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НССЗ ЩЕ ИЗГОТВЯ БЕЗПЛАТНO ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ПО ПОДМЯРКА 6.1 

„СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ 

млади земеделски стопани“ е насочена 
към подпомагане процеса на създава-
нето на жизнеспособни и устойчиви 
земеделски стопанства, както и насър-
чаване на икономическото и социално-
то развитие в селските  и създаването 
на работни места. 

Подпомагат се земеделски стопани 
на възраст от 18 до 40 навършени го-
дини (включително), регистрирани за 
първи път като такива по реда на На-
редба № 3 от 1999 г. за създаване и 
поддържане на регистър на земеделс-
ките стопани или са започнали да отг-
леждат животни в собствен/нает жи-
вотновъден обект и/или да стопанис-
ват земя с цел производството на зе-
меделска и животинска продукция, 
преди не повече от 24 месеца от дата-
та на подаване на заявлението за фи-
нансова помощ. Те трябва да имат 
икономически размер на стопанството, 
измерен в стандартен производствен 
обем в границите между 8000  и 16 000 
евро включително. 

Общият размер на финансовата по-
мощ за един кандидат е не повече от 
левовата равностойност на 25 000 ев-
ро. 

Подкрепата ще осигури възможност 
за младите земеделски стопани да се 
установят успешно като управители на 
техните стопанства. Това от своя стра-
на ще спомогне за повишаване на кон-
курентоспособността и устойчивото 
развитие на стопанствата им. 

Съгласно индикативна годишна ра-
ботна програма на ПРСР 2014-2020 г. 
за 2022 г. се очаква да стартира прием 
по подмярка 6.1 „Създаване на стопан-
ства на млади фермери“ през м. ноем-
ври.  

 

Източник: www.naas.government.bg 

НССЗ е одобрена за изпълнение на 
проект, който ще осигури възможност 
за безвъзмездно изготвяне на проект-
ни предложения на земеделски стопа-
ни за кандидатстване по подмярка 6.1 
„Стартова помощ за млади земеделс-
ки стопани“ от мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия“ от ПРСР 
2014-2020 г. 

На 04.10.2022 г. между НССЗ, Ми-
нистерство на земеделието и ДФЗ-РА 
беше сключен договор за изпълнени-
ето на проект „Предоставяне от НССЗ 
на консултантски пакет А2Б на млади 
земеделски стопани“ по подмярка 
2.1.1 „Консултантски услуги за земе-
делски и горски стопани“ от мярка 2 
„Консултантски услуги, услуги по уп-
равление на стопанството и услуги по 
заместване в стопанството“ от ПРСР 
2014-2020 г. 

Този ангажимент ще позволи на екс-
пертите от НССЗ да подпомагат кан-
дидатите по подмярка 6.1 в подготов-
ката и подаването на проектните 
предложения, като разработват без-
възмездно бизнес план и основна ин-
формация, и оказват съдействие за 
попълване на изискваните документи. 
Също така ще предоставят информа-
ция и съвети за изискванията, услови-
ята и дейностите, които младия земе-
делски стопани трябва да спазва и 
извършва по време на изпълнение на 
проектното предложение. 

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за 
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В СРЕДАТА НА НОЕМВРИ  
СТАРТИРА ЕНЕРГИЙНОТО 

ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩА-
ТА ПО ПВУ 

Египет ще бъде домакин на COP тази 
година в курортния град на Червено 
море Шарм ел-Шейх. Това ще бъде 
първият COP в Африка, след COP22, 
проведен в Мароко през 2016 г.  

COP27 ще проведе в продължение на 
две седмици – от 7 ноември до 18 но-
ември. Преговорите ще започнат със 
среща на световните лидери на 7 и 8 
ноември.  

Правителствените служители ще се 
заемат с някои от най-важните въпро-
си, свързани с климата, включително 
финанси, декарбонизация, адаптация 
и селско стопанство. През втората сед-
мица ще бъдат разисквани големи те-
ми като полово равенство, недостиг на 
вода и биоразнообразие.  

