
В този брой: 

Актуално  

Новини от региона 

Новини от страната 
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Фонд на фондовете осигурява нови 30,5 млн. лв. насо-
чени към старт-ъпи 

Акселерейтър България“ АД ще пре-
доставя менторство и стратегическа 
подкрепа на компаниите, и ще дава 
възможност за свързване в бизнес 
мрежи. Фонд мениджърът планира да 
инвестира в старт-ъпи, които въвеждат 
иновативни бизнес идеи в сферите на 
здравеопазването, образованието, гри-
жата за възрастни хора, транспорта и 
логистиката, леката промишленост, 
дигитализацията и др. 

Чрез избрания посредник ще бъдат 
финансирани над 200 предприятия, 
като инвестициите във фаза ускорява-
не са до 100 хил. лв., а във фаза нача-
лен етап могат да достигнат до 2 млн. 
лв. 

С подписването на този договор Фонд 
на фондовете успешно предостави за 
инвестиции 751.2 млн. лв., равняващи 
се на 60 % от средствата, които управ-
лява през настоящия програмен пери-
од. 

Източник: www.eufunds.bg 

На 28 март 2019 г. Фонд на фондове-
те (ФнФ) подписа оперативно спора-
зумение с избрания финансов по-
средник, с което създава още един 
фонд за ускоряване и начално финан-
сиране, със средства по Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020 (ОПИК). 

Ресурсът е предназначен за предпри-
емачи в най-ранен етап на развитие 
на своя бизнес. Той ще се управлява 
от “Иновейшън Акселерейтър Бълга-
рия“ АД, с ключови лица Леона Асла-
нова, Борислав Стефанов, Анна-Мари 
Виламовска, Александър Джоганов. 
Екипът ще развива фонд за инвести-
ции в старт-ъпи с размер от 30.5 млн. 
лв., от които 27.4 млн. лв. са публич-
ни средства, а останалите ще бъдат 
привлечени от частни инвеститори. 

Фондът ще подкрепя иновативни идеи 
чрез дялово и квази-дялово инвести-
ране, както и създаването и развитие-
то на устойчиви бизнес модели. След 
стартирането на първия фонд за на-
чално финансиране през декември, 
ФнФ прави още една крачка чрез пре-
доставянето на още 27.4 млн. лв. за 
подобряване достъпа до ресурс на 
предприемачи с иновативни проекти и 
за подпомагане на старт-ъп екосисте-
мата в България. 

Наред с финансирането, “Иновейшън 

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
 М

А
Р

Т
 2

0
1
9

 

 
Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Бургас 2019-2021 г.“ 

BG05SFOP001-4.004-0025-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 



До няколко месеца ще са ясни транспортните проекти 
в новата оперативна програма 

„В пътния сектор ще бъде поставен 
акцент върху изграждане на транспорт-
ните връзки в Северна България“, зая-
ви Росен Желязков и допълни, че към 
момента ОПТТИ финансира подготов-
ката на два пътни проекта, като целта 
е те да бъдат изградени след 2020 г. 
Това са автомагистралата „Русе-
Велико Търново“ и скоростният път 
„Видин- Монтана-Враца“. 

Според транспортния министър, нови-
те разширения на Линия 3 на софийс-
кото метро вече имат висока проектна 
готовност. „В новата програма ще 
предложим за финансиране участъци-
те до ж.к. „Васил Левски“ и до бул. 
„Цариградско шосе“, обясни Росен Же-
лязков.“ 

Пред представителите на медиите ми-
нистър Желязков заяви, че текстовете 
на новия Закон за пътните превозни 
средства са готови и предстои про-
ектът да бъде публикуван за обще-
ствено обсъждане. Най-важните про-
мени са свързани с безопасността, ре-
гистрирането на автосервизите, създа-
ването на необходимите бази с данни, 
техническите прегледи и квалификаци-
ята на хората, извършващи сервизна 
дейност. Министърът подчерта, че те-
зи промени не се правят с цел да за-
щитават определени интереси, а да 
гарантират конкуренцията в секторa, 
безопасността и екологичността на 
пътните превозни средства, както и да 
защитят правата на потребителите и 
участниците в пазара.  

