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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР—БУРГАС

В този брой:
Актуално
Новини от региона

митър Германов днес тя даде старт
на строителните дейности по предстоящата модернизация на съществуващото съоръжение.
„Това е физическото начало на един
дългоочакван, но успешен проект –
резултат от усилията и доказателство

Приморско. Изпълнението на проекта ще доведе до положителни ефекти
за качеството на околната среда, чистотата на Черно море и развитието на
бизнеса и местната общност”, заяви
зам.-министър Николова.
Проектът е на стойност 22,3 млн. лева,
като основното финансиране е по Оперативна програма „Околна среда“.
Предвижда се реконструкция, модернизация и разширяване на пречиствателната станция за отпадъчни води
Приморско-Китен, както и реконструкция на прилежаща инфраструктура и
съоръжения. Капацитетът на пречистване на отпадъчните води ще се увеличи и ще има възможност да покрие
още 55 000 жители и гости на Приморско и Китен.
Като туристическа община имаме безкрайна нужда от такава инвестиция и
това ще се отрази на продукта, който
предлагаме, заяви кметът на Приморско Димитър Германов. Той припомни,
че подготовката преди началото на
строителството днес е започнала в
края на 2011 г. и е резултат от активната работа на екипа на общината с помощта на МОСВ. Изпълнителят увери,
че станцията ще бъде модернизирана
без прекъсване на работата. Съоръжението е построено през 1974 г. и вече
няма възможност да обслужи нарасналия брой туристи в района.
Източник: www.eufunds.bg

за доброто сътрудничество между
държавата, в лицето на Министерството на околната среда и водите, и
местната власт, в лицето на община
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Зам.-министърът на околната среда и
водите Атанаска Николова участва в
първа копка по интегрирания инвестиционен проект във водния сектор на
агломерация Приморско-Китен. Заедно с кмета на община Приморско Ди-
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Зам.-министър Николова даде старт на модернизацията на пречиствателната станция в Приморско

формация за изпълнението на проектите.
Източник: www.eufunds.bg

ОПДУ планира да предоставя и в бъдеще този удобен начин за обучение
на бенефициентите си по процедури
на подбор, като така ще им спестява
време и разходи за лично присъствие. Това е възможност Управляващия орган да бъде максимално полезен и гъвкав в предоставянето на ин-
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ОПДУ направи за пръв път излъчване
на живо (лайв стрийминг) в интернет
по време на три обучения по процедура на подбор. Възможността да гледат от дистанция бе предоставена на
бенефициентите
по
Процедура
BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на
гражданското участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. По този начин хората, които не
успяха да присъстват на живо в залата, имаха възможност да следят събитието онлайн.
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ОПДУ излъчва обучения на живо в интернет

-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна
ос 2 на ОПРР 2014-2020.
В рамките на процедурата бяха подадени 52 проектни предложения. Проектните предложения бяха оценявани
на два етапа на – на административно съответствие и допустимост и на
техническа и финансова оценка. Етап
административно съответствие и допустимост преминаха общо 46 проектни предложения.

С
решение
№
РД-02-36126/24.01.2019 г. на Ръководителя на
Управляващия орган на ОПРР 20142020 бяха одобрени за финансиране
32 проектни предложения на 19 общини на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ над 32,9
млн. лв.
Одобрените проекти включват дейности по подобряване на енергийната
ефективност на многофамилни жилищни сгради, сгради от общинската
и държавната администрация, общинската образователна, социална и културна инфраструктура.

Управляващият орган на Оперативна
програма „Региони в растеж” публикува Решенията за предоставяне на БФП
и за отказ от предоставяне на БФП в
меню
„Договаряне“,
подменю
„Решения за БФП 2014-2020“. Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са
предложени за финансиране.
Процедура
BG16RFOP001-2.002
„Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е продължение на процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони“,
по която са сключени 170 бр. договора
на обща стойност над 167 млн. лв.
Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020
е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове - центрове на общини в периферни райони, които предоставят услуги на заобикалящите ги
периферни райони. Очаква се дейности, които се изпълняват да доведат до
подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на
енергия и косвено – за намаляване на
емисиите на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите
на сградния фонд в малките градове и
съответно да се повиши качество на
въздуха и условията за живот в тях.
Източник: www.eufunds.bg
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Приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001
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Приключи оценката на проекти по процедура
„Енергийна ефективност в периферните райони-2“

За начална дата на тригодишния
срок, в рамките на който разходооправдателните документи във връзка с
предоставената по ОПТП безвъзмездна финансова помощ следва да се
съхраняват и да бъдат на разположение, в съответствие с член 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, се счита:
09.08.2018 г., която съответства на
изплащането на окончателното салдо
по програмата.