COP е от голямо значение, поради 
възможността световните лидери да 
направят анализ и равносметка за но-
востите, свързани с климата и да нало-
жат промени, които да са в тон с кли-
матичните изменения. Парижкото спо-
разумение, първият правно обвързващ 
глобален договор, който ангажира 196 
страни да поддържат глобалното за-
топляне под 1,5C, e представен през 
2015 г. на COP21.  

България ще кандидатства за домакин-
ство на COP 29 през 2024 г.  

Източник : www.esgnews.bg 

  Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ) 
информира, че процедура „Подкрепа 
за устойчиво енергийно обновяване 
на жилищния сграден фонд – Етап I“ 
към Националния план за възстано-
вяване и устойчивост (НПВУ), се 
очаква да стартира от средата на ме-
сец ноември тази година https://
www.mrrb.bg/bg/kandidatstvaneto-za-
energijno-obnovyavane-na-jilistata-se-
ochakva-da-startira-ot-sredata-na-
noemvri-2022-g/ 

Уточнението е направено във 
връзка с получени сигнали за обявен 
прием на документи по процедурата, 
като от Министерството припомнят, 
че към момента разработеният проект 
на документи и насоките за кандидат-
стване е в процес на обществено об-
съждане. Предстои окончателното 
утвърждаване на пакета с документи, 
като е възможно в процеса на разг-
леждане и отразяване на постъпили-
те становища и коментари,  процеду-
рата да претърпи изменение, в тази 
връзка гражданите все още не трябва 
да подават документи към общините. 

 

Източник : www.mrrb.bg 
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27-АТА КОНФЕРЕНЦИЯ  
НА ООН ПО  

ИЗМЕНЕНИЕТО  
НА КЛИМАТА 



МОН ЩЕ ПРОСЛЕДЯВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА  
ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШИСТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА GRADE, 

ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“. 

година. 
Една от основните цели на европейс-

ката инициатива е да се постигне съ-
поставимост на националния анализ 
на резултатите от събраните данни и 
да се подобри качеството на мерките 
за проследяване на завършилите в ев-
ропейското образователно пространст-
во. Европейската инициатива е важен 
инструмент и за отделните държави и 
висши училища, за да разберат по-
добре силните и слабите страни на 
техните образователни системи. Това 
ще им позволи да получат сравнител-
ни доказателства за най-ефективните 
практики на преподаване и учене, кои-
то водят не само до устойчива заетост, 
но и до активно европейско гражданст-
во. Инициативата също така помага да 
се запълни празнината в данните за 
пазара на труда на мобилните завър-
шили висшисти и за движещите сили 
на техния избор да се преместят в чуж-
бина. 

 
 
 
 

Източник : www.mon.bg 

Професионалната реализация на 
дипломираните висшисти в България 
ще се проследява и анализира, за да 
се постигне качествена връзка между 
образованието и обществените по-
требности, в т.ч. и с изискванията на 
пазара на труда. Това предвижда спо-
разумение между Министерството на 
образованието и науката и Европей-
ската комисия. 

Анализът ще се прави в рамките на 
проекта GRADE, финансиран по прог-
рама „Еразъм+“. Проектът е изготвен 
в съответствие с Препоръката на Съ-
вета на Европейския съюз относно 
проследяването на завършилите от 
2017 година. С нея държавите членки 
се ангажират да събират информация 
от висшисти и завършили професио-
нално образование и обучение, която 
е сравнима на европейско ниво. Бъл-
гария е одобрена за участие във вто-
рата фаза на проекта EUROGRADU-
ATE, финансиран по Програма 
„Еразъм+“. 

Очаква се въз основа на резултати-
те от изпълнението на проекта 
GRADE да се създаде национална 
система за проследяване на завър-
шилите висше образование в Бълга-
рия. Обект на проекта GRADE ще бъ-
дат завършилите през академичната 
2020/2021 година, както и дипломира-
ните през академичната 2016/2017 
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КОНЦЕПЦИЯ НА ЗАКОН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА  

ЕВРОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

бъде фиксираният - 1,95583 лева за 1 
евро. Законът ще предвиди, че няма 
да се допуска преизчисляване на суми 
само с части от него, а ще трябва да 
се използва изцяло фиксираният курс 
за обмен, т.е. с всичките пет знака 
след десетичната точка. Цените, които 
ще се изписват една година в левове и 
в евро ще се закръгляват до два знака 
след десетичната запетая на базата на 
третия знак след десетичната запетая, 
ще предвиди законът. 
     Според концепцията, таксите и да-
нъците към държавата следва да се 
закръгляват надолу, а плащанията на 
държавата към българските физически 
и юридически лица следва да се зак-
ръгляват нагоре. Според правилата, 
които той ще въведе в периода на 
двойно обращение на лев и евро , за-
дълженията на търговците да връщат 
рестото на клиентите единствено в ев-
ро.  

