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.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН ЮНИ 2019

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР—БУРГАС

В този брой:
Актуално
Новини от региона

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА
ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.002 „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ“

Управляващ 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 отношение,
иновативно, конкурентоспособно и
основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти:
BG14MFOP001-1.002 „Здраве и безопасност“.
Основната цел на процедурата е подобряване на хигиената, безопасността и условията на труд на рибарите и
по-конкретно постигане на Специфична цел „Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на
предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване
на безопасността и условията на
труд“.
С помощта на мярката се насърчават
инвестиции, насочени към подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд за рибарите на борда на риболовните кораби
или в индивидуално оборудване, при
условие че тези инвестиции надхвър-

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да
се изпълняват на територията на Република България.
Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е
452 456,82 лева.
Минималният размер на допустимата
безвъзмездна финансова помощ - Неприложимо
Максималният размер на допустимата
безвъзмездна финансова помощ е 10
000 .00 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по
тази мярка се предоставя в рамките на
определения бюджет за нея в ПМДР
2014 - 2020 г. и е в размер от 50 до 100
на сто от общите допустими разходи
за дейности, от които:
•

73,26%
ЕФМДР и

•

26,74% съфинансиране от националния бюджет.

съфинансиране

от

Допустими за финансиране са следните дейности:
-инвестиции на борда на корабите;
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По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.
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лят законодателството на Съюза или
националното законодателство.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на
26.08.2019 г.

Заповед на на Ръководителя на УО на
ПМДР за утвърждаване на Условията
за кандидатстване и приложенията
към тях.
Източник: www.eufunds.bg
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се
извършва изцяло по електронен път
чрез Информационната система за
управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския
съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез
модула „Е-кандидатстване“ на следния
интернет
адрес:
https://
eumis2020.government.bg/

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, а именно до 17.00 ч. на
05.08.2019 г. Допълнителни въпроси
могат да се задават само по електронна
поща:
pmdr@mzh.government.bg.
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Пълният пакет документи, условията
за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да
намерите тук.
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-инвестиции в индивидуално оборудване, при условие че тези инвестиции надхвърлят изискванията произтичащи от законодателството на
Съюза или националното законодателство.

и.д. главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и
средните
предприятия
(ИАНМСП) подписаха два административни договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
процедура
BG16RFOP0022.052„Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Общият размер на предоставената
помощ по сключените административни договори, възлиза на 6 242 000
лв. / 3 191 484 евро, като по проект
„Участие на МСП на международни
панаири, изложби и конференции в
страната и в чужбина“ предоставената сума е в размер на 4 142 000 лв., а
по проект „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски

мисии, бизнес форуми, конференции,
контактни борси и двустранни срещи“
предоставената сума е 2 100 000 лв.
Основната цел е да се осигури поголяма устойчивост на постигнатите
досега резултати, както и подобряване
на бизнес средата чрез подпомагане
на индивидуалните участия на малките и средни предприятия в специализирани международни панаири и изложби в страната; организиране, провеждане и участие в специализирани
конференции, в търговски мисии в чужбина, както и чрез организиране на
бизнес форуми, контактни борси, конференции и други нетуъркинг събития
с двустранни срещи между български и
чуждестранни фирми в страната.
Сред допустимите за финансиране
дейности са и тези свързани с разработването на софтуер и създаване на
интернет платформа за онлайн регистрация и мачмейкинг във връзка с
дейностите по организиране на бизнес
форуми, контактни борси, конференции и др., както и консултантски услуги
за подготовка и разработване на документация за предвидените по проектите обществени поръчки.
Източник: www.eufunds.bg
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АКТУАЛНО

На 28 юни 2019 г., на официална церемония в сградата на министерство
на икономиката, Смилена Костова,
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ОФИЦИАЛНО БЯХА ПОДПИСАНИ ДВА ДОГОВОРА ЗА
„РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕРКИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА ИАНМСП“

Стартира новата система за повишаване сигурността
на морските пристанища

Събитието се състоя в Бреговия център за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в гр. Бургас, изграден в
рамките на предишната Оперативна
програма „Транспорт“ по проект
VTMIS.

Общата стойност на проекта е 7 231
917 лева, като съ-финансирането е
осигурено от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна
програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура” 2014-2020 г. и националния бюджет на Р България.
Системата вече работи на пристанищните терминали Варна-Изток, ВарнаЗапад и Бургас-Изток 1. Изградени са
два командни и контролни оперативни
центъра, което позволява непрекъсната защита на критичната инфраструктура. Чрез нея ще се повиши нивото на
сигурност и безопасност на морската
ни граница, която е външна, както за
България, така и за Европейския съюз.
Освен за противодействие на контрабандата и контрол на движението на
рисковите стоки и товари, тя ще спомогне и за увеличаване събираемостта
на приходите от морските пристанища.