Следва да се има предвид, че в съответствие с член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 този тригодишен период се прекъсва в случай на
съдебно производство или по надлежно мотивирано искане на Комисията.
Не се отменя и правото на Комисията
да извършва финансови корекции в
съответствие с предвиденото в член
99 от Регламент (ЕО) № 1083/2006
вследствие на установени нередности
или недостатъци, които не са били известни на Комисията преди приключването на програмата.
Източник: www.eufunds.bg
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Дирекция „Добро управление“, в качеството си на Управляващ орган на
Оперативна програма „Техническа
помощ” 2007-2013 (ОПТП), уведомява
всички бенефициенти, че в съответствие с член 89, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 е получено
писмо от Европейската комисия, че
всички операции, свързани с приключването на ОПТП за програмния
период 2007–2013 г., вече са извършени.
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Срокове за съхранение на документи за бенефициентите на ОПТП от програмен период 2007-2013

която общините ще предоставят на
възрастни хора и лица с увреждания.
Общият бюджет на процедурата
„Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания - Компонент 2“ е
в размер на 47 млн. лева, каза заместник-министърът на труда и социал-

ната политика Зорница Русинова при
откриването на информационния ден
в Бургас. На събитието присъства и
кметът на Община Бургас Димитър
Николов.
„Проекти по схемата ще се приемат
до края на февруари и се надяваме,
че още през пролетта ще започне реализацията на първите одобрени“,
добави
зам.-министър
Русинова.
Средствата са разпределени по об-

щини. Всяка община може да кандидатства с проект, в който целевата група да не бъде по-малко от 50 души.
Тези общини, които не могат да подадат проекти самостоятелно, могат да
го направят заедно със съседни общини", разясни в рамките на информационния ден зам.-министърът.

Услугата е в отговор на нуждата на
много общини да подпомогнат възрастното население. Чрез осигуреното
финансиране ще бъдат обгрижени възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания над 65 години, които имат
нужда от здравни грижи в домашна
среда, от лекар или медицинска сестра. Относно кандидатстването, зам.министърът уточни, че за общините то
е изключително опростено и дава възможност за партньорства между съседни администрации. Идеята е интегрираните услуги да се предоставят не помалко от 12 месеца, а всяко лице да
може да получава здравно-социални
услуги до 2 часа на ден.
Събитието в Бургас премина при изключително голям интерес, а залата се
оказа тясна за всички, които желаеха
да се включат в дискусията по процедурата.
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Над 17 000 потребители от страната
ще могат да се възползват новата социална услуга - патронажна грижа,
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Над 17 хил. души ще могат да се възползват от нова
социална услуга

"Затварянето на домовете не означава, че няма грижа за децата. Целта на
правителството е, мобилизирайки европейски средства от Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси"
и Оперативна програма
"Региони в растеж", да създадем
изцяло нови модерни интегрирани
услуги", заяви зам.-министър Русинова. Тя уточни, че част от услугите в
здравеопазването ще бъдат запазени
до голяма степен, но с децата и с родителите им трябва да работят социални работници. Зам.-министърът
припомни, че през 2009 г. при старта
на деинституционализацията на грижите за деца в домовете са били
настанени над 7000 деца. Десет години по-късно около 4000 от тези деца
са в приемни семейства или са наста-