Предвидено е едно единствено изк-
лючение: търговците няма да бъдат 
задължени да приемат от купувача по-
вече от 50 броя монети в лева. От бан-
коматите ще се изтегля единствено 
евро след датата на въвеждане на ев-
рото. 
     Той ще постанови още, че въвежда-
нето на еврото няма да изменя или 
отменя действието на съществуващи-
те договори- включително за кредити, 
депозити, както и финансови инстру-
менти в лева или с препратки към лева 
ще продължат действието си. И ще 
въведе забрана стопанските субекти, 
вкл. кредитни институции, платежни 
институции, институции за електронни 
пари и други доставчици на финансови 
услуги да повишават цената на стоките 
или услугите за потребителите при въ-
веждане на еврото без основателна 

На портала за обществени консул-
тации на Министерски съвет е публи-
кувана Концепция на Закон за въвеж-
дане на еврото в Република Бълга-
рия. Законът ще урежда принципите, 
правилата и процедурите за въвежда-
не на еврото като официална валута 
в Република България. 

Концепцията е съставена по прие-
тия преди две години План за въвеж-
дане на европейската валута. Единст-
вената разлика между двата докумен-
та е, че в закона няма да е вписана 
датата 1 януари 2024 г., тъй като съ-
ществуват основателни съмнения, че 
тя може да не бъде спазена. 
Как ще се превърнат цените от лево-
ве в евро, когато въведем общо евро-
пейската валута? Как ще се разпла-
щаме в евро? Как физически ще за-
меним левчетата и до кога? Как ще 
получаваме заплати и пенсии, как се 
преизчисляват финансовите инстру-
менти като акции, облигации? Как ще 
се предпазим от спекула с цените и 
ще има ли санкции за спекулантите? - 
Отговорите на всички тези въпроси 
ще бъдат дадени със закон за въвеж-
дане на еврото. 

Изрично е записано, че курсът ще 

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
 О

К
Т

О
М

В
Р

И
 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. 



 
КОНЦЕПЦИЯ НА ЗАКОН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА  

ЕВРОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Контролът ще се осъществява от Ко-
мисията за защита на потребителите и 
Министерството на икономиката. Досе-
гашната практика на държави, въвели 
еврото, показва, че опитите за вдигане 
на цени чрез закръгляне издържат ед-
ва няколко седмици. 
Според изследвания и анализи, към 
края на първия месец се очаква по-
скъпването, причинено от замяната на 
лева с евро, да спадне под 1%, а към 
края на първата година да е под 0,5%. 
 
 
Източник: www.europedirect-burgas.com 
  

Графикът предвижда един месец 
след като Съветът на ЕС вземе реше-
ние, че отговаряме на всички условия 
и потвърди обменния курс, трябва да 
влезе в сила задължително обозна-
чаване на цените едновременно в ле-
вове и евро. Това правило ще се при-
лага една година. Банките ще обме-
нят една година левове срещу евро. 
Първите 6 месеца операцията ще 
бъде без такса. БНБ ще обменя лево-
вете без ограничение в срока и без 
такса. 
С очакваните промени в закона може 
да бъдат въведени глоби и от 10 000 
лева за опити за спекула с цените и 
закръглянето им нагоре заради ев-
рото.  
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НАУЧНА ТЕНДЕНЦИЯ:  

ДОРИ И ДА Е ФАЛШИВО, УСМИХВАЙТЕ СЕ ! СТРУВА СИ! 

вало да запазят неутрално изражение 
на лицето. Доброволците са оценява-
ли колко са щастливи след всеки тест.  

