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Публикувани са Насоки за кандидатстване по процеду-
ра „Енергийна ефективност в периферните райони-3” 

алната инфраструктура и в многофа-
милни жилищни сгради. 

Настоящата трета процедура по Прио-
ритетна ос 2  продължава и надгражда 
инвестициите за внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, като дава 
предимство на многофамилни жилищ-
ни сгради, предвид че към настоящия 
момент ОПРР 2014-2020 е единствена-
та програма, която подкрепя с безвъз-
мездни средства дейности за енергий-
на ефективност на многофамилни жи-
лищни сгради. В тази връзка отпада 
ограничението за финансиране само 
на сгради с до 35 самостоятелни обек-
та, което разширява обхвата на допус-
тимите за финансиране сгради с всич-
ки, които отговарят на изискванията за 
многофамилна жилищни сгради, вклю-
чително с над 35 самостоятелни обек-
ти. 

Проектите, които ще се финансират по 
процедурата ще доведат до подоб-
ряване на енергийните и експлоатаци-
онните характеристики на обществени-
те и жилищните сгради, което ще поз-
воли устойчивото им управление и 
поддръжка, както и ще намали крайно-
то потребление на енергия и нивото на 
вредни емисии.  

Минималният размер на БФП за про-
ектно предложение е 200 000 лева, а 
максималният размер на БФП по всеки 
индивидуален проект не може да над-
хвърля  1 500 000 лева. 

Крайният срок за подаване на проект-
ни предложения по процедурата е до 
19:00 часа на 27.03.2020 г. 

Източник: www.eufunds.bg 

Управляващият орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 
2014 – 2020 г. обявява процедура за 
предоставяне на безвъзмездна фи-

нансова помощ чрез подбор на проек-
ти „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 ОП-
РР 2014-2020 г. и кани допустимите 
кандидати да подадат проектни пред-
ложения. 

Допустими кандидати по процедурата 
са общините: Ботевград, Берковица, 
Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, 
Елхово, Златоград, Ивайловград, Кру-
мовград, Козлодуй, Карнобат, Мезд-
ра, Малко Търново, Никопол, Нови 
пазар, Нова Загора, Поморие, Попо-
во, Пещера, Провадия, Разлог, Сан-
дански, Свиленград, Самоков, Севли-
ево, Троян, Тутракан, Червен бряг. 

Основните допустимите дейности са 
насочени към изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност, мерки за дос-
тъпна среда  и др. в допустими за фи-
нансиране публични сгради на дър-
жавната и общинската администра-
ция, както и към общински сгради от 
образователната, културната и соци-
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Управляващият орган на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. участ-

ва в изложение “Sofia international money exhibition” 

пълнително предстои да се обяви фи-
нансов инструмент за енергийна ефек-
тивност и иновации в размер общо на 
140 млн. лв. Също така ще бъде 
обявен и инструмент за микрокредити-
ране в размер на 30 млн. лв.“ добави 
тя. 

Икономическият зам.-министър изтък-
на, че до момента са подкрепени 2 302 
МСП чрез безвъзмездни средства от 
ОПИК. „До края на настоящия програ-
мен период по програмата предстои да 
се обявят още две процедури, които са 
насочени към малките и средни предп-
риятия, а именно: „Стимулиране внед-
ряването на иновации от съществува-
щи предприятия“ и „Дигитализация на 
малки и средни предприятия“. Това са 
двете процедури, които от една стана 
ще подкрепят МСП в развитието им, от 
друга ще подсили иновационното 
представяне на нашите компании, кое-
то е един от приоритетите и за следва-
щият програмен период“, посочи г-жа 
Иванова. 

По време на изложението беше под-
чертана и ролята на Оперативна прог-
рама „Инициатива за малки и средни 
предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП) 
като друга възможност за финансира-
не чрез финансови инструменти през 
този програмен. По нея са подкрепени 
3 893 броя микро, малки и средни 
предприятия и са предоставени 4 481 
броя транзакции към тях. Програмата е 
отворена до края на 2019 година, като 
се обмислят възможности за подпомог-
не и продължаване на инициативата с 
допълнителен ресурс. 

Източник: www.eufunds.bg 

Управляващият орган на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020 г. /УО на ОПИК/ 
участва в изложение“Sofia internation-
al money exhibition” под мотото 
„Финансовите инструменти като реал-
на възможност за развитието на мал-
ките и средни предприятия. Организа-
тори на събитието са Българската 
търговско-промишлена палата, Съве-
та по инвестиции към БТПП и Изпъл-
нителна агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия. 

