаете ли, че : 

* Айфеловата кула е построена за 
Световното изложение през 1889 г. 
като символ на индустриалната мощ 
на Франция и е трябвало да бъде раз-
рушена след 20 години. Въпреки това 
Гюстав Айфел инсталира радио анте-
на и телеграфен предавател на върха 
и правителството реши, че са твърде 
полезни за унищожаване!  

* Има "Парижки синдром", истински 
призната болест, синдромът на Па-
риж засяга туристи, които имат толко-
ва невероятна представа за Града на 
светлината, че са ужасно разочарова-
ни, когато го посетят. Японските ту-
ристи са особено изложени на риск от 
това заболяване, със симптоми като 
замаяност, тревожност и дори халю-
цинации!  

* Цифрите, отбелязани на тротоа-
рите, са техните дати на построяване. 

*  Всеки ден се случват средно 10 
филмови или рекламни снимки. Не е 
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ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА  
ПОДМЯНА НА СТАРИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ С НОВИ НА 

ЕКОЛОГИЧНО ГОРИВО 

„Захари Зограф” № 75 Д; 

за к-с „Славейков“ - ж.к. „Славейков” 
до бл. 49; 

за к-с „Изгрев“ и к-с „Зорница“, бл. 
47 южно крило; 

за ж.к. „Меден Рудник“ - ж.к. „Меден 
рудник” до бл. 426; 

за кв. „Лозово“ - ул. „Ястребино” № 
18. 

Гражданите могат да получат до-
пълнителна информация на местата за 
подаване на документи или на теле-
фон 056/84 38 91 или 056/907 458, все-
ки работен ден от 08:30 часа до 12:30 
часа и от 13:15 часа до 17:15 часа. 

През месец юли ще стартира дос-
тавката и монтажа на климатиците за 
тези домакинства, които участваха в 
първия прием на документи през 2021 
г. за кв. „Долно Езерово“ и ж.к. „Меден 
рудник“, зони А, Б, В и Районен цен-
тър. 

Предстои да стартира процедурата 
за подписване на договори с домакинс-
твата, които кандидатстваха за отопли-
телни уреди, ползващи пелети. Допъл-
нително домакинствата ще бъдат уве-
домени по телефона кога ще се под-
писват договорите. 

Подмяната на старите отоплителни 
уреди, ползващи дърва и/или въглища 
с нови отоплителни еко-уреди се осъ-
ществява по проект BG16M1OP002-
5.003-0003 „Намаляване на замърсява-
нето на атмосферния въздух с фини 
прахови частици в кв. „Долно Езерово“, 
гр. Бургас, по Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“ и се фи-
нансира от Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз и националния бюджет 
на Република България. 

Източник: Община Бургас 

Община Бургас напомня на граж-
даните, че към момента продължава 
приемът на заявления за подмяна на 
старите отоплителни уреди на дърва 
и/или въглища с нови на екологично 
гориво. 

Процедурата ще е отворена до 
18.07.2022 г. и желаещите домакин-
ства в общината, жители на кв. 
„Долно Езерово“, кв. „Лозово“ и комп-
лекс „Меден рудник“ - зони А, Б, В и 
Районен център, комплексите 
„Славейков“, „Изгрев“ и „Зорница“, ко-
ито използват за отопление уреди с 
дърва и въглища, могат да кандидатс-
тват за безвъзмездната им подмяна с 
екологични алтернативи за отопле-
ние. 

Образците на заявленията са пуб-
ликувани на страницата на Община 
Бургас: Проект "Намаляване на за-
мърсяването на атмосферния въздух 
с фини прахови частици в кв. Долно 
Езерово, гр. Бургас" | Община Бургас 
(burgas.bg). 

