
 

В този брой: 

Актуално  

Новини от региона 

 

О
Б

Л
А

С
Т

Е
Н

 И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Е

Н
 Ц

Е
Н

Т
Ъ

Р
—

Б
У

Р
Г

А
С

 

Е
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Е
Н

 Б
Ю

Л
Е

Т
И

Н
 М

А
Р

Т
 2

0
2
0

 

 
 

 
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. 

 



СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА 
ПРОЕКТИ „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДО-

ХОД“ 

Процедурата за безвъзмездна финан-
сова помощ се реализира с финансо-
вата подкрепа на Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за морско де-
ло и рибарство. Проектите следва да 
се изпълняват на територията на Ре-
публика България. 

Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата е 
439 435.70  лева. 

Минималният размер на допустимата 
безвъзмездна финансова помощ е 3 
000 лева.  

Максималният размер на допустимата 
безвъзмездна финансова помощ е 146 
687 лева. 

Кандидатите могат да задават допъл-
нителни въпроси и да искат разясне-
ния във връзка с Условията за канди-
датстване до 3 седмици преди крайния 
срок за подаване на проектни предло-
жения, а именно до 17,00 часа 
на 05.06.2020 г. включително. Допъл-
нителни въпроси могат да се задават 
само по електронна по-
ща: pmdr@mzh.government.bg. 

Крайният срок за подаване на проект-
ни предложения е 17,00 часа на 
26.06.2020 г. 

Източник: www.eufunds.bg 

Управляващият орган на Програмата 
за морско дело и рибарство 2014 – 
2020 (ПМДР) кани желаещите да 
представят проектни предложения по 
Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване 
на устойчиво в екологично отноше-
ние, иновативно, конкурентоспособно 

и основано на знания рибарство, ха-
рактеризиращо се с ефективно изпол-
зване на ресурсите”, като обявя-
ва процедура чрез подбор на проекти: 
№ BG14MFOP001-1.016 
„Диверсификация и нови форми на 
доход“. 

Чрез прилагането на дейностите, 
предвидени в мярката, ще се даде 
възможност за опазване и възстано-
вяване на водното биологично разно-
образие и на водните екосистеми; 
осигуряване на равновесие между 
риболовния капацитет и наличните 
възможности за риболов; подобрява-
не на конкурентоспособността и жиз-
неспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително 
на дребномащабния крайбрежен 
флот, и подобряване на безопасност-
та и условията на труд. 

По настоящата мярка режимът на 
държавните/минимални помощи не е 
приложим.  
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СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА 
ПРОЕКТИ „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ“ 

националното законодателство. 

По настоящата мярка режимът на дър-
жавните/минимални помощи не е при-
ложим.  

Процедурата за безвъзмездна финан-
сова помощ се реализира с финансо-
вата подкрепа на Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за морско де-
ло и рибарство. Проектите следва да 
се изпълняват на територията на Ре-
публика България. 

Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата е 74 
723,50 лева. 

Минималният размер на допустимата 
безвъзмездна финансова помощ - Неп-
риложимо 

Максималният размер на допустимата 
безвъзмездна финансова помощ е 10 
000 .00 лева. 

Кандидатите могат да задават допъл-
нителни въпроси и да искат разясне-
ния във връзка с Условията за канди-
датстване до 3 седмици преди крайния 
срок за подаване на проектни предло-
жения, а именно до 17.00 ч. на 
27.05.2020 г. Допълнителни въпроси 
могат да се задават само по електрон-
на поща: pmdr@mzh.government.bg. 

Крайният срок за подаване на проект-
ни предложения е 17,00 часа на 
17.06.2020 г. 

Източник: www.eufunds.bg 

Управляващ орган на Програмата за 
морско дело и рибарство 2014 – 2020 
(ПМДР) кани желаещите да предста-
вят проектни предложения по Прио-
ритет на Съюза 1 „Насърчаване на 
устойчиво в екологично отношение, 
иновативно, конкурентоспособно и 

основано на знания рибарство, харак-
теризиращо се с ефективно използва-
не на ресурсите”, като обявя-
ва процедура чрез подбор на проекти: 
BG14MFOP001-1.015 „Здраве и безо-
пасност“. 