Изложението беше открито от Лилия 
Иванова, заместник-министър на ико-
номиката, която отбеляза, че финан-
совите инструменти имат редица пре-
димства в сравнение с безвъзмездна-
та финансова помощ, която е тради-
ционният начин за предоставяне на 
средства от бюджета на ЕС. Зам.-
министър Иванова поясни, че към мо-
мента, по ОПИК, чрез "Фонд на фон-
довете" са отворени три финансови 
инструмента за дялови инвестиции, 
предназначени за подпомагане на 
малките и средни предприятия (МСП). 
Публичните средства от програмата 
са в размер на приблизително 112 
млн. лв. и са предназначени за ранен 
и начален етап от развитието на 
предприятията. „През 2020 г. ще зара-
ботят още 3 фонда за дялови инвес-
тиции с размер на публичните средст-
ва по ОПИК от около 85 млн. лв. До-
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Комитетът за наблюдение на ОПДУ представи 
напредъка по програмата и съгласува Индикативната 

годишна работна програма за 2020 г. 

девет процедури на обща стойност 31 
270 000 лв. Бяха одобрени съответни-
те нови критерии за подбор на опера-
ции (КПО) по седем процедури от ИГ-
РП 2020 и съществени изменения на 
КПО по две процедури, както и удъл-
жаване на сроковете за изпълнение по 
шест процедури. Членовете на Комите-
та бяха запознати с напредъка в из-
пълнението на програмата, Отчета за 
изпълнението на Годишния план за 
действие (ГПД) за информация и кому-
никация на ОПДУ за 2019 и ГПД за 
2020. 

В заседанието взеха участие предста-
вители на Европейската комисия, пуб-
личната администрация, съдебната 
система и неправителствения сектор. 
Всички документи, одобрени на КН на 
ОПДУ на 22 ноември, както и направе-
ните презентации са публикувани в 
рубриката за КН на ОПДУ на единния 
информационен портал: https://
www.eufunds.bg 

Източник: www.eufunds.bg 

Към средата на ноември тази година, 
по Оперативна програма „Добро уп-
равление” (ОПДУ) са отворени 39 
процедури за кандидатстване. Склю-
чените 358 договора са за 406 млн. 
лв. и представляват близо 61% от фи-

нансовия план на програмата за пре-
доставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ, стана видно от представе-
ния напредък по програмата по време 
на Дванадесетото редовно заседание 
на Комитета за наблюдение на ОПДУ, 
проведено на 22 ноември 2019 г. 

„Индикаторите по програмата имат 
доста значими стойности, и затова е 
добре да се мисли за ефекта от дей-
ностите, които се извършват за об-
ществото“ каза във встъпителните си 
думи г-н Станислав Рангелов, начал-
ник на отдел „Румъния и България” в 
Главна дирекция „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване” на 
Европейската комисия.  Според него 
е важно да се покаже, че средствата, 
които самите граждани и фирмите 
плащат като данъци, се връщат при 
тях под формата на опростени и по-
евтини процедури и услуги. 

По време на заседанието КН на ОП-
ДУ съгласува Индикативната годишна 
работна програма (ИГРП) за 2020 г. с 
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22 процедури за набиране на проектни предложения за 
над 315 млн. лева ще бъдат обявени през 2020 г. 

вече са приети националните докумен-
ти, които дават рамката на програми-
рането. До края на март следващата 
година трябва да сме готови с първите 
варианти на програмите и Споразуме-
нието за партньорство“, допълни още 
Дончев. 

Обсъдените проекти на индикативни 
годишни работни програми на Управ-
ляващите органи са налични в публич-
ния модул на Информационната систе-
ма за управление и наблюдение на 
средствата от ЕС (линк). Окончателни-
те варианти ще бъдат публикувани 
след официалното им одобрение от 
Комитетите за наблюдение на съответ-
ните програми. 

Източник: www.eufunds.bg 

22 процедури за набиране на проект-
ни предложения на обща стойност 
над 315 млн. лева ще бъдат обявени 
през следващата година по програми-
те, съфинансирани от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове. 

Това стана ясно по време на заседа-
ние на Съвета за координация на 
управлението на средствата от ЕС 
(СКУСЕС) към Министерския съвет, 
на което бяха разгледани индикатив-
ните годишни работни програми за 
2020 г. Към края на октомври нивото 
на договаряне е над 78% от бюджети-
те на програмите, а  плащанията към 
бенефициентите са над 38%. 