Зам.-министър Зорница Русинова и
кметът на Община Бургас Димитър Николов посетиха Център за деца и юноши с увреждания, където се срещна с
майки на деца с увреждания. Майките
са част от сдружение "Равен старт
2009". В центъра се полагат грижи за
30 деца с увреждания, 10 от които са с
тежки увреждания. По време на срещата бяха обсъдени различните
възможности за кандидатстване по
процедури на ОПРЧР, трудностите при
откриването и заплащането на специалисти, които да работят в Центъра,
развитието
на
новата
услуга
"Заместващата грижа" и съвместяването на различен вид дейности между
две социални услуги в Бургас.
"Темата за хората с увреждания беше
особено чувствителна миналата година. Всички ние като политици и местна
власт дължим много на хората с увреждания", обърна се към майките зам.министър Зорница Русинова. Според
нея едно от големите предизвикателства е да се борим със стигматизацията в обществото към хората с увреждания. Тя увери, че има гъвкави възможности за развиване на мобилни услуги
и комбиниране на дейности.
Източник: Община Бургас
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В община Бургас ще бъдат разкрити 5
нови социални услуги, които ще обслужват деца в риск или с нужда от
специализирана помощ. Това съобщи
в Бургас заместник-министърът на
труда и социалната политика Зорница
Русинова. Предстои изграждането на
Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания, Дневен център за деца с
тежки множествени увреждания, Преходно и Наблюдавано жилище. В момента в Бургас функционира Дом за
медико-социални грижи за деца с капацитет около 100 деца. Те ще бъдат
изведени и настанени поетапно в новите услуги.

нени в Центрове за настаняване от семеен тип. "Децата нямат вина, че са
останали без родители. Ние като общество трябва да ги подкрепим, но
трябва да намерим подкрепата не само на държавата, общината, неправителствените организации, но и на
цялото общество", подчерта Русинова.
Тя припомни, че основната цел на кампанията "Мисията е възможна", която
стартира през октомври 2018 г., е
именно да се опита да промени негативното обществено мнение към децата от социалните услуги.
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Зам.-министър Русинова: В Бургас ще бъдат разкрити
5 нови социални услуги

Проектът се осъществява от Сдружение равновесие, в партньорство с Община Сунгурларе и е насочен към повишаване на гражданското участие в
процеса на формиране и контрол на
изпълнението на политики на местно
ниво, като акцентът е поставен на социалната сфера.
Целите и дейностите на проекта са
планирани, така че да отговорят в
максималната степен на нуждите на
идентифицираните целеви групи –
администрацията на Община Сунгурларе, членове на Консултативния съвет по социални въпроси, представители на обществеността, включително общински съветници, НПО, сред
които и членовете на Сдружение
„Равновесие“, както и бизнеса.
В рамките на проекта е планирано да
се повиши капацитета на заинтересованите страни за активно участие в
процеса на формулиране и изпълнение и мониторинг на политиките в социалната сфера чрез обучения и информационни кампания и обсъждания.
В резултат на проекта ще бъдат идентифицирани пропуските и проблемите
както по отношение на включването

На община Сунгурларе ще се предложат ефективни и работещи решения и
практики за гражданско участие, идентифицирани от опита на национални и
международни местни власти, които
ще бъдат систематизирани в сборник с
добри практики.
Чрез разработването и въвеждането
на механизъм за граждански мониторинг и контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалните политики и услуги в общината ще се въведе
на практика модел за открито и отговорно поведение в социалната сфера,
като по този начин ще се повиши взаимодействието и ще се насърчи партньорското взаимоотношение между
администрацията, гражданите и бизнеса.
Повишаването на капацитета и информираността на заинтересованите страни, както и въвеждането на механизма
за мониторинг ще допринесе и за подобряване на качеството на предлаганите социални услуги, което от своя
страна ще доведе и до подобряване на
социално-икономическата среда в Сунгурларе.
Продължителността на проекта е 12
месеца, от 19 декември 2018 до 19
декември 2019 г., а общата му стойност е 89 858.82 лв.

Източници: Община Сунгурларе и
http://ravnovesie.eu
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на партньорите (граждани и бизнес) в
процеса на формиране и мониторинг
на социалните политиките на ниво община, така и в процеса на предоставяне на социалните услуги на територията на общината и степента на удовлетвореност на потребителите.
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Повишаване на гражданско участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в Община Сунгурларе, стартира чрез ОП
“Добро управление”

качества на личността и интелекта и
по този начин да повишат увереността и независимостта им в пошироката социална среда. През 18-те
месеца на проекта се осъществяват 7
програми: Индивидуална психологическа подкрепа за преодоляване на