Основната цел на процедурата е по-
добряване на хигиената, безопасност-
та и условията на труд на рибарите и 
по-конкретно постигане на Специфич-
на цел „Подобряване на конкурентос-
пособността и жизнеспособността на 
предприятията в сектора на рибарст-
вото, включително на дребномащаб-
ния крайбрежен флот, и подобряване 
на безопасността и условията на 
труд“. 

С помощта на мярката се насърчават 
инвестиции, насочени към подобрява-
не на хигиената, здравето, безопас-
ността и условията на труд за рибари-
те на борда на риболовните кораби 
или в индивидуално оборудване, при 
условие че тези инвестиции надхвър-
лят законодателството на Съюза или 
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Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001
-4.003 „Борба с COVID 19“ 

нето. 

Ползите от осъществяването на инве-
стиции ще бъдат за всички граждани 
на цялата територия на Република 
България, като на населението се 
осигури възможност за достъп до ме-
дицинска грижа в условията на криза.  

Крайният срок за подаване на проект-
но предложение е 19:00 часа на 
03.04.2020 г. 

Условията за кандидатстване, заедно с 
приложенията към него, са публикува-
ни на интернет сайта на програмата 
www.bgregio.eu, в меню „Оперативна 
програма Региони в растеж 2014-2020“, 
„Актуални процедури“ и на Единния 
информационен портал на европейски-
те структурни и инвестиционни фондо-
ве  – www.eufunds.bg. 

Източник: www.eufunds.bg 

Управляващият орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 публикува Насоки за кандидатс-
тване по процедура BG16RFOP001-
4.003  „Борба с COVID 19“ по приори-
тетна ос 4 „Регионална здравна инф-

раструктура“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020. Това 
става възможно след взето решение 
от Комитета за наблюдение по ОПРР 
на неприсъствено заседание, за пре-
насочване на финансов ресурс в раз-
мер на 40,4 млн. лв. в подкрепа на 
мерки за справяне в извънредната 
ситуация, с конкретен бенефициент 
Министерство на здравеопазването. 

Основната цел на процедурата за 
безвъзмездна финансова помощ е да 
се подобри капацитетът на системата 
на здравеопазването в условията на 
глобалната пандемична криза чрез 
инвестиции в продукти и услуги, с цел 
успешно справяне и навременна ре-
акция при възникнали кризи, в т.ч. и 
повишаване на качеството на меди-
цинските услуги в болничната и до-
болничната помощ. Прекият резултат 
от реализирането на предвидените 
инвестиции е създаване на условия 
за постигане на навременна реакция 
и справяне с непредвидени ситуации 
и кризи в системата на здравеопазва-
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Насоки за кандидатстване по процедура „Регионална 
здравна инфраструктура- 2“ 

въздушните превозни средства.. Като 
част от проекта е предвидено и обуче-
ние за експлоатация на пилотен еки-
паж и медицински екипи. 

Пълният пакет документи за кандидат-
стване (Изискванията за кандидат-
стване и приложенията към тях) са 
публикувани на следния интернет ад-
рес: www.bgregio.eu и на Единния ин-
формационен портал за обща инфор-
мация за управлението на Структурни-
те фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз в Република Бълга-
рия: www.eufunds.bg. 

Крайният срок за подаване на проект-
ното предложение е 19:00 часа на 
29.05.2020 г. 

Източник: www.eufunds.bg 

Управляващия орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 г  (ОПРР 2014-2020) публикува 
процедура чрез директно предоставя-
не на безвъзмездна финансова по-
мощ  BG16RFOP001-4.002 
„Регионална здравна инфраструктура

- 2“ по Приоритетна ос 4 „Регионална 
здравна инфраструктура“ на Опера-
тивна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020. Конкретен бенефициент 
по процедурата е Министерство на 
здравеопазването, с бюджет в размер 
на 20 млн. лева.  

Основната цел на процедурата е да 
се подобри достъпът до спешна ме-
дицинска помощ чрез закупуване и 
оборудване на съвременни въздухоп-
лавателни средства и съпътстваща 
инфраструктура за тяхното функцио-
ниране (от мястото на инцидента до 
лечебно заведение; транспорт между 
лечебни заведения; транспорт на па-
циенти при инциденти с масов харак-
тер). Предвидено е хеликоптерите да 
бъдат оборудвани със съвременно 
медицинско оборудване, както и да 
бъде осигурена необходимата инф-
раструктура за експлоатацията им. 
Заложените дейности, включват и изг-
раждане/ремонт и лицензиране на 
съпътстващата инфраструктура, не-
обходима за функционирането на 
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Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по 
процедура „Енергийна ефективност в периферните ра-

