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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР—БУРГАС

В този брой:
Актуално
Новини от региона
Новини от страната

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Бургас
Димитър Николов днес подписаха договор за мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в общината. Размерът на инвестицията е
13 млн. лв., осигурени от Оперативна
програма „Околна среда“ (ОПОС)
2014-2020 г. С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици
(ФПЧ10) на територията на общината
с източник битовото отопление с
твърдо гориво.

населението. През втория етап на проекта на базата на резултатите от анализа ще бъдат изпълнени същинските
инвестиционни мерки за подмяна на
отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни източници на топлинна енергия. Срокът за изпълнение
на дейностите е 54 месеца.
Източник: www.eufunds.bg

Проектът ще се изпълнява на два
етапа. Първият включва анализ на
средата и изготвяне на визия за подхода при подмяна на горивните инсталации за битово отопление. Предвижда се създаването на Общностен център за информация и консултации на
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БУРГАС ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА МЕРКИ ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ
СЪС СРЕДСТВА ПО ОПОС

представлява 1/5 от общия бюджет
на оперативната програма. Подкрепата чрез финансови инструменти по
ОПИК се осъществява в допълнение
на планираните операции за безвъзмездна финансова помощ посредством Фонд на фондовете (ФнФ).
На 29 май 2019 г., Фонд на фондовете
подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд
за рисков капитал, който ще предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 милиона лева от
ОПИК, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни
фондове. С това се поставя началото
на изпълнението на инструмента
Фонд за рисков капитал, финансиран
по ОПИК. Общият бюджет на финансиране е 67 млн. лв., в който освен
средствата от ОПИК са предвидени и
средства от частно съфинансиране и
ще бъде управляван от „Морнингсайд
Хил“. Средствата са предназначени
за дялови и квази-дялови инвестиции
във високотехнологични, иновативни
малки и средни предприятия (МСП) в
ранен етап на развитие.

По време на подписването на споразумението и.д. Главният директор на
Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ Смилена
Костова отбеляза, че това е поредната
важна крачка, която Министерството
на икономиката прави за укрепването
на инвестиционната среда в България.
Г-жа Костова обърна внимание на факта, че в предходния програмен период
2007-2013, управлението на средствата
за
финансови
инструменти
(Инициативата JEREMIE) е осъществявано от Европейския инвестиционен
фонд, докато през настоящия програмен период е взето решение тези ресурси да бъдат управлявани от българска институция, в лицето на Фонда
на фондовете. „Ако в предишния период положихме основата на публичното
дялово инвестиране посредством инициативата JEREMIE, то през настоящия си поставихме за цел да създадем
собствен, български капацитет за управление на финансови инструменти.
Резултат от този процес е и подписването на настоящото споразумение“.
На 20 февруари 2019 г., ФнФ излезе с
решение относно избора на финансов
посредник за управлението на Фонд за
рисков капитал. Избраният за победител в процедурата е „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД.
Избраният фонд мениджър се ангажира да осигури и частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите, като се
очаква сумата, която ще достигне до
компаниите да е 67 милиона лева. Размерът на вложените ресурси във всяка
компания ще бъде в диапазон от 1,5 до
7 милиона лева.
Източник: www.eufunds.bg

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.

АКТУАЛНО

В рамките на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020 (ОПИК) планираната подкрепа за малки, средни и големи предприятия чрез финансови инструменти
е в размер на 235 млн. евро, което
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ФОНДЪТ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ ПРЕДОСТАВЯ ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА 47.1
МЛН. ЛВ. ПО ОПИК

СТАРТИРА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ЧЕТВЪРТИЯ ПО ГОЛЕМИНА ГАРОВ КОМПЛЕКС – КАРНОБАТ

Реконструкцията на гаров комплекс
Карнобат се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. и от
националния бюджет. Бенефициент е
НК
Железопътна инфраструктура,
а
изпълнител
обединение
„Железопътна инфраструктура Карнобат“ ДЗЗД, а стойността на договора за
строителство на обекта е 4 142 125,00
лв. без ДДС. Строителният надзор ще
се
осъществи
от
обединение
„Консултанти Карнобат“ ДЗЗД, а договорът е на стойност 157 000, 00 лв. без
ДДС.
Подробна информация за проекта:
https://www.eufunds.bg/bg/optti/
node/1606
Източник: www.eufunds.bg