Източник: www.eufunds.bg 

„През следващите няколко месеца ще 
дефинираме обхвата на проектите в 
сектор „Транспорт“, които ще залег-
нат за изпълнение в периода 2021-
2027 г.“ Това заяви министърът на 
транспорта, информационните техно-

логии и съобщенията Росен Желязков 
по време на международна конферен-
ция „Европейската солидарност в ин-
вестиционната политика на ЕС“. Съ-
битието се организира от Комисията 
по регионално развитие на Европейс-
кия парламент и Камарата на строи-
телите в България. 

„И след 2020 г. ще продължим да ра-
ботим по подобряване на свързаност-
та в региона, като фокусът ни е насо-
чен към Северна България и транс-
граничните връзки“, посочи министър 
Желязков. Той отбеляза, че основни-
ят елемент в сектора остава железо-
пътният транспорт, като в следващия 
програмен период е предвидено да 
бъдат включени железопътните връз-
ки от София до границите със Север-
на Македония и Сърбия. „Предстои 
да направим проучване за необходи-
мостта и алтернативите за развитие 
на жп инфраструктурата по направле-
нието „Север-Юг”, коментира още ми-
нистър Желязков. 
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Посетителите вече ще разглеждат отблизо забележи-
телностите на археологически комплекс „Акве Калиде“ 

"Благодарение на тази политика в по-
следните години културно-
историческия туризъм в Бургас вече 
има сериозни видими резултати. Оста-
ва да надграждаме като продължим с 
реставрацията, консервацията и експо-
нирането на археологическия обект", 
допълни директорът на регионалния 
исторически музей Милен Николов. 

Освен достъпната среда, по цялото 
протежение на пешеходните пасарел-
ки е монтирано декоративно цветно 
осветление, което прави възможно и 
още по-атрактивно разглеждането на 
най-посещаваните бани в Източна Ев-
ропа в продължение на две хилядоле-
тия. Също така е отводнен и реставри-
ран студеният басейн на римските тер-
ми, и са запечатани градежите в цяла-
та южна част между аподитериума /
съблекалня/ и банята на Сюлейман 
Великолепни. 

В следващия етап от социализацията 
на "Акве Калиде" предстои да бъдат 
консервирани и градежите в източната 
част на обекта, а над тях се предвижда 
да бъде изграден учебен музей с копие 
на римска баня. 

Последните дейности по консервация 
и реставрация на ТК "Акве Калиде" са 
част от проект "Общото културно 
наследство без граници-TOGETHER", 
финансиран по Програма за трансгра-
нично сътрудничество Interreg-ИПП 
България - Турция 2014-2020 г. 

Източник: Община Бургас 

Удобни пешеходни пасарелки вече 
позволяват на всеки посетител да се 
запознае отблизо с древните забеле-
жителности на туристически комплекс 
"Акве Калиде". Изграждането им е 
част от поредния етап от реставраци-
ята и консервацията на археологиче-
ския обект край Бургас. Кметът Ди-
митър Николов и директорът на Реги-
оналния исторически музей Милен 
Николов откриха днес новото 
съоръжение и разгледаха старините в 
истинските им мащаби. 

"Преди 11 години започнахме да тър-
сим различни източници на финанси-
ране - със собствени средства на Об-
щина Бургас, от републиканския бюд-
жет и различни програми, за да стар-
тираме археологическите разкопки. 
Разкритото досега е малка част, която 
обаче ни дава основание да 
продължим с дейностите по реставра-
ция. Следва да осигурим средства за 
обследване за следващия етап, за да 
имаме готовност да направим експо-
зиция и по-достъпно всичко, което е 
открито. Подготвяме и проект към ОП 
"Регионално развитие", с който да 
включим в общ туристически продукт 
"Акве Калиде", църквата "Св. Св. Ки-
рил и Методий", остров "Света Ана-
стасия" и Ченгене скеле", сподели 
кметът Димитър Николов. 
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Община Бургас кандидатства с проект за реализиране-
то на 5 нови социални услуги 

Изпълнението й ще обезпечи предо-
ставянето на новите социални услуги в 
общността на територията  на община 
Бургас, за които е изградена подходя-
щата инфраструктура със средства от 
Оперативна програма "Региони в рас-
теж", а именно: 

1.     Център за обществена подкрепа, 
с капацитет 100 и 4 места за спешно 
настаняване; 

2.     Дневен център за подкрепа на де-
ца с увреждания и техните семейства, 
с капацитет 30 места за дневна грижа 
и 60 места за консултативни услуги; 

3.     Дневен център за подкрепа на де-
ца с тежки множествени увреждания и 
техните семейства с капацитет 30 ме-
ста за дневна грижа и 60 места за кон-
султативни услуги; 

4.     Преходно жилище за деца от 15 
до 18-годишна възраст, с капацитет до 
8 места; 

5.     Наблюдавано жилище за младежи 
от 18-21 години  с капацитет до 6 ме-
ста. 

Предложението за кандидатстване за 
финансова помощ за реализирането 
на петте нови социални услуги ще 
бъде гласувано на предстоящата се-
сия на Общинския съвет. 

Източник: Община Бургас 

Община Бургас кандидатства с проект 
за предоставянето на 5 нови социал-
ни услуги, с които ще се осигурят 

необходимите здравни и социални 
грижи на нуждаещи се деца и семей-
ства. 

За реализирането на идеята админи-
страцията ще кандидатства за осиг-
уряването на безвъзмездна финансо-
ва помощ по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" 
2014-2020, Процедура 
"Продължаваща подкрепа за деинсти-
туционализация на децата и младе-
жите" - ЕТАП 2 - предоставяне на со-
циални и интегрирани здравно-
социални услуги за деца и семейства" 
- КОМПОНЕНТ 1. 

Основната цел на процедурата е да 
се продължи подкрепата на процеса 
по деинституционализация на грижа-
та за децата, настанени в домовете 
за деца, лишени от родителска грижа 
и закриване на тези институции. Сред 
приоритетите на проекта е на децата 
да се гарантира семейна среда и до-
стъп до качествена грижа и услуги 
според индивидуалните потребности. 
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МИГ „Поморие“ обявява втори прием по Мярка 7 
„Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и 
достъп до заетост на икономически неактивни и безра-

ботни лица“ 

Процедурата за безвъзмездна финан-
сова помощ се реализира с финансо-
вата подкрепа на Европейския Социа-
лен Фонд чрез приноса на ОПРЧР за 
Водено от общностите местно разви-
тие. 

Проектите ще се изпълняват на тери-
торията на територията на МИГ 
„Поморие“.  

Пълният комплект Условия  за канди-
датстване е публикуван на следните 
интернет адреси: 

www.mig-pomorie.eu и https://
eumis2020.government.bg 

Вторият краен срок за подаване на 
проектните предложения е 30.06.2019 
г., 16:00 часа. 

Проектните предложения по настоя-
щата процедура за подбор на проекти, 
следва да бъдат подадени само по 
електронен път като се използва Ин-
формационната система за управле-
ние и наблюдение на средствата от ЕС 
в България (ИСУН 2020) – https://
eumis2020.government.bg 

Източник: Община Поморие 

МИГ „Поморие“ кани желаещите да 
представят проектни предложения по 
мярка 7 „Насърчаване и подпомагане 
на младежката заетост и достъп до 
заетост на икономически неактивни и 
безработни лица“ от Стратегията за 
ВОМР на МИГ Поморие посредством 
процедура на подбор на проекти за 
безвъзмездна финансова помощ: № 
BG05M9OP001-1.044 „МИГ Поморие – 
Мярка 7: Насърчаване и подпомагане 
на младежката заетост и достъп до 
заетост на икономически неактивни и 
безработни лица“. 

Целите на процедурата за безвъзмез-
дна финансова помощ са: 

Целта на процедурата е да осигури 
предпоставки за създаване на устой-
чиви работни места, активиране и ин-
теграция в заетост за безработни и 
икономически неактивни лица. Тази 
цел ще бъде постигната посредством 
комбинация от мерки за осигуряване 
на подходящи обучения, включително 
на работното място, както и предоста-
вяне на разнообразни стимули за ра-
ботодателите за разкриване на нови 
работни места. Мярката ще постави 
акцент върху интеграцията на едни от 
най-уязвимите групи на пазара на 
труда. 
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МИГ – Поморие открива процедура за подбор на про-
ектни предложения по мярка „Технологично развитие 

и иновации“ 

предприятия (ЗМСП). 

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПО-
ДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ 

Първият краен срок за подаване на 
проектните предложения е 19.06.2019 
г., 16:00 часа. 

Вторият краен срок за подаване на 
проектните предложения е 19.12.2019 
г., 16:00 часа. 

Минимален размер на безвъзмездната 
финансовата помощ за проект – 30 000 
лв. (15 338,76 евро) 

Максимален размер на безвъзмезд-
ната финансовата помощ за проект – 
250 000 лв. (127 822,97 евро) 

Максималният размер на общите допу-
стими разходи за всеки проект е в рам-
ките на 391 166 лева (200 000 евро). 

Пълният пакет документи за кандидат-
стване са публикувани на следните 
интернет адреси: 

на сайта на Сдружение „МИГ Поморие“ 
– http://mig-pomorie.eu/; 

на сайта на ОПИК – http://
www.opcompetitiveness.bg, opic.bg ; 

на сайта на Единния информационен 
портал за обща информация за управ-
лението на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съ-
юз в Република България – http://
www.eufunds.bg. 

Източник: Община Поморие 

МИГ-
Поморие 
открива 
процедура 

за подбор на проектни предложения 
за предoставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ BG16RFOP002-
1.010 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО 
РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” 

Оперативна програма: „Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020”; 

Приоритетна ос 1: „Технологично раз-
витие и иновации“; 

Основна цел на процедурата: Пови-
шаване на иновационната дейност на 
МСП в тематичните области на ИСИС 
чрез разработване и/или внедряване 
на иновации в МСП на тези терито-
рии, както и насърчаване на частните 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации. Процедурата за безвъзмез-
дна финансова помощ се реализира с 
финансовата подкрепа на Европейс-
кия съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. 

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ 
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Процедура за подбор на проекти за 
изпълнение на BG16RFOP002-1.010 
МИГ-Поморие Мярка 
11:„Технологично развитие и инова-
ции“ от Стратегията за Водено от об-
щностите местно развитие на МИГ-
Поморие с три крайни срока за канди-
датстване. 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

Малки или средни предприятия съг-
ласно Закона за малките и средни 
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Представители на Община Несебър участваха в офи-
циалното откриване на реконструирания парк 

„Валдорф“ в Къркларели 

зентация на автентични турски народ-
ни танци. Представляващият Община 
Несебър – г-жа Галина Бабева – ди-

ректор дирекция „Управление на ЕФ и 
екология“ получи от кмета на Община 
Къркларели почетен плакет за съвмес-
тната работа и двете страни изразиха 
взаимни благодарности и желание за 
бъдеща съвместна работа.  

Източник:Община Несебър 

Група представители на Община Не-
себър участваха в церемонията по 
прерязване лентата на реконструира-
ния в рамките на проект № 

CB005.1.21.112 „Повишаване на ту-
ристическата атрактивност на Несе-
бър и Къркларели чрез опазване на 
Световното културно и природно нас-
ледство”, финансиран по „Програма 
Интеррег за трансгранично сътрудни-
чество България-Турция“ природен 
парк „Валдорф“ в град Къркларели, 
Турция. С цел превръщане на парка, 
който е бил построен през 80-те годи-
ни, в атрактивно и привлекателно за 
посетителите място, са изградени ве-
лоалеи, открит фитнес, места за пик-
ник, две детски площадки, соларно 
осветление и каменна ограда. Дома-
кините бяха подготвили за случая 
детски спортни мероприятия и пре-
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Ново проектно предложение „Патронажна грижа в Об-
щина Сунгурларе и Община Созопол” 

• Предоставяне на психологическа 
подкрепа, консултиране; 

• Обучение и супервизия на персо-
нала; 

• Закупуване на транспортни сред-
ства за извършване на мобилна-
та работа. 

Предоставянето на интегрирани здрав-
но-социални услуги е за период не по-
малко от 12 месеца, като още два ме-
сеца са предвидени за администрира-
не на проектните дейности. 

Общата стойност на безвъзмездната 
финансова помощ за двете общини е в 
размер на 201 728лв. 