Попълнените документи се пода-
ват всеки работен ден от 8:30 часа до 
17:00 часа в центровете за админист-
ративни услуги в кварталите и комп-
лексите на следните адреси: 

за кв. „Долно Езерово“ – ул. 
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ЗАВЪРШИ ГОДИШНАТА ОБИКОЛКА НА ОИЦ-БУРГАС В  

12-ТЕ ОБЩИНИ В РЕГИОНА 

които ще могат да се възползват от 

предстоящото финансиране и очаква-

ха с нетърпение възможността да бъ-

дат подпомогнати при реализацията на 

новите си идеи. Програмите за Морско 

дело, рибарство и аквакултури и Конку-

рентоспособност и иновации на предп-

риятията бяха в основата на  

дискусиите в морските общини, дока-

то в  

По предварително изнесен график, в 

рамките на месец юни, експертите на 

центъра осъществиха регулярните си 

срещи с обществеността. Десетки 

представители на бизнеса, админист-

рацията, неправителствения сектор, 

както и голям брой граждани посетиха 

изнесените приемни, разположени на 

ключови места в общинските центро-

ве. Въпреки че интересите варираха в 

зависимост от спецификата и даденос-

тите на конкретния район, всички посе-

тители се вълнуваха от сроковете, в 
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ЗАВЪРШИ ГОДИШНАТА ОБИКОЛКА НА ОИЦ-БУРГАС В  

12-ТЕ ОБЩИНИ В РЕГИОНА 

еднакъв беше интересът на гражда-

ните към финансирането на мерките за 

енергийна ефективност и ВЕИ, както и 

повишаването на квалификацията на 

трайно безработните лица и осигуря-

ването им на достъп до пазара на тру-

да. Всички присъствали в дните за сре-

щи получиха информационни материа-

ли и експертна подкрепа от екипа на 

ОИЦ - Бургас.  

Източник: ОИЦ-Бургас 

По-отдалечените от акваторията при-

състваха главно въпроси касаещи про-

цедури, подкрепяни от Програмата за 

развитие на селското стопанство.  

Независимо от местоположението,  
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ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ЛЯТНАTA ПРОГРАМА НА МЛАДЕЖКИ МЕЖ-

ДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС  

(със съдействието на БДЗП) 
* 11.09 (събота) – Посещение на кре-

постта Русокастро. Археологическа 
игра и награди за отбора, класирал се 
на първо място. Сертификати за всич-
ки участници. 

* 24.09 (събота) – Дестинация 
„Ченгене скеле“. Обход, среща с мест-
ни рибари. Урок по изработка на морс-
ки възли и конкурс „Най-красив морски 
възел“. Сертификати за всички участ-
ници. 

Участието в едно или всички събития 
от Лятна младежка програма 2022 са 
безплатни. Местата са ограничени. 
Формуляр за записване: https://
forms.gle/kp6XhxG9y7iruU6JA 

Проект № BGLD-2.001-0002 
„Създаване на Младежки междунаро-
ден център – Бургас“ се реализира по 
програма „Местно развитие, намалява-
не на бедността и подобрено включва-
не на уязвими групи“, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейс-
кото икономическо пространство (ФМ 
на ЕИП) 2014-2021. 

Екипите на Младежки международен 
център – Бургас и Отдел „Младежки 
политики“ към Община Бургас създа-
доха съвместно „Лятна младежка прог-
рама 2022“, която обхваща в себе си 
спортни, развлекателни и културно-
исторически занимания. За всяко от 
събитията ще бъде пусната новина с 
по-подробна информация. Ето един 
първоначален анонс за тях: 

* 09.07 (събота) 19:00 ч. – БАРтс 
(турнир по дартс за любители с награ-
ди за 1-во, 2-ро и 3-то място). Линк към 
събитието: https://fb.me/e/56PRd5y7i 

* 23.07 (събота) 19:00 ч. – Фитнес 
тренировка на открито с инструктора 
Кирил Танев (сертификати за участие 
на всички предварително записали се) 

* 01.08 (понеделник) – Групово посе-
щение на моноспектакъла на Бойко 
Кръстанов “Всички страхотни неща” 

* 06.08 (събота) – Обучение и състе-
зание „Млад рибар“ (със съдействието 
на ИАРА) 

* 20.08 (събота) – Ателие на открито 
за изработване на къщички за птици 
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