Гара Карнобат не е ремонтирана от
изграждането си през 80-те години на
миналия век. Инвестицията е над 4
млн. лв., като ще бъдат ремонтирани
приемното здание, пероните и подлеза. Ще бъдат извършени конструктивни укрепвания, архитектурно обновяване, както и изграждане на асансьори и съоръжения за лица с намалена
подвижност за достъп до пероните.
Строителството ще продължи две години, като през този период няма да
бъде преустановена дейността на га-
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„Тази железопътна гара е изключително важна и е единствената жп
връзка между Югоизточна и Североизточна България. Тя е четвъртия по
големина железопътен възел в страната и е част от транспортния коридор Пловдив – Бургас“, това обяви
министър Желязков по време на
днешната церемония. Той отбеляза,
че от нея ще започне развитието на
направлението Бургас – Синдел, като
амбициите са да бъде и част от инфраструктурата, която ще продължи
към Русе.

рата, за да продължи да обслужва пътниците.
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Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Росен Желязков даде старт на реконструкцията на жп гара Карнобат.

ките до съответното място. Мащабните дейности във втори етап включват
още: изграждане на понтони; видеонаблюдение; допълнително оборудване на рибната борса със система за
замразяване на нежелания улов; изграждане на компостираща инсталация
за водорасли и осигуряване на мощен
агрегат, който да захранва пристанището, при наличие на проблеми с
електричеството.
Очаква се работата да започне след
края на летния туристически сезон.

ще – Поморие. Подписаният договор
с Министерство на земеделието, храните и горите за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 7,5 млн.
лева.

Източник: Община Поморие

„Радвам се, че успяхме да защитим и
този проект. В рамките на първия
етап реализирахме голяма част от
дейностите, но ни предстои още работа, за да превърнем пристанището
в един истински, отговарящ на всички
европейски изисквания и стандарти,
порт. Вторият етап включва окончателно затваряне на пристанището и
защита на всички съдове, акостиращи
в него. Смятам, че бензиностанцията,
която планираме да изградим на самото пристанище, ще бъде найголямото предимство и най-важната
придобивка. Тя ще даде възможност
лодките да бъдат зареждани на място
и ще спести много време и усилия на
всички работещи. Предвидили сме и
други нови съоръжения, с които да
улесним работата на рибарите”, каза
кметът Иван Алексиев.
Ще бъде построено голямо хале за
ремонт на морските съдове, а два
стационарни крана ще извеждат лод-
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Със средства по „Програма за морско
дело и рибарство 2014 – 2020 г.” ще
бъде реализиран втори етап от модернизацията на Рибарско пристани-
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Поморие получи финансиране за втори етап от модернизацията на рибарското пристанище

МИГ Поморие открива процедура за подбор на проекти
по Мярка 6 “Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода
ВОМР в територията на МИГ Поморие”

Допустими бенефициенти по процедурата са:
1. Юридически лица с нестопанска
цел;

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ
Поморие- https://www.mig-pomorie.eu/ и
в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020
г.
(ИСУН
2020)
–
https://
eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е
17:30 часа на 27.08.2019 г.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния
срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат
да се задават само на електронната
поща, посочена по-долу, като ясно се
посочва номер на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: office@migpomorie.eu
Източник: Община Поморие

2. Общини със седалище и адрес на
управление на територията на МИГ
Поморие – Община поморие.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на
безвъзмездна финансова помощ е 1
167 055,00 лв. (един милион сто шест-
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Целта на процедурата е да осигури
подкрепа за подобряване на природозащитното състояние (ПС) на видове
и местообитания от мрежата Натура
2000, докладвани през 2013 г., в изпълнение на чл. 17 от Директивата за
местообитанията, в „неблагоприятнонезадоволително“ състояние, както и
да допринесе за изпълнението на
подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията
на МИГ Поморие.

десет и седем хиляди и петдесет и пет
лева) с ДДС.
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Местна инициативна група Поморие
кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос
3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на
Оперативна програма „Околна среда
2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти №
BG16M1OP002-3.008
MЯРКА
6„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ
В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ
ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА
НА МИГ ПОМОРИЕ”.

