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ОДОБРЕНИ СА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРАТЕГИИ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

инвестиции в свързваща инфраструк-
тура и укрепване на потенциала за 
растеж. Североизточният регион ще се 
утвърждава като отворена към Черно 
море и света българска територия с 
богата история, развита инфраструкту-
ра и туристически имидж. Визията за 
Северен централен регион е за бързо 
и устойчиво развиващ се европейски 
регион, а за Югоизточния - привлека-
телно място за живот и бизнес, използ-
ващ потенциала си за балансирано 
социално-икономическо развитие. 
Югозападен регион ще се стреми да 
развива своите потенциали за достой-
но място сред европейските региони. 
Южен централен регион ще се утвърж-
дава като привлекателно място за жи-
веене, бизнес и туризъм, с по-добри 
условия за комуникация и съхранено 
природно и културно наследство. 

Чрез стратегиите ще се подобри 
ефективността на предвидените ресур-
си за регионално развитие по програ-
мите, съфинансирани от Европейския 
съюз, както и от други финансови из-
точници. 

 

Източник: www.namrb.org 

Министерският съвет одобри Ин-
тегрираните териториални стратегии 
за развитие на шестте региона за 
планиране от ниво 2 - Северозапа-
ден, Северен централен, Североизто-
чен, Югоизточен, Югозападен и Южен 
централен, за периода 2021-2027 го-
дина. Те отчитат предвижданията и 
инвестиционните намерения за раз-
витие за съответния регион и са осно-
ва при разработването на схеми за 
регионална държавна помощ - https://
www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-
na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-
ministerskiya-savet-na-16-11-2022-g 

Интегрираните териториални стра-
тегии ще бъдат основополагащи в 
прилагането на новия интегриран те-
риториален подход. В тях е анализи-
рано икономическото, социалното и 
екологичното състояние, нуждите и 
потенциалите за развитие на съответ-
ния регион за планиране от ниво 2. 
Съдържат още прогнози за развитие, 
визия, цели и приоритети за регио-
нално и пространствено развитие на 
региона. 

Визията за Северозападния регион 
включва преодоляване на социално-
икономическото изоставане и демог-
рафски проблеми, чрез подходящи 
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ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ДЕЙСТВИЯ, РЪКОВОДЕНИ  
ОТ МЛАДЕЖИ, НАСОЧЕНИ КЪМ НАПРЕДВАНЕ НА  

ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД  

ласт, тази инициатива е за вас!  

Организации с нестопанска цел 
(публични или частни) също могат да 
кандидатстват, стига членовете на 
сдружението, участващи в проекта, да 
са на възраст между 15 и 24 години.  

Ако вашата кандидатура бъде изб-
рана, ще получите до 10 000 евро за 
реализиране на вашия проект! 

Кандидатствайте на https://
participate.euteens4green.org/ 

Краен срок за кандидатстване: 9 
януари 2023г.  

  
Източник : 

www.participate.euteens4green.org 

Вие сте между 15 и 24 години? Ис-
кате ли да помогнете на вашата общ-
ност да се възползва от зеления пре-
ход? Кандидатствайте в EU-
Teens4Green! 

EUTeens4Green се фокусира върху 
регионите, които ще бъдат най-
засегнати от прехода към климатична 
неутралност и предоставя възмож-
ност на дейности, ръководени от мла-
дежи, да се развиват на местно ниво.  

Поканата е насочена към млади 
хора, групи и асоциации, които искат 
да реализират идеи, за да се възпол-
зват от зеления преход. Младежите 
могат да помогнат за идентифицира-
нето и ангажирането на социални гру-
пи, които са отрицателно засегнати от 
прехода към зелена икономика, като 
предложат дейности за подпомагане 
на изграждането на екологично възс-
тановяване в техния регион и подоб-
ряване на тяхната ангажираност и 
мобилизация в обществото.  