Източник: www.eufunds.bg

Демонстрация на възможностите на
новата система беше направена в
присъствието но министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията Росен Желязков, ръководителя на Управляващия орган
на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура” инж.
Галина Василева, кметът на община
Бургас Димитър Николов, генералния
директор на Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ Ангел
Забуртов, ръководителя на проекта др инж. Златко Кузманов, представите-
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пресконференция
по
проект
„Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска
и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища /
RPSSP/” на 21 юни 2019 г.

ли на пристанищната общност, журналисти и гости.
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Нова технологична система за повишаване безопасността на българските морски пристанища беше представена по време на заключителната

риториалният директор Магдалена Манолова, общински съветници, представители на проектантския екип и изпълнителя на строителните дейности, деца и възпитатели от ДГ "Надежда",
както и жители на "Меден рудник".
До месец ще започне реконструкцията
на района при улиците "Мария Луиза"
и "Климент Охридски". Там, по жела-

трябва да се благоустроят всички
междублокови пространства в Бургас.
Това каза при официалното откриване на завършения обект от програмата за създаване на балансирана
градска среда кметът Димитър Николов.
ние на хората, Община Бургас е предвидила изграждането на повече паркоместа. Останалата част ще бъде благоустроена, като се предвижда по-

"Сега имаме възможност да видим
едно прекрасно благоустрояване.
Радвам се, че на безопасни настилки
децата ще може да прекарват свободното си време, а техните родители и жителите на комплекса ще имат
възможност да отдъхват активно.
Имаме разработени проекти за още 6
междублокови пространства и в момента проектираме за още 8 пространства, които се намират в
"Славейков", "Изгрев", "Зорница" и
"Възраждане", каза Димитър Николов.
На церемонията присъстваха още
зам.-кметът инж. Чанка Коралска, те-

ставянето на повече зеленина
създаването на комфортна среда.

за

Обновеното пространство в периметъра на блоковете 92 - 95 ще позволи децата и възпитателите от найголямата детска градина в комплекса "Надежда",
да
провеждат
поразнообразни занимания.
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Обновеното пространство при блоковете 92, 93, 94 и 95 в комплекс
"Меден рудник" е моделът, по който
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Община Бургас проектира облагородяването на междублокови пространства в целия град

предназначени за възрастови групи
от 0 до 3 и от 3 до 12 години, кътове
за отдих, тенис маса и игрище за бадминтон. Второстепенни алеи осигуряват бърз достъп от входовете на

Обновяването на междублоковото пространство е извършено по проект
"Осигуряване на балансирана градска
среда в ЦГЧ, ж.к Възраждане и ж.р.
Меден Рудник" - етап 1" е на обща
стойност 30 475 379, 31 лв. и се финансира по
Оперативна програма
"Региони в растеж" 2014-2020, ДБФП
№
BG16RFOP001-1.004-0003C01/04.01.2017.

Източник: Община Бургас
блоковете до главната алея. Реновирани са стълбите през жилищните
блокове, зелените площи са оформени по стандартите за балансирана
градска среда. Поставени са нови
пейки, кошчета за отпадъци, енергое-

фективно парково осветление. Създадени са условия за достъп на хора в
неравностойно положение, внедрени
са иновативни решения за оползотворяване на дъждовната вода.
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Междублоковите
пространства
са
обвързани чрез прокарването на общ
маршрут, преминаващ през всяко едно
от тях и обединяващ в себе си велоалея, алея за ролери и пешеходна
алея. Този маршрут е обвързан със
системата от велоалеи, изградена по
главните улици около зоната, спирките
на градски транспорт и вече обновените зелени пространства. Той се явява
оста, по която се развиват основните
дейности в пространствата.
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В междублоковото пространство са
изградени две детски площадки,

на зона "Богориди" /от ул. "Лермонтов"
до ул. "Демокрация"/, на историческото
ядро на Морската градина /от паметника на Пушкин до ул. "6-ти септември"/ и
на площад "Жени Патева" /пред стария
съд/.
Ремонтирани бяха още тротоари и
ключови улици в Централна градска
част, "Възраждане" и "Меден рудник"
като ул. "Фердинандова", ул. "Христо
Фотев", ул. " Цар Самуил", ул.
"Македония", ул. "Пробуда", ул. "Любен
Каравелов", ул. "Васил Левски", ул.
"Ивайло" /1-ви етап/, ул. "Кооператор"
и др.