йони - 3” 

на програмата www.bgregio.eu, в меню 
„Оперативна програма Региони в рас-
теж 2014-2020“, „Актуални процедури“, 
процедура 2 „Подкрепа за енергийна 
ефективност в опорни центрове в пе-
риферните райони“ 

Източник: www.eufunds.bg 

 

Управляващият орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 публикува изменение на Насоки-
те за кандидатстване по процедура 
BG16RFOP001-2.003 „Енергийна 
ефективност в периферните райони - 
3” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорни цен-
трове в периферните райони“ на Опе-
ративна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020. Изменението на Насоките 
за кандидатстване по процедурата се 
осъществява във връзка с обявеното 
извънредно положение, с решение от 
13.03.2020 г. на Народното събрание 
на Република България, за предпаз-
ване, ограничаване и преодоляване 
последиците от разпространението и 
заразата с вируса на COVID-19. 

С настоящото изменение на Насоките 
за кандидатстване се променя край-
ният срок за подаване на проектни 
предложения от общините бенефици-
енти - от 27.03.2020 г., 19:00 ч., на 
21.04.2020 г., 19:00 ч. 

Проектът на Насоки за кандидатства-
не по процедурата се публикува на 
основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.  

Проектът на Насоки за кандидатства-
не са публикувани на интернет сайта 
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Указания на УО на ОПДУ във връзка с обявяването на 
извънредно положение на територията на страната 

лични мероприятия, излъчване на жи-
во онлайн (лайвстрийм) и други, съоб-
разно утвърдения план за изпълнение 
на дейностите. Дейностите следва да 
бъдат изпълнени в рамките на предви-
дените средства за реализирането им, 
като се осигури адекватна одитна сле-
да чрез записи от (видео-) конферент-
ни и лайвстрийм събития и доказател-
ства за регистрираните в събитието 
участници и други подходящи начини. 

    2.2. отложени единствено след пре-
доставена пред УО на ОПДУ обоснов-
ка за обективната невъзможност дей-
ностите да бъдат проведени неприсъс-
твено/дистанционно до отмяната на 
извънредното положение в страната и 
извършена промяна на съответния до-
говор за БФП. 

УО на ОПДУ е солидарен с национал-
ните и международните мерки за огра-
ничаване на разпространението на ви-
руса COVID-19, като съблюдава и при-
зовава всички бенефициенти да спаз-
ват препоръките на Националния опе-
ративен щаб и противоепидемичните 
мерки, приети от правителството и На-
родното събрание. 

Актуална информация във връзка с 
изпълнението на проектите по ОПДУ в 
условията на извънредно положение 
може да проследявате в секцията на 
ОПДУ на Единния информационен 
портал на следния адрес: https://
www.eufunds.bg/bg/opgg. 

Източник: www.eufunds.bg 

Във връзка с въведеното извънредно 
положение на територията на Репуб-
лика България и обявената пандемия 
от Световната здравна организация, 
УО на ОПДУ дава следните указания 
и препоръки относно изпълнението на 
проектите: 

1. Бенефициентите следва да пред-
приемат всички необходими действия 
за осигуряване на изпълнението на 
дейностите по проектите, при съблю-
даване на приложимите мерки за со-
циална изолация съобразно указания-
та на министъра на здравеопазването 
за периода на извънредно положение 
(https://www.mh.government.bg/media/
filer_public/2020/03/13/rd-01-124-
vuvejdane-protiepidemichni-merki.pdf). 

2. Планираното изпълнение на конк-
ретни дейности за периода на извън-
редно положение, които предвиждат 
физическо присъствие на участници, 
като (прес-) конференции, обучения, 
семинари, форуми, кръгли маси, ра-
ботни срещи и други публични съби-
тия, както и посещения в други дър-
жави, следва да бъдат: 

    2.1. проведени дистанционно чрез 
подходящи форми на неприсъствена, 
електронна комуникация, като видео-
конферентни връзки, виртуални пуб-
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Общината планира да поеме дълг за съфинансиране 
на вече спечелени от нея големи проекти 

* "Реконструкция, ремонт и обновява-
не, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Културен дом на Лукойл 
Нефтохим", "Реконструкция и преуст-
ройство на съществуваща сграда в 
културно-образователен център 
(музей) за съвременно изкуство и биб-
лиотека". 

* "Реконструкция на ул. "Цариградска" 
от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 468б до 
о.т. 469 и прилежащо пространство в 
УПИ I, кв. 38, на ж.к. "Възраждане", гр. 
Бургас - част от проект "Обновяване на 
градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Въз-
раждане и ж.к. "Меден рудник - етап II". 

Но, по правилата на Европейския съюз 
Община Бургас трябва да осигури про-
цент свое финансово участие в тези 
проекти, за да получи безвъзмездно по
-голямата част от парите. За тази цел 
тя поиска и получи от местния парла-
мент разрешение за поемане на дъл-
госрочен дълг от "Фонд за органите на 
местното самоуправление в България-
ФЛАГ" ЕАД и/или ДЗЗД "Фонд за устой-
чиви градове" (ФУГ), създаден с цел 
изпълнение на финансов инструмент 
"Фонд за градско развитие", финанси-
ран със средства от Оперативна прог-
рама "Региони в растеж" 2014 - 2020 за 
регионите София и Южна България.  

Община Бургас планира максимален 
размер на дългосрочния дълг - до 14 
784 885 лева. Тя няма да го обезпечи 
със свое недвижимо имущество, а с 
настоящи и бъдещи приходи.   

Източник: Община Бургас 

Община Бургас спечели европейско 
финансиране и ще изпълни няколко 
големи и полезни за града проекта на 
обща стойност десетки милиони ле-
ва.  

Ето кои са те: 

* "Изграждане на Специализиран при-
станищен обект за обслужване на ри-
боловните дейности-място за времен-
но укритие на риболовни кораби/
покрита лодкостоянка" в ПИ с про-
ектен идентификатор 07079.10.1245 
по КК на местност "Рибарско приста-
нище", кв. "Крайморие", гр. Бургас". 

* "Обновяване и внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в сграда на 
Община Бургас на ул. 
"Александровска" № 26". 

* "Изграждане на социални жилища - 
студентски блок в зона "Д" на ж. к. 
"Меден рудник", УПИ VIII, кв.151, гр. 
Бургас". 

* "Модернизация на системата за 
уличното осветление на 22 зони, 
включващи главните пътни артерии 
на град Бургас". 

* "Интегриран модел за управление 
на градската мобилност - I етап". 

* "Създаване на Младежки междуна-
роден център Бургас". 

* "Подобряване качеството на атмос-
ферния въздух в община Бургас чрез 
модернизация на обществения транс-
порт", "Българските общини работят 
заедно за подобряване на качеството 
на атмосферния въздух" - закупуване 
на нови електробуси. 
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116 домакинства са подали заявления да получат нови 
печки на екологично гориво 

Приемът на документи продължава до 
31 март. 

Всички изисквания, на които трябва да 
отговарят кандидатите, необходимите 
документи, критериите за оценка и кла-
сиране са публикувани на интернет 
страницата на Община Бургас:  https://
www.burgas.bg/bg/info/
eventdetails/1440/38238. 

На сайта са публикувани всички необ-
ходими бланки, които кандидатите 
трябва да попълнят за участие в прог-
рамата. Гражданите може да получат 
допълнителна информация и на теле-
фон 056/ 84 38 91. 

Източник: Община Бургас 

116 бургаски домакинства са подали 
заявления за безплатна подмяна на 
старите печки на дърва с нови уреди 
на екологично гориво към края на ми-
налата седмица.  

В края на месец март приключва при-
емът на документи по пилотната фаза 
на проекта, която предвижда подмя-
ната на 80 отоплителни уреда. 

Кандидати, които са подали докумен-
ти за участие в Пилотната фаза, но 
не са класирани, могат да бъдат кан-
дидати и по Основната фаза с вече 
подадената документация. По време 
на нея ще се подменят отоплителните 
уреди на още 1 914 домакинства. 

За да осигури тази възможност, Об-
щина Бургас кандидатства и получи 
възможността да се включи в инте-
грирания проект по Програма LIFE -
 "Българските общини работят заедно 
за подобряване на качеството на ат-
мосферния въздух". 

По проекта може да кандидатстват 
жителите на Централна градска част, 
квартал "Възраждане" и комплексите 
"Лазур", "Братя Миладинови" и зона Г 
на "Меден рудник". 
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