Младите хора са водещ глас в бор-
бата срещу изменението на климата. 
Ако сте индивидуален кандидат или 
група хора на възраст между 15 и 24 
години, интересуващи се от тази об-
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„INTERREG VOLUNTEER YOUTH“ (IVY)  ИЛИ МЛАДЕЖИ ЗА 

СВЪРЗАНА ЕВРОПА  

те могат да придобият нови умения в 
областта на европейските проекти за 
сътрудничество, което от своя страна 
насърчава личното израстване по вре-
ме на това уникално преживяване. 
Доброволците ще изпитат от първа 
ръка какво означава да си сътрудни-
чиш с организации в други региони на 
ЕС или съседни региони. По този на-
чин доброволците на IVY допринасят 
за изграждането на силна и обединена 
Европа в регионите, в които са актив-
ни. Участващи държави Interreg Volun-
teer Youth работи във всички страни на 
Европейския съюз (включително най-
отдалечените региони): Австрия, Бел-
гия, България, Хърватия, Република 
Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финлан-
дия, Франция, Германия, Гърция, Унга-
рия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Малта, Холандия, Полша, 
Португалия, Румъния, Словакия, Сло-
вения, Испания и Швеция Неговите съ-
седни страни партньори: Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и 
Обединеното кралство Държави, учас-
тващи в програмите за трансгранично 
сътрудничество за предприсъедини-
телна помощ (IPA-CBC): Сърбия, Ре-
публика Северна Македония, Босна и 
Херцеговина, Черна гора, Албания, 
Косово и Турция Държави, участващи 
в програмите за съседство за трансг-
ранично сътрудничество (ENI-CBC) и 
Interreg NEXT: Алжир, Армения, Гру-
зия, Египет, Израел, Йордания, Ливан, 
Палестина, Република Молдова, Тунис 
и Украйна Всеки доброволчески опит 
продължава от 2 до 6 месеца и добро-
волците получават финансов принос, 
който покрива разходите им за живот. 
Инициативата „Interreg Volunteer Youth” 
се финансира от Европейския съюз и 
Асоциацията на европейските гранич-
ни региони (AEBR).  

Източник: www.interregyouth.com 

 Инициативата „Interreg Volunteer 
Youth“ (IVY) представлява уникална 
възможност за млади хора, които ис-
кат да окажат влияние върху света, в 
който живеем, като подкрепят дейст-
вия за солидарност чрез сътрудни-
чество. Заедно с местните участници, 
доброволците на IVY се справят с 
предизвикателствата, пред които са 
изправени Европа и съседните й ре-
гиони, помагайки за намирането и 
прилагането на общи решения.  

Чрез IVY младите хора служат като 
доброволци в програми и проекти, 
които подкрепят трансграничното ев-
ропейско сътрудничество в различни 
области – околна среда, образование, 
научни изследвания, здравеопазване, 
транспорт, устойчива енергия и др. 
Тези проекти се финансират от прог-
рами Interreg, които също са известни 
като програми за европейско терито-
риално сътрудничество, като част от 
регионалната политика на Европейс-
кия съюз.  

Хоствани от програми или проекти 
на Interreg, доброволците от IVY мо-
гат да избират между два добровол-
чески пътя, за да предоставят своята 
подкрепа: - Като репортери на Interreg 
те помагат да се подчертаят резулта-
тите от програмите на Interreg  

 -Като партньори по проекта Inter-
reg те допринасят за изпълнението на 
проекти Докато помагат на своите 
приемащи организации, доброволци-
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ - КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ 

Източна Европа, като стойността е 
два пъти по-голяма от регистрира-
ната в Чехия. Това, съчетано с ло-
ша пътна инфраструктура, означа-
ва, че времето за пътуване във Вар-
шава по време на натоварени пери-
оди е с 42% по-дълго в сравнение с 
периодите без задръствания. Вре-
мената за пътуване са с 89% по-
високи сутрин и с 86% във вечерни-
те пикови часове.   

• .Във Варшава се Varso Tower стана 
най-високата сграда в ЕС г. Тя е ви-
сока 310 метра (1017 фута) и има 53 
етажа.  

• Във Варшава се намира най-
тясната къща в света Keret House 
Двуетажната сграда е притисната 
между две различни сгради. В най-
тясната си част е само 92 см (36 ин-
ча), а в най-широката само 152 см 
(59 инча). Тя разполага с функцио-
нално жилищно пространство и сега 
е временен дом за пътуващи писа-
тели.  

• Русалките са навсякъде във Варша-
ва Русалката от Варшава или Си-
ренка е символ на Варшава. За пър-
ви път се появява на герба на Вар-
шава през 1390 г., последван от пе-
чат през 1459 г. Експерти твърдят, 
че гербът вероятно е вдъхновен от 
книгата Physiologius от 2-ри век, 
въпреки че има няколко легенди 
около русалката. Едната разказва, 
че русалка решила да остане, след 
като спряла на брега на река близо 
до Стария град. Местните рибари 
планирали да я хванат в капан, но я 
чули да пее и се влюбили. Един бо-
гат търговец успял да я затвори, но 
когато рибарите чули виковете й, те 
я спасили. Откакто се е заклела да 
защитава жителите му с меч и щит. 
Друга история разказва, че тя е 
свързана с нейната също толкова 
известна сестра, Малката русалка в 
Копенхаген.  

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 ноември 
хайде да посетим Варшава. Знаете 
ли, че : 
• Варшава е известна като „Градът 

Феникс“ поради броя пъти, в които 
е бил разрушаван и възкръсвал. 
Самият град датира от укрепени 
селища, основани през 6-ти век, 
въпреки че градът не се разраства 
до 14-ти век. Претърпява колосал-
ни щети по време на шведската 
окупация от 1655 до 1656 г. След 
това, през 1794 г. руската армия 
избива населението на дясното 
предградие на Прага. По време на 
Втората световна война Варшава е 
изравнена със земята от бомбар-
дировки. След освобождението На-
родна република Полша възстано-
вява града отново. Старият град на 
Варшава е най-старата част на 
града и датира от 13 век.  

• Варшава е един от най-
натоварените градове в Европа, 
като гражданите прекарват средно 
106 часа в движение всяка година. 
Полша е една от страните с най-
голям брой регистрирани моторни 
превозни средства в Централна и 
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ПРОЕКТ ИЗМЕРВА ПОТЕНЦИАЛА НА БУРГАС ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ 

следните: 
* Определяне на потенциала на гра-

довете Бургас и София за производст-
во на слънчева енергия. 

* Извършване на подходящо засне-
мане на териториите на Бургас и Со-
фия от въздуха. Определяне на броя 
панели на база заснемане и обработка 
на информацията. 

* Актуализиране на енергийните 
стратегии на двата града въз основа 
на новата информация. 

* Разработване на публична диги-
тална платформа. Синхронизиране на 
информацията в ГИС платформа със 
свободен достъп. 

* Създаване на лесен за употреба 
модул, където всеки ползвател след 
избиране на покривно пространство 
може да види информация за: 

- Броя на панелите, които могат да 
се поставят; 

- Количество енергия, която би мог-
ла да се генерира; 

- Количество собствено потребле-
ние, което може да се покрие със слън-
чева енергия; 

- Години за възвръщане на инвести-
цията и др. 

* Обучения за разясняване на усло-
вията за кандидатстване с проекти за 
ВЕИ. 

* Техническа помощ за граждани. 
Изготвяне на наръчник за изпълнение 
на фотоволтаична централа (от идеята 
до въвеждането в експлоатация). 

* Създаване на енергиен офис за 
предоставяне на административна и 
техническа помощ на граждани и биз-
нес, свързана с енергийна ефектив-
ност и ВЕИ.  

 
Източник: Община Бургас 

Община Бургас бе отличена със 
специален медал за социален проект 
на официалната церемония по случай 
15-годишнината на европейската прог-
рама Regiostars в град Евора, Португа-
лия.Община Бургас е одобрена да бъ-
де водещ партньор на проекта 
„Градове, захранвани от слънцето. Да 
отключим слънчевия потенциал на 
Бургас и София. (Слънчеви градове)”, 
финансиран от Европейската инициа-
тива за климата (EUKI). При изпълне-
нието му тя ще си партнира със Сто-
лична Община и Българска соларна 
асоциация. 

Целта е създаване и прилагане на 
ефективни мерки и инструменти, които 
да улеснят гражданите, институциите 
и представителите на бизнеса в градо-
вете Бургас и София при вземането на 
решение за инвестиране във фотовол-
таични централи върху покривите на 
сградите, в които живеят, работят или 
упражняват търговска дейност. 

За да стартира ефективно взаимо-
действие между партньорите, трябва 
да се подпише общо споразумение, 
което предстои да се случи на следва-
щото заседание на местния парла-
мент. 

Основните дейности по проекта с 
участието на Община Бургас ще бъдат 
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началото на следващия отоплителен 
сезон..В момента тече процедурата за 
прием на заявления за подмяна на 
отоплителните уреди на дърва и въг-
лища, която стартира на 18 април и 
продължава до края на тази година. 

Първоначално реализирането на 
проекта се извършваше кв. „Долно 
Езерово“ и жк „Меден рудник“ - зони: А, 
Б, В, Г и Районен център. Във втората 
част на неговото изпълнение територи-
алният обхват бе разширен и дейнос-
тите обхванаха комплексите 
„Славейков“, „Зорница“, „Изгрев“ и кв. 
„Лозово“. 

Срокът за монтирането на новите 
отоплителни уреди по проекта по Опе-
ративна програма „Околна среда“ е до 
14.12.2023 г. 

Ежедневно се монтират нови отоп-
лителни уреди на екологично гориво 
по проект „Българските общини рабо-
тят заедно за подобряване на качест-
вото на атмосферния въздух“ по Прог-
рама Лайф 2017 – Life Action Grant 
2017. Неговият обхват включва Цент-
рална градска част, жк „Възраждане“, 
комплексите „Лазур“, „Братя Милади-
нови“, „Меден рудник“ - зона Г, кварта-
лите „Сарафово“, „Ветрен“ - Минерал-

Община Бургас продължава рабо-
тата по двата проекта за подмяна на 
старите печки на дърва и въглища с 
екологични уреди. Това е една от 
стъпките за намаляване на фините 
прахови частици в атмосферата. 

Единият проект е „Намаляване на 
замърсяването на атмосферния въз-
дух с фини прахови частици в кв. Дол-
но Езерово, гр. Бургас“ по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2014-2020. В 
настоящия момент той е във втора 
фаза на изпълнение. 

Досега са доставени и монтирани 
всичките заявени до момента 642 броя 
климатици за 338 домакинства. 

Подписани са договори за доставка 
и монтаж на 295 отоплителни устройс-
тва на пелети. В 101 домакинства ще 
се изградят отоплителни инсталации и 
ще се монтират 299 радиатора. 

До момента са доставени и монти-
рани над 100 отоплителни уреди, изг-
радени са повече от 40 инсталации, 
монтирани са над 130 радиатора. 

Отоплителните уреди се подменят 
приоритетно в домакинствата с малки 
деца, възрастни хора, които нямат 
друго отопление. В 82 домакинства 
отоплителните уреди ще бъдат доста-
вени и монтирани след Нова година до 
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Монтажът се извършва до два дни 
след доставянето, тъй като това изиск-
ва технологично време за изграждане-
то на отоплителните инсталации. 

Целта е до края на годината прио-
ритетно да бъдат подменени отопли-
телните уреди на семействата с малки 
деца и възрастни хора, които нямат 
алтернативно отопление за зимния се-
зон. В приоритетната група влизат и 
домакинствата, които вече са си заку-
пили пелети. Домакинствата, които 
имат алтернативно отопление, ще по-
лучат своите нови уреди след Нова 
година и преди началото на следва-
щия отоплителен сезон. 

Срокът за изпълнението на тази 
дейност по проекта по програма LIFE е 
до 28 февруари 2023 година. 

През 2023 г. предстои да бъде 
обявен следващия прием на заявления 
на подмяна на старите отоплителни 
уреди с нови на пелети и газ. 

 
 

Източник: Община Бургас 

Ни бани, „Банево“, „Крайморие“, 
„Горно Езерово“, „Черно море“, 
„Рудник“, „Победа“ и „Акациите“. 

От началото на проекта до момента 
са одобрени 791 кандидати за подмя-
на на старите печки. През 2020 г. се 
доставиха и монтираха 74 нови отоп-
лителни устройства за 80 домакинства 
по време на пилотната фаза на проек-
та. 66 от тях на пелети и 8 на газ. 