Чанка Коралска на заключителна пресконференция
по
проект
"Осигуряване на балансирана градска
среда в ЦГЧ, ж.к. "Възраждане" и ж.к.
"Меден рудник" - етап 1", финансиран
по ОП "Региони в растеж" 2014-2020
г.

"С реализирането на проекта успяхме
да подобрим условията за живот на
хората в ЦГЧ, Възраждане и "Меден
рудник", като създадем нови паркоместа, по-екологична градска среда и
нови места за отдих и игри на открито
с озеленяване, подземни контейнери
за отпадъци, енергийно ефективно
осветление и иновативно оползотворяване на дъждовната вода. Не помалко важно е, че под всички улици,
които ремонтирахме, беше сменена
цялата подземна инфраструктура",
сподели зам.-кметът на Бургас Чанка
Коралска.

Занемарени междублокови пространства в трите градски района бяха
превърнати в красиви и комфортни
кътчета и паркове за отдих, спорт и
игра на открито.
"Имаме още много проекти, които
предстои да реализираме и ще
превърнат
Бургас
в
още
попривлекателно място за живеене. Един
от тях е свързан с изграждане на нов
паркинг с над 150 места между улиците "Мария Луиза", "Цар Асен" и
"Климент Охридски", разказа още зам.кметът на Бургас Чанка Коралска.
На срещата присъстваха още директорът на общинската дирекция по
строителство Димитър Бакалов и директорът на Центъра за административни услуги "Възраждане" Магдалена
Манолова.
Източник: Община Бургас

Обектите по проекта бяха свързани с
мащабна реконструкция на пешеход-
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В рамките само на един проект и в
срок от две години, Община Бургас
реализира 10 обекта, които подобриха условията и качеството на живот
на жителите на "Меден рудник", Централна градска част и "Възраждане".
Това съобщи зам.-кметът на Бургас
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За 2 години Община Бургас реализира 10 мащабни
обекта по проект за балансирана градска среда

На 13 юни кмета на община Приморско д-р Димитър Германов, подписа
договори за финансиране на проекти
по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските
райони. Процедурата по кандидатстване започва през 2018 г. и към
днешна дата одобрените средства
вече са факт.

ретните ремонтни дейности ще започнат след приключване на летния сезон
и вдигане на забраната за строителство.
Източник: Община Приморско

Проектите включват ремонт и реконструкция на детска градина „Русалка“ в
град Приморско, реконструкция на
четириклонното кръстовище на входа
на Приморско в кръгово и ремонт на
улица в с. Веселие. Общата стойност
на одобреното финансиране е 2 милиона лева.
Престои Община Приморско да изготви
тръжна
документация
и
след съгласуването ѝ с „Държавен
фонд Земеделие“ да стартира процедура по избор на изпълнители. Конк-
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Община Приморско продължава дейностите си по обновление на района
чрез финансиране по програми на
ЕС. Нови два договора осигуряват
средства за реконструиране на нови
обекти в общината.
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Реконструират нови обекти в община Приморско по
Програмата за развитие на селските райони

лиза на 878 935,00 лева.
Източник: Община Поморие

Предложението е внесено по Мярка 4
“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, посредством процедура за
подбор на проектни предложения,
финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР).
Преди дни кметът Иван Алексиев
подписа договор с Държавен фонд
„Земеделие” за финансиране на ремонтните дейности на още две улици
в града – „Рила“ и „Струма“, които ще
осигурят директна транспортна свързаност на населеното място с повисок клас път.

Общата стойност на предстоящите
инвестиции в град Ахелой по европейски програми, за възстановяване и
рехабилитация уличната мрежа, въз-
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В навечерието на празника на гр. Ахелой, Местната инициативна група –
Поморие одобри за финансиране внесеното от Община Поморие проектно
предложение за рехабилитация и реконструкция на улица “Искър” в града.
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МИГ Поморие одобри проекта за ремонт на ул. Искър в
гр. Ахелой

Напредъкът в усвояването на европейски средства в
областта бе представен в Айтос

център—Бургас и за индикативното
разпределение на средствата по Оперативните програми за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

Акцент в събитието беше напредъкът
в усвояването на европейски средства в Бургаска област, посредством
посочените данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в Бълга-

рия (ИСУН 2020). Присъстващите
имаха възможност да видят фотоси и
видеоклипове от завършени обекти
през програмен период 2014 - 2020 г.,
а материали са реализирани от Областен информационен център в края
на 2018 г.
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кандидатстване по оперативните програми до края на календарната година.

Участниците получиха информация от
екипа на Областен информационен
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В залата на Община Айтос се проведе среща с представители на общинската администрация и граждани.
Поводът бе представянето на няколко
актуални и предстоящи процедури за