„Емоционалното преживяване изг-
лежда е изградено отчасти от обратна 
връзка или усещания от периферната 
нервна система. Ускореното сърце мо-
же да накара хората да се почувстват 
тревожни, сбръчканото чело може да 
ги накара да се почувстват ядосани, а 
удължената усмивка може да ги накара 
да се почувстват щастливи.’’казва во-
дещият автор д-р Никълъс Коулс, изс-
ледовател в Станфордския универси-
тет в Съединените щати, пред The 
Guardian.  

Д-р Коулс допълва „Ние изпитваме 
емоция толкова често, че забравяме 
да се учудим колко невероятна е тази 
способност. Но без емоция няма болка 
или удоволствие, няма страдание или 
блаженство, няма трагедия и слава в 
човешкото състояние. Това изследва-
не ни казва нещо фундаментално важ-
но за това как работи това емоционал-
но преживяване.” 

 Той продължава да описва емоци-
ите: „Разтегнатата усмивка може да 
накара хората да се почувстват щаст-
ливи, а сбръчканото чело може да на-
кара хората да се почувстват ядосани; 
по този начин съзнателното преживя-
ване на емоция трябва поне частично 
да се основава на телесни усещания. 
През последните няколко години нау-
ката направи една крачка назад и ня-
колко крачки напред. Но сега сме по-
близо от всякога до разбирането на 
една фундаментална част от човешко-
то състояние: емоцията. “’ 

Така че смело се усмихвайте за 
селфи или публикация в социалните 
медии. Може просто да озари деня ви!  

 
Източник: www.cordis.europa.eu 

Може ли промяната на изражени-
ето на лицето ви да засили или дори 
да промени настроението ви? Според 
хипотезата за лицевата обратна връз-
ка, усмивката трябва да ви направи 
по-щастливи, докато мръщенето 
трябва да ви направи по-тъжни или 
ядосани.  

Науката се опитва да докаже или 
отхвърли тази теория от дните на 
Чарлз Дарвин. Констатациите, публи-
кувани в списание „Nature Human Be-
haviour“, представят убедителни дока-
зателства, че позираните усмивки на-
истина могат да направят хората по-
щастливи.  

В проучването са участвали бли-
зо 3900 души от 19 страни, разделени 
на три равни групи. Половината от 
всяка група са гледали весели изоб-
ражения на кученца, котенца, цветя и 
фойерверки, другата—празен екран.  

Едната група е била инструктира-
на да постави химикал между зъбите 
си, имитирайки усмивка. На втората е 
било възложено да копира изражени-
ето на лицето на снимки на усмихнати 
актьори. На третата група е казано да 
преместят ъглите на устните си към 
ушите си и да повдигнат бузите си, 
като използват само лицевите муску-
ли.  

След това са им показани изобра-
женията и празен екран, като е тряб-
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ - КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ 

(514 м).  
• Братислава служи като столица и 

място за коронация на Кралство Ун-
гария. Градът е законодателен цен-
тър на Унгарското кралство между 
1536 и 1783 г. През този период ка-
тедралата Св.Мартин е свидетел на 
коронацията на 8 кралици и 11 ун-
гарски крале. Това със сигурност е 
един от най-странните факти за 
Братислава.  

• Два града държаха световния ре-
корд за най-кратък международен 
полет. Една от тях беше Братисла-
ва. Другият беше Виена. FlyNiki, ба-
зирана във Виена авиокомпания, 
някога е поддържала най-кратката 
международна въздушна линия в 
света. Това беше 30 мили (48 км) 
пътуване от австрийската столица 
до Братислава  

• Фантастична гора гледа към сло-
вашката столица. 10 кв. мили от го-
ри, ограждащи северната част на 
града. Братиславският горски парк е 
истинска гора, разположена в под-
ножието на Малките Карпати. Ще 
откриете многобройни туристически 
пътеки, които криволичат през дър-
ветата и ливадите  

• Петржалка е най-гъсто населеният 
жилищен квартал в Централна Ев-
ропа. Неговото население от над 
100 000 души го прави не само най-
големият квартал на Братислава, но 
и най-гъсто населеният в централ-
ната част на Европа. Разположен на 
десния бряг на Дунав, Петржалка 
споделя сухопътна граница с Авст-
рия.  

• Братиславският замък не е ориги-
налният древен замък, а копие на 
опожарената в началото на 19 век 
крепост. В продължение на 140+ 
години той лежи в руини, докато 
властите не успяват да съберат 
достатъчно средства, за да го възс-
тановят през 20 век.  

Здравейте! Казвам се Дияна Петева, 
експерт „Комуникация и информация“ 
в ОИЦ-Бургас. Преди известно време 
започнах рубриката „Европейските 
столици—какво не знаем за тях“, в 
която всеки месец ще се опитам да 
предложа любопитна информация за 
по един от 27-те града. През октомври 
нека се разходим до Будапеща. Знае-
те ли, че : 
• от Виена до Братислава се е стига-

ло с трамвай до 1936 г.  
• В Братислава се намира третата 

най-тясна къща в цяла Европа. 
Входът е широк точно 1.30 м. и е 
построен, за да запълни празнина-
та между Михалската порта и сгра-
дата до нея. 

• Като столица на Словакия, Братис-
лава споделя граници с Австрия и 
Унгария, като по този начин е един-
ствената столица в света, която 
граничи с две държави.  

• Градът е разположен на две вели-
чествени реки. През словашката 
столица минава река Дунав. Но тя 
се влива в река Морава в северо-
западната част на Братислава – в 
квартал Девин.  

• Разликата в надморската височина 
между най-ниската и най-високата 
точка на Братислава е цели 1200 
фута. Най-ниската точка на сло-
вашката столица е на река Дунав 
на 413 фута (126 м),а най-високата 
е Девинска Кобила на 1686 фута 
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БУРГАСКИ ПРОЕКТ Е СРЕД 15-ТЕ ФИНАЛИСТИ,  
ИЗБРАНИ ОТ НАД 300 ПРОЕКТА В КОНКУРСА REGIOSTARS 

НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ект, който изгради пет модерни жилищ-
ни центъра. Освен че са добри места 
за живеене, тези нови сгради предла-
гат набор от социални услуги и услуги 
за грижи в подкрепа на развитието и 
интеграцията на 70 младежи, които 
имат различни нужди“. 

Във филма за бургаския проект се 
казва, че е част от деинституционали-
зацията в България, а Бургас е сред 
първите градове в страната, който зак-
рива стария тип домове за деца и ги 
заменя с такива, които предоставят 
семейни условия. 

„Центровете се намират в жилищни-
те комплекси на града, което помага за 
интегрирането на децата в общество-
то. Когато заживяха сред нас, това до-
веде до промяна в отношението на хо-
рата и повече съпричастност към тях, 
което се отрази много добре на пове-
дението, психиката и ежедневните на-
вици на децата“, разказва във филма 
кметът на Бургас Димитър Николов. 

Предимството им е, че за малък 
брой деца се грижат голям брой специ-
алисти, които работят с всяко дете ин-
дивидуално за неговото физическо и 
психическо развитие, а самите младе-
жи, настанени в тях споделят, че са се 
научили на повече търпение, да се 
грижат за себе си, както и един за друг. 
От създаването им досега в бургаските 
центрове са преминали над 300 деца и 
младежи с увреждания. 

Гласуването за проектите е от-
ворено до 15 ноември. 

Комисарят по въпросите на сближа-
ването и реформите Елиза Ферейра 
ще награди фаворитите от онлайн гла-
суването на церемонията Regiostars, 
организирана на 17 ноември в Евора, 
Португалия. 

 
 

Източник: Община Бургас 

Бургаският проект за изграждане на 
5 Центъра от семеен тип за деца с ув-
реждания бе избран от над 300 проек-
та от Европа сред 15-те финалисти на 
конкурса Regiostars, организиран от 
Европейската Комисия. 

Тази година наградите Regiostars 
отбелязват своята 15-та годишнина по 
специален начин - като подберат и по-
кажат добрия опит и постиженията 
сред проектите, реализирани чрез по-
литиката на сближаване в Европа. За 
целта бяха заснети кратки филми, от-
белязващи напредъка и резултатите 
на 15-те отличени през годините евро-
пейски проекти. Те са качени за гласу-
ване на официалната страница на кон-
курса Regiostars - https://
regiostarsawards.eu/ 

Гласуването вече е активирано и 
всеки българин /това е единственият 
одобрен български проект в европейс-
кия конкурс/ може да подкрепи бургас-
кия проект, като гласува за него в он-
лайн платформата чрез бутона 
„Гласувам за любимите си проекти“. 

Проектът „Центрове от семеен тип 
Бургас“ бе финалист на Regiostars и 
през 2015 г., а в европейската плат-
форма за него пише: „Децата и младе-
жите с увреждания, живеещи в Бургас, 
България, получават шанса да живеят 
по-добре благодарение на този про-
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 ПЛАЩАШ, КОЛКОТО ИЗХВЪРЛЯШ - ОСНОВЕН ПРИНЦИП  
НА ИНОВАТИВНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА  

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

падъци и да се увеличи количеството 
на разделно събраните за рециклира-
не. 
Към момента такса „Смет“ се пресмята 
на база данъчната оценка на обитава-
ния имот. За община Поморие се отчи-
тат само 8% рециклирани битови отпа-
дъци, като се има предвид, че 39% от 
генерираните отпадъци са рециклируе-
ми и ценна вторична суровина – пласт-
маси, хартия, стъкло, метали и др. 
Програмата за управление на отпадъ-
ци на общината до 2028 г. предвижда 
хранителните отпадъци да се събират 
разделно и да се извозват за прера-
ботване в анаеробната инсталация за 
биоотпадъци, която се изгражда в мо-
мента за общините от Регионалното 
сдружение за управление на отпадъци-
те и ще влезе в експлоатация през 
2023 г. Също така, съгласно плана се 
предвижда със собствени средства 
Общината да изгради компостираща 
инсталация за зелените отпадъци от 
паркове и градини. 
Интегрираната ITC платформа за уп-
равление на отпадъците включва отчи-
тане честотата на вдигане и вида на 
всеки зачислен в платформата контей-
нер/кофа, оборудвани с RFID таг/
етикет, предаване в реално време на 
GPS позиция на сметосъбиращия ка-
мион и др. 
Аналитичните услуги ще дават въз-
можност да се изготвят обобщени ста-
тистики за честотата на събиранията и 
съответния обем на всеки контейнер, 
както и да се изчислява такса битови 
отпадъци за всеки генератор отделно. 
Ще бъде разработено и мобилно при-
ложение, чрез което гражданите да по-
дават информация за потребителски 
адрес за предоставяне на общи или 
други контейнери. То ще съдържа и 
информация за дни и часове на съби-
ране за всеки вид отпадък, дати за по-
чистване на улиците и др. 

Община Поморие разработи нов про-
ект, въвеждащ цялостен и иновативен 
подход в управлението на отпадъците. 
Идейното предложение „Холистичен 
подход в управлението на отпадъците 
при прехода към кръгова икономика“ 
получи подкрепата на Министерство 
на околната среда и водите /МОСВ/, 
Асоциация на еколозите от общините 
в България /АСЕКОБ/ и Национално 
сдружение на общините в Република 
България /НСОРБ/. 
Проектното предложение е подадено в 
срок и очаква одобрение за финанси-
ране по Програма LIFE на ЕК, проце-
дура LIFE-2022-SAP-ENV-GOV – Envi-
ronmental Governance. 
Основната идея е да се въведе систе-
ма за заплащане на услугата за бито-
ви отпадъци, за домакинствата и за 
бизнеса, на база на количеството изх-
върляни отпадъци или „плащаш, кол-
кото изхвърляш“. За целта ще се из-
ползват най-съвременни IT техноло-
гии, като се ползва опита на община 
Парма – Италия. 
За успешната реализация, Община 
Поморие ще работи съвместно с чети-
ри партньори, три от които от Бълга-
рия и един от Италия. Проектът ще се 
конкурира с проекти от всички страни 
членки на ЕС. 
С внедряване на кръгови системи за 
управление на битовите отпадъци  в 
община Поморие се цели да се нама-
ли количеството на депонираните  от-
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