настилки, които ще се използват от
всички жители на общината и от транзитно преминаващите туристи.“, каза
кметът Алексиев.
Срокът за изпълнение на проекта е 36
месеца.
Източник: Община Поморие

Проектът включва възстановяване и
подобряване на отводняването на
пътната настилка на улиците „Рила“ и
„Струма“ в гр. Ахелой и улиците „Иван
Вазов“, „Ангел Кънчев“ и „Захари Стоянов“ в гр. Каблешково.
„Това е един от големите проекти, които предстоят да бъдат реализирани
и аз съм изключително доволен, че
успяхме да го защитим. Проблемът с
улиците е поставян многократно на
обществените обсъждания и на срещите ми и в двете населени места,
където живеят общо около 6 хил. жители. Избрани са точно тези улици,
защото едно от условията на програмата бе да се осигури директна транспортна свързаност на населените
места с по-висок клас път. С инвестициите по този проект, освен че ще
осигурим тази свързаност, ще се извърши и цялостен ремонт на пътните
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Кметът на община Поморие Иван
Алексиев подписа договор с Държавен фонд „Земеделие”, по Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) 2014-2020 г., за предоставяне
на финансова помощ в размер на
1 170 000 лева за рехабилитация и
реконструкция на част от общинската
улична мрежа в град Ахелой и град
Каблешково.
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Кметът Иван Алексиев подписа договор за рехабилитация на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково

Инвестиционният проект, предвижда
извършване на ремонтни дейности на
спортното игрище на територията на
кв. Василико, общ. Царево. Като част
от ремонта на игрището, са предвидени следните ейности:
- Подмяна на съществуващата настилка със синтетична спортна настилка;
- Разчертаване на футболно игрище и
принадлежностите към него;

- Ремонт на съществуващо оградно
съоръжение;
- Доставка и монтаж на входни врати;
- Доставка и монтаж на осветителна
система.

- Реализирането на инвестиционния
проект цели подобряване на условията
за спорт и отдих в общината, което би
спомогнало за създаване на оптимална жизнена среда, подобряване на условията и удобствата за жителите и
посетителите на гр. Царево.
- С реализация на предвидените дейности по проекта се допринася за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Царево и Националната стратегия, свързана с физическото възпитание и спорта.
- Реализацията на проекта е насочена
към задоволяване на нуждите и потребностите на младежите на територията на общината, подрастващите, както и младежите до 29 години.
Бюджетът на проекта е 96 800,95 лева,
като се финансира 100% от Програмата.
Срок за изпълнение на проекта – 36
месеца.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Източник: Община Царево

Обща цел: Подобряване условията на
живот в община Царево чрез социалното приобщаване, намаляване на
бедността и икономическото развитие
в селските райони.
Специфичните цели, които инвестиционния проект си поставя, са следните:

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.
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Кметът на Община Царево подписа
договор за финансиране по Проект
"Ремонт на спортно игрище в кв. Василико, гр. Царево" по Подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 –
2020 г.
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Кметът на Община Царево подписа договор за финансиране по Проект "Ремонт на спортно игрище в кв. Василико, гр. Царево"

Морската община е кандидатствала
за ваучер в размер на 15 хиляди евро
от Европейската комисия. Инициативата „WiFi4EU“ е предназначена за
граждани и посетители на Европейския Съюз, които ще имат безплатен
достъп до безжичен и високоскоростен интернет на обществени места,
като паркове, площади, обществени
сгради, библиотеки или здравни центрове на територията на Съюза. Wi-Fi
точките за достъп, ще бъдат инсталирани от общината, като се използва
ваучера от ЕС.
Източник: Община Приморско

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.
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Община Приморско е една от 63-те
общини, които са одобрени за финансиране по проект на Европейската
комисия за безплатен интернет достъп на обществени места „WiFi4EU“.
С тази придобивка, туристите ще
имат възможността да се свързват с
близки и приятели извън местата за
настаняване. Предвижда се Wi-fi точките да са на местата с най-голям човекопоток, като те ще са 6 на брой.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН МАЙ 2019

ПРИМОРСКО С БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ ПО ПРОЕКТ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