бъдат разделени на 3 групи: базови
умения за работа с компютър, работа
със специализиран софтуер за контрол
с поглед, управление на говоряща точка /за незрящи/. Планирано е да се
създадат
два
творчески
клуба
„Грънчарство и сграфитокерамика“ и
„Тъкачество“. По програма „Странджа“
младежите ще пребивават една седмица сред природата, а по програми
„Храна“ и „Грънчарство“ ще се включват в тематични екскурзии. Пътуванията са възможност децата да се запознаят с нови места, различни хора и да
обогатят жизнения си опит. От особено
значение за постигане целите на проекта е дейността „Общностна подкрепа
за социално включване“.
Проектът се осъществява от Сдружение равновесие, в партньорство с Община Созопол.
Продължителността му е 18 месеца с
обща стойност 120 376.30 лв.
Източник: http://ravnovesie.eu

емоционални, поведенчески и обучителни затруднения; Умения за общуване; Храната – моят път за развитие и самостоятелен живот; Арт терапия; Приказкотерапия и ритъм терапия; Доброволческа програма „Баба и
внуче“ и Програма за екологично образование „Странджа“. Планирано е
обучение за придобиване на ключова
компетентност 4 „Дигитална компетентност“, като в зависимост от индивидуалните способности децата да
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Проектът има за цел да подкрепи социалното включване на децата и младежите с увреждания, настанени в
ЦНСТДМУ с. Атия, чрез включването
им в дейности, които да формират
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Проект „Ще се справя” по Процедура „Открий ме” подпомага деца и младежи с увреждания в с. Атия

Подписването на договора за финансиране предстои, като общият размер
на безвъзмездната финансова помощ,
която
ще
бъде
отпусната
е
1 198 568,67 лв.
Източник: Община Поморие

йони”, сградата ще придобие нов облик и ще стане по-приветлива и уютна за всичките си посетители.
„С много усилия през 2014 г. успяхме
да вдъхнем живот на някогашния Медицински пансионат и да го превърнем в многофункционален комплекс.
Вече 5 години той ежедневно приютява стотици жители на град Поморие и
съм щастлив, че успяхме да се преборим за това финансиране. Предстоят
мащабни дейности, които значително
ще допринесат за подобряване на
условията в сградата”, каза кметът
Иван Алексиев.
Освен външното саниране с подмяна
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Проектното предложение на Община
Поморие за саниране на бившия Медицински пансионат бе одобрено за
финансиране от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. Със средства по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020,
Приоритетна
ос
2
„Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните ра-

на дограми и ремонт на покрива, във
всички вътрешни помещения ще бъде
направено освежаване, а където е необходимо – и цялостно обновяване.
Изпълнението на заложените в проекта дейности ще спомогне за: подобряване на енергийната ефективност на
сградата, намаляване на крайното потребление на енергия, рентабилна експлоатация, устойчиво управление и
поддръжка.
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МРРБ одобри проектa на Община Поморие за саниране
на бившия Медицински пансионат

Цели на процедурата:

•
•

•
•

•

преструктуриране и развитие на
наличните материални мощности
в стопанствата;
насърчаване въвеждането на нови
технологии в производството и
модернизация на физическия капитал;
опазване на компонентите на
околната среда;
спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване
на условията в земеделските стопанства;
насърчаване на сътрудничеството
между земеделските стопани.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Мярка 1 “Инвестиции в земеделски
стопанства”

•

•

Признати групи производители и
признати организации на производители на земеделски продукти или
такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на
групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
За подпомагане само за проекти за
колективни инвестиции могат да
кандидатстват и юридически лица,
регистрирани по Търговския закон
и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица.

Първият краен срок за подаване на
проектните предложения е 22.04.2019
г., 16:00 часа.
Вторият краен срок за подаване на
проектните предложения е 30.09.2019
г., 16:00 часа.
Третият краен срок за подаване на
проектните предложения е 28.02.2020
г., 16:00 часа.
Минимален размер на безвъзмездната
финансова помощ: 5 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 130 000 лева.
Подробна информация можете да получите в офиса на „МИГ-Поморие“ на
адрес: град Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ № 96А,
офис 12, тел. 0877 909 333.

Източник: Община Поморие

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

•

Земеделски стопани;
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Местна инициативна група „Поморие“
обявява процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
по Мярка 1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за
Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ посредством
процедура за подбор на проектни
предложения
№
BG06RDNP00119.036 – МИГ Поморие_4.1_М1
“Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана чрез Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
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Обява за прием на проектни предложения по мярка 1
“Инвестиции в земеделски стопанства” към СВОМР на
СНЦ „МИГ” – Поморие