В насоките за кандидатстване е зало-
жено изискването, че само при парт-
ньорство на две и повече общини при 
добра аргументация се счита за допус-
тим разход за закупуване на леки авто-
мобили. За предоставяне на качестве-
на интегрирана здравно-социална ус-
луга в общността мобилността е от съ-
ществено значение. Затова се пристъ-
пи към подаване на съвместно проект-
но предложение. 

Партньорството е предизвикателство, 
но то дава много добра възможност за 
повишаване на административния ка-
пацитет на двете общини, за внедрява-
не на добри практики и използване на 
натрупания опит. 

Източник: Община Созопол 

 На 14.03.2019г. Община Созопол 
входира ново проектно предложение 
„Патронажна грижа в Община Сунгур-
ларе и Община Созопол” по процеду-
ра за директно предоставяне на без-
възмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с ув-
реждания – Компонент 2”, Оператив-
на програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020. 

Първият важен момент е партньорст-
вото между общините Созопол и Сун-
гурларе. 

Общинските съвети на двете общини 
дадоха своето съгласие за съвместно 
кандидатстване на бенефициентите, 
като водеща е Община Созопол. 

Община Сунгурларе, също както и 
Община Созопол, имат сериозен опит 
в управление на европейски средства 
и предоставяне на социални услуги. 
Общ партньор на двете общини в 
сферата на социалните дейности е 
Сдружение „Равновесие” – гр. Бургас 
- НПО с много богат опит в изпълне-
нието на социални проекти. 

Проектното предложение предвижда 
на територията на двете общини 

• Предоставяне на почасови мо-
билни интегрирани здравно-
социални услуги за нуждаещи се 
лица с увреждания и възрастни 
хора в  невъзможност да се са-
мообслужват; 
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Община Камено успешно приключи проект „Малките 
общини срещу евроскептецизма“ 

че усилия за сближаване на хората, 
публичността й, организиране на   не-
достатъчно разяснителни кампании. 

Освен основните резултати, бяха да-
дени конкретни идеи за насърчаване 
на еврооптимизма - чрез медийни кам-
пании, събития за културни различия, 
образование, толерантност и солидар-
ност. 

По-късно група ученици от гимназията 
в града се присъединиха към възраст-
ните и успяха да чуят позитивни стра-
ни за членство в ЕС. Младежта - 
ключът към осигуряване на положител-
но бъдеще в нашите общества бе важ-
на точка в дебатите. 

На втория ден присъстваха председа-
телят на МИГ и кметът на Нови Мароф 
Синиша Йенкач. Примери за добри 
практики в областта на ЕС представи-
ха  Дарио Жмегач от асоциацията Мла-
дежта за Мароф, Зоран Хегедич от об-
щина Брезнически Хум и Желка Марку-
лин от Хърватска за връзка с Европа 
за гражданите.  Заедно с презентации-
те се проведе и кратка групова диску-
сия по темата. 

Източник: Община Камено 

Представители на Община Камено 
взеха участие на финалния форум в 
Нови Мароф, Хърватска през периода 

8-9 март т.г. по проект „Малките об-
щини срещу евроскептецизма“, 
SMALL MUNICIPALITIES AGAINST 
EUROSCEPTICISM – SMUG EU, фи-
нансиран от програма „Европа за 
гражданите“ 2014-2020..  Общината е 
партньор съвместно с 12 общини от 
Хърватска, Португалия, Унгария, Ру-
мъния, Словения, Латвия, Сърбия и 
други. Проектът стартира през 2017. 

В началото на месеца се проведе 
последното събитие на проекта 
SMUG EU -„Разпространение на ду-
мата”.  Представителите от 9-те стра-
ни обобщиха резултатите от съвмест-
ното сътрудничество. Над 100 бяха 
общо участниците в мащабния дебат, 
докато по време на целият проект на 
ЕС SMUG бе домакин на около 500 
души. 

В първия ден на събитието участни-
ците бяха посрещнати от председате-
ля на Местната група за действие 
„Пригори-Загорье” г-жа Невенка 
Бенджак. 

Участниците дискутираха въпросите, 
свързани с евроскептицизма, както 
ислабите места на европейската по-
литика, която трябва да положи пове-
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