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Делегация на Европейската 

комисия
 ще посети успешни проекти с 

европейско финансиране 
В периода 28 ноември – 2 декември в България прис-

тига на екип на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Ев-
ропейската комисия по покана на българските власти.

Начело на делегацията ще бъде г-жа Анес Монфре, началник на отдела за 
България, Унгария и Словения, който отговаря за изпълнението на Споразу-
мението за партньорство (СП) и програмите, съфинансирани от Европейския 
фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив пре-
ход на трите държави.

За България отделът следи за изпълнението на СП и на оперативните про-
грами за периода 2014 – 2020 и ще наблюдава и изпълнението на новото СП и 
програмите за 2021 – 2027: „Транспортна свързаност“, „Околна среда“, „Конку-
рентоспособност и иновации в предприятията“, „Техническа помощ“, „Разви-
тие на регионите“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за инте-
лигентна трансформация“.

По време на посещението представителите на Европейската комисия ще 
вземат участие в Комитетите за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна 
свързаност“ (ОПТТИ) и ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) в Стара Загора, както 
и на ОП „Околна среда“ (ОПОС) в София.

Делегацията ще посети и проекти, финансирани по трите програми в Ста-
ра Загора, Чирпан и Ямбол. На 29 ноември представителите на Комисията ще 
участват в регионална среща с бизнеса ‘От наука към иновации’, организирана 
от Изпълнителна агенция ‘Програма за образование’. 

       Европа  Директно - Добрич
Инвестиция за България от 121 млн. евро по линия 

на Европейския фонд за морско дело, 
рибарство и аквакултури

Европейската комисия прие програмите по линия 
на Европейския фонд за морско дело, рибарство и 

аквакултури (ЕФМДРА) за България и Германия.
Общият размер на отпуснатите за България средства, които обхващат този 

шестгодишен период, е 121 млн. евро, от които приносът на ЕС възлиза на 85 
млн. евро. Всички подпомагани дейности ще допринесат за постигането на це-
лите на ЕС в областта на околната среда и климата.

Средствата по програмата ще бъдат предназначени предимно за устойчиво 
рибарство, устойчиви аквакултури и преработка, и за маркетинг, както и за 
устойчива синя икономика. Програмите ще подкрепят устойчивостта на сек-
торите на рибарството, аквакултурите и преработването, като по-специално 
стимулират преминаването към нисковъглеродни горива, но също така и ри-
боловни техники и съоръжения с ниско въздействие, както и иновативни ре-
шения за контрол и събиране на данни за рибарството.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Вирги-
ниюс Синкявичюс заяви: „Приетите програми по ЕФМДРА ще помогнат на 
България и Германия да изградят стабилен, иновативен, устойчив и нисковъгле-
роден сектор на рибарството, аквакултурите и преработката и ще стимулират 
техния екологичен и цифров преход. За България това ще допринесе значително 
за развитието на общностите в областта на рибарството и аквакултурите, ще 
подкрепи опазването и възстановяването на водното биологично разнообразие 
и екосистеми и ще укрепи устойчивото управление на моретата и океаните.“

Програмите също така ще подкрепят екологичния и цифровия преход на сек-
тора с инвестиции в енергия от възобновяеми източници, нови информационни 
технологии и методи за намаляване на отпадъците. 

                 Европа Дикретно - Добрич
Координация на икономическите политики: 
Комисията определя насоки за справяне 
с енергийната криза и за повишаване на 

екологосъобразността и цифровизацията на 
Европа

Европейската комисия постави началото на цикъла на европейския семестър 
за 2023 г. за координация на икономическите политики. Пакетът се основава на 
икономическата прогноза от есента на 2022 г., която показа, че след силна първа 
половина на годината икономиката на ЕС е навлязла в много по-трудна фаза. 
Бързите и добре координирани политически действия по време на пандемията 
от COVID-19 дават резултат, но последиците от руското нашествие в Украйна 
изправят ЕС пред многобройни и сложни предизвикателства.

Тези предизвикателства изискват координирани действия за осигуряване на 
адекватни и достъпни енергийни доставки, запазване на икономическата и фи-
нансовата стабилност и защита на уязвимите домакинства и дружества, като 
същевременно се запази устойчивостта на публичните финанси. Същевремен-
но са необходими бързи действия за стимулиране на потенциалния растеж и 
създаване на качествени работни места и за осъществяване на екологичния и 
цифровия преход. 

Координацията на икономическите политики чрез европейския семестър ще 
помогне на държавите членки да постигнат тези цели чрез определяне на при-
оритети и предоставяне на ясни и добре координирани насоки на политиката 
за следващата година.     Европа Дикретно - Добрич

Мария Габриел: Сътрудничеството между 
индустрията и науката е двигател за Европа 

лидер в иновациите 
В Мюнхен българският еврокомисар Мария Габриел и 

проф. д-р Johann-Dietrich Wörner дадоха начало на новия 
Европейски консултативен съвет за иновациите. Съветът 
за иновации ще обедини индустрията и нейния принос 
с иновационната програма на Мария Габриел. Водещата 
институция е Немската академия за наука и инженерство 
Acatech. Тя ще ръководи инициативата, като в диалог с 
представители на индустрията, науката и финансите се 
цели да бъде ускорено изпълнението на новата европейска 
иновационна програма. „Индустрията е ключова за инова-
циите, създаването на работни места и стимулирането на 
европейско лидерство в стратегически области. Новосъз-

даденият Европейски консултативен съвет за иновациите 
ще бъде форум за дискусии и споделяне на добри практики в процеса на изпълнение 
на европейската иновационна програма. Той ще донесе ползи преди всичко за евро-
пейските граждани – иноваторите и младите хора, като им предостави възможности за 
развитие на умения, работа в мрежа, нови партньорства“, заяви комисар Габриел. Целта 
на Европейския консултативен съвет за иновациите е талантите да работят съвместно 
с представители на водещи световни бизнес предприятия и университети в търсене на 
отговори на обществените предизвикателства. Той ще бъде място за отворени диску-
сии, които ще включват както кръгли маси на високо равнище, така и интерактивни 
дебати. „Съветът е още една възможност най-добрите таланти да работят с най-добрите 
компании и създават революционни иновативни решения за справяне с предизвикател-
ствата на настоящето и бъдещето. Европейската иновационна екосистема се променя 
и в следващото поколение от иновации Европа има шанс да бъде лидер, ако обедини 
наука, индустрия и таланти. Новият консултативен съвет и европейската иновационна 
програма ще отключат съвместно потенциала на индустриалните иновации в Европа“, 
коментира Мария Габриел. Българският еврокомисар сподели още, че първата среща 
на високо равнище на новия Европейски консултативен съвет за иновациите ще се 
проведе през април 2023 г.     

       Европа  Директно - Добрич

Мария Габриел

Обявена е поканата за представяне на 
предложения по програма „Еразъм+“ 

за 2023 г.
Европейската комисия даде ход на поканата за представяне на предложения по 

програма „Еразъм+“ за 2023 г. С годишен бюджет от 4,2 милиарда евро, „Еразъм+“ 
увеличава подкрепата си за приобщаването, активното гражданство и демократич-
ното участие, както и за екологичната и цифровата трансформация в ЕС и в между-
народен план.

Тъй като мобилността е основна характеристика на „Еразъм+“, през следващата 
година програмата ще продължи да подкрепя движението през границите и в посо-
ка на придобиването на европейски опит в образованието и обучението за ученици, 
студенти и учащи в системата на професионалното образование и обучение (ПОО), 
възрастни учащи, млади хора, участващи в програми за неформално учене, препода-
ватели и персонал. От 2023 г. програмата ще включва ново действие за подкрепа на 
спортните треньори за участието им в проекти за мобилност, като местните органи-
зации за масов спорт и техните служители ще получат пряк достъп до възможности 
за трансевропейско сътрудничество и обучение.

Подкрепата по „Еразъм+“ е насочена към дейности, които допринасят за приорите-
тите на програмата в областта на училищата, висшето образование и образованието за 
възрастни, ПОО и младежта и спорта. Въз основа на открити покани за представяне 
на предложения за проекти всеки публичен или частен орган с дейност в областта на 
образованието, обучението, младежта и спорта може да кандидатства за финансиране 
— с помощта на националните агенции по „Еразъм+“, установени във всички държа-
ви — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и Европейската 
изпълнителна агенция за образование и култура.  

РЕМОНТИРАТ НАД 150 КМ ОТ ПЪТНАТА 
МРЕЖА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Над 150 км от пътната мрежа на област Добрич ще бъдат ремонтирани през след-
ващата година. Това става ясно от отговор на служебния министър на регионалното 
развитие и благоустройството Иван Шишков на въпрос на народния представител от 
ГЕРБ-СДС Деница Сачева. През тази година Агенция „Пътна инфраструктура“ е из-
готвила проекти за обновяване на 62 км от три пътни отсечки – 20 км от Добрич до с. 
Стефаново и участъка от с. Одърци до с. Оброчище, 26 км от Фар Шабла до с. Бълга-
рево, както и 16 км от с. Лясково до Добрич. Предстои Областното пътно управление 
да разгледа проект за текущ ремонт на 57 км от републиканския път Владимирово – 
Добрич - Балчик. Отделно са изготвени и технически задания за рехабилитация на 30 
км от третокласните републикански пътища Генерал Тошево – с. Изворово и Кардам 
– с. Дуранкулак. 

В отговора до Деница Сачева се посочва, че изработването на проект е първата стъп-
ка за предприемане на ремонтни дейности. В последствие се определят конкретните 
стойности и срокове и се обявява тръжна процедура за избор на фирма-изпълнител. 
В края на септември е пусната такава обществена поръчка за рехабилитацията на 9,3 
км от пътя с. Одринци – с. Ведрина до границата с област Варна. Очаква се ремонтът 
да стартира скоро. 

Министър Шишков допълва, че инвестиционната програма на АПИ за 2023 г. пред-
стои да бъде изготвена. До 15 октомври 2022 г. гражданите имаха възможност да да-
ват предложения за пътни отсечки от цялата страна, които се нуждаят от обновяване. 
Получени са 654, от които 493 за участъци от републиканската пътна мрежа и 174 - от 
общинската. Те ще бъдат оценени спрямо състоянието на настилката, аварийността, 
интензивността на движението и регионалното им значение.  Офис на ГЕРБ в Добрич