През тази година стартира достав-
ката и монтажът на нови отоплителни 
устройва. До момента има сключени 
договори за доставка и монтаж на 18 
устройства на газ. 14 от съоръженията 
вече са доставени и монтирани, а за 
останалите 4 това ще се случи след 
месец април на 2023 година по жела-
ние на домакинствата. 

522 домакинства ще получат нови 
отоплителни уреди на пелети. До този 
момент са монтирани и въведени в 
експлоатация 72 печки, като до края 
на месеца това ще се случи в още 13 
домакинства. 

Доставката на новите уреди се из-
вършва по график, изготвен след 
предварително съгласуване със всяко 
едно домакинство. Предаването на 
старата печка се извършва след дос-
тавяне на новия уред.  
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ОТЛИЧИХА СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БУРГАС НА 15-
ТА ГОДИШНИНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА REGIO-

STARS В ПОРТУГАЛИЯ 

 

Бургаският проект е отличен след 
оспорвана надпревара с над 300 евро-
пейски проекта. Той е свързан с изг-
раждането на пет Центъра от семеен 
тип за деца с увреждания в Бургас, в 
който се предлагат набор от социални 
услуги и услуги за грижи в подкрепа на 
развитието и интеграцията на 70 мла-
дежи с различни нужди. 

Източник: Община Бургас 

Община Бургас бе отличена със 
специален медал за социален проект 
на официалната церемония по случай 
15-годишнината на европейската прог-
рама Regiostars в град Евора, Португа-
лия. 

Признанието бе връчено лично от 
комисаря по въпросите на сближава-
нето и реформите Елиза Ферейра. От-
личието от името на кмета Димитър 
Николов прие директорът на общинс-
ката дирекция "Здравеопазване и со-
циални дейности" Мая Казанджиева. 
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 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС  
ПРЕДСТАВИ ФИНАНСИРАНЕТО ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

2021-2027 

чиято цел е до 2050г. направи ЕС неут-
рален по отношение на климата. 

През периода 2021 – 2027 г. в Бъл-
гария ще се изпълняват десет програ-
ми, включени в Споразумението за 
партньорство: „Развитие на човешките 
ресурси“, „Образование“, „Научни изс-
ледвания, иновации и дигитализация 
за интелигентна трансформация“, 
„Конкурентоспособност и иновации в 
предприятията“, „Храни и основно ма-

териално подпомагане“, „Развитие на 
регионите“, „Околна среда“, 
„Транспортна свързаност“, „Техническа 
помощ“ и „Морско дело, рибарство и 
аквакултури“. Те ще бъдат финансира-
ни от Европейския социален фонд+, 
Кохезионния фонд, Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския 
фонд за морско дело, рибарство и ак-
вакултури и Фонда за справедлив пре-
ход. 

Г-жа Янчева представи подробно 
пред участниците целите, приоритети-
те и финансирането на всяка от прог-
рамите и маркира очакваните да стар-
тират през първото тримесечие на 
2023г.  

 
Източник : ОИЦ-Бургас 

Екипът на ОИЦ - Бургас проведе 
информационна среща за представяне 
на новите програми, съфинансирани 
със средства от Европейските фондо-
ве за споделено управление за перио-
да 2021 – 2027 г. Инициативата беше 
част от общата кампания на мрежата 
от областни информационни центрове 
в България за 2022 г., провеждана в 
периода 14 ноември – 16 декември. 

Експертът на центъра Ана Янчева 
запозна гостите на събитието със същ-
ността на Споразумението за парт-
ньорство, определящо стратегията и 
приоритетите на България при изпъл-
нение на Кохезионната политика и Об-
щата политика в областта на рибарст-
вото, което е и рамката за управление 
на европейските средства. 

Съгласно документа, през програ-
мен период 2021-2027, инвестиции с 
финансиране по ЕФСУ ще се осъщест-
вяват в рамките на всичките пет поли-
тически цели на Съюза, както и по 
Фонда за справедлив преход. 

Фондът е нов финансов инструмент 
в рамките на политиката на сближава-
не, който има за цел да предоставя 
подкрепа на териториите, изправени 
пред сериозни социално-икономически 
предизвикателства, произтичащи от 
прехода към неутралност по отноше-
ние на климата. ФСП ще улесни при-
лагането на Европейския зелен пакт, 
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