„Този напредък може да се окачестви 
като добър, но не трябва да губим 
темпото, а да го ускорим, за да се 
поздравим с успешно изпълнение в 
края на периода. Следващите шест 
месеца са изключително важни за то-
ва какво и как ще представим и дого-
ворим с Европейската Комисия. Нало-
жително е да се търси допълване на 
интервенциите между програмите за 
постигане на цялостен ефект“. Това 
заяви заместник министър-
председателят Томислав Дончев в 
рамките на председателствано от не-
го заседание на СКУСЕС. „Влизаме в 
интензивен период на подготовката 
за следващия програмен период, като 
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Публичният модул на ИСУН 2020 - по-достъпен и про-
зрачен за потребителите 

начин нито една институция, организа-
ция или фирма не може да скрие ин-
формация по проекта, който управля-
ва. Обновеният ИСУН е и средство 
за  опростяване и унификация на пра-
вилата и процедурите. Системата дава 
възможност за налагане на рестрикции 
относно броя документи, изисквани от 
бенефициентите и кандидатите. 

Чрез публичния модул  могат да се 
направят и справки в реално време за 
постигнатите индикатори по програми-
те; резултатите от оценката на всеки 
оценителен етап и крайното класиране 
на проектните предложения по проце-
дурите за предоставяне на БФП, реал-
но изплатените средства по програми, 
приоритетни оси, процедури и догово-
ри; проекти и бенефициенти, които ня-
мат наложени финансови корекции и 
са приключили изпълнението в първо-
началния срок на договора; брой и 
стойност на подадените проектни 
предложения по програми и процеду-
ри. 

ИСУН 2020 предоставя актуални 
справки по райони за планиране, вклю-
чително до ниво отделно населено 
място – информация за всички проек-
ти, които се изпълняват на съответна-
та територия със стойност на догово-
рените и на реално изплатените средс-
тва по източници на финансиране. 
„Тази функционалност на системата 
ще ни даде възможност за разрези и 
анализи на регионално ниво, за да кро-
им по-добри политики“, допълни още 
Дончев. През следващите 1-2 години 
предстои усъвършенстване на систе-
мата като амбициите са в нея да бъдат 
въведени и всички направени разходи 
с национален бюджет. 

Източник: www.eufunds.bg 

„България е първата държава членка, 
която показа открито в електронна 
система изразходените средства по 
европейски програми през 2010 годи-
на“. Това заяви вицепремиерът То-
мислав Дончев, който представи об-
новения публичен модул на Инфор-
мационната система за управление и 
наблюдение (ИСУН) 
2020 http://2020.eufunds.bg. Надграж-
дането има за цел прозрачност и ин-
формираност на широката обществе-
ност, което гарантира по-добра прос-
ледимост на управлението на фондо-
вете и предоставя възможност за из-
вършване на повече и по-детайлни 
справки. В обхвата на системата по-
падат 20 програми с външно финан-
сиране и от нея се възползват над 70 
000 потребители. 

За разлика от предишната версия, с 
предимно деловодни функции, насто-
ящата система дава възможност за 
проверка на всички отворени и предс-
тоящи процедури за предоставяне на 
Безвъзмездна финансова помощ 
(БФП), по които един потенциален 
кандидат е допустим, чрез задаване 
на критерии за населеното място и 
вида на организацията бенефициент. 
Налична е цялостна информация за 
всеки стартирал, приключен или прек-
ратен проект, включително описание 
на дейностите, организациите, участ-
ващи в изпълнението, постигнатите 
индикатори, финансова информация, 
наложените финансови корекции, 
тръжните процедури и сключените 
договори с изпълнители. 

Възможността данните за всички ор-
ганизации, които участват в изпълне-
нието на проекти да бъдат достъпни, 
вицепремиерът определи като мощен 
инструмент за спиране на злоупотре-
бите с европейски средства. По този 
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Община Бургас стартира процедура за създаване на 
„Югоизточен иновационен център по генетика и био-

технологии“ 

раторията - секвенатор и съпътстващ 
специализиран диагностичен софтуер 
за изследване и проследяване на па-
циенти с туморна патология, както и 
друго специализирано оборудване, 
необходимо за създаването на модер-
ната генетична лаборатория. Другият 
важен акцент, върху който ще се кон-
центрират дейностите по проекта, е 
осъществяването на научни изследва-
ния и анализи за разработване на нови 
методи за оптимизиране лечението на 
онкоболни пациенти.  

Ползите за Бургас от изграждането на 
Научно-изследователски център по 
генетика и биотехнологии са безспор-
ни: 

1. Подобряване грижата за здравето 
на гражданите на общината чрез га-
рантиране на достъп до модерни тех-
нологии за диагностика и терапии на 
значими социални заболявания, какви-
то са онкологичните.През последните 
години Община Бургас направи значи-
телни инвестиции в изграждането и 
оборудването на модерен Комплексен 
онкологичен център. През следващата 
година ще започне работата и Пози-
тронно-емисионен компютърен томо-
граф от последно поколение, което ще 
позволи навременна и точна диагно-
стика на онкологични заболявания на 
място в Бургас. Със създаването на 
Генетичната лаборатория в Бургас на 
практика ще се затвори цикълът за 
скрининг, изследване на предразполо-
женията, ранна диагностика, навре-
менно и прецизно лечение на онкобол-
ните не само в общината, но и в целия 
Югоизточен район, като ще гарантира 
качествена медицинска грижа на мя-
сто, без необходимост от пътуване за 
изследване и лечение в чужбина на 
пациентите.  

Община Бургас става част от Сдруже-
ние с нестопанска цел "Югоизточен 
иновационен център по генетика и 
биотехнологии", което ще кандидат-
ства за финансиране по Оперативна 

програма "Иновации и конкурентоспо-
собност" 2014-2020 с проект за създа-
ване на Югоизточен научно-
изследователски център по генетика 
и биотехнологии". Като партньори в 
Сдружението се включват Универси-
тет "Проф. д-р Асен Златаров", както 
и лечебни заведения, регистрирани 
на територията на община Бургас - 
МБАЛ "Лайф Хоспитал" ЕООД, Само-
стоятелна медико-диагностична лабо-
ратория "Лина" ЕООД и МБАЛ "Д-р 
Маджуров" ООД. Ръководител на про-
екта е доц. Цветан Велинов - вр. и. д. 
Декан Факултет по медицина, Универ-
ситет "Проф. д-р Асен Златаров", Бур-
гас. 

Основната цел на проекта е изграж-
дане и развитие на съвременна диа-
гностична лаборатория за геномни и 
метаболомни изследвания, която ще 
гарантира достъп на пациентите до 
постиженията и ефективността на 
персонализираната медицина. В рам-
ките на проекта, със средствата на 
Оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност", ще бъде осиг-
урено модерно оборудване за лабо-
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изследователската и образователна 
дейност в Бургас. Подобно модерно 
оборудване е "отворена врата" към ре-
ализирането на множество научни и 
изследователски проекти на Европейс-
ко и Световно ниво - за преподавате-
лите и студентите на Факултета по ме-
дицина на Университет "Проф. д-р 
Асен Златаров". Едновременно с това 
бъдещите лекари ще могат да бъдат 
запознати още в процеса на обучение-
то си с най-модерните методи и техни-
ки за диагностика, и определяне на те-
рапия не само на теоретично, но и на 
практическо ниво. На по-късен етап от 
своето обучение те самите ще могат 
да се включват в проекти за научни 
изследвания, които ще бъдат реализи-
рани с помощта на модерното оборуд-
ване и базите данни на лаборатория-
та. Центърът ще бъде използван и ка-
то база за обучение за бъдещи специ-
ализанти по медицинска генетика.  

5. Създаването на модерна генетична 
лаборатория в Бургас  означава въз-
можност за оптимизиране на ресурси-
те, изразходвани за лекарствени тера-
пии в лечебните заведения, като осо-
бено това важи за Комплексния онко-
логичен център - и насочването на 
средства към развитие на нови профи-
лактични програми за социалнозначи-
ми заболявания за деца и възрастни, 
както и за инвестиции в ново оборуд-
ване на лечебните заведения в Бур-
гас.Изследванията на световно ниво 
показват, че традиционният стандар-
тен подход "една диагноза - една тера-
пия" се оказва с недостатъчна ефек-
тивност - съществува риск от лекарст-
вена токсичност и/или неуспех от лече-
нието. Затова прецизираната медици-
на и геномиката се превръщат в алтер-
натива на класическите методи и са в 
основата на медицината на бъдещето. 
Крайната цел е да осигури правилното 
лечение на точния човек в точното 
време.  

2. Възможностите на Генетичната ла-
боратория ще подпомогнат ефектив-
ността на Общинската програма "Ин 
витро". Наличието на секвенатор от 
следващо поколение (Next-generation 
Sequencer), който с високата си про-
изводителност, всеобхватност и ско-
рост ще дава възможност за задълбо-
чен анализ на човешкия геном, позво-
лявайки прецизирането и на репро-
дуктивната диагностика. Така ще се 
постигнат по-високи нива на успевае-
мост на процедурите, намаляване на 
необходимостта от повторяне на опи-
тите за забременяване и гарантиране 
раждането на здрави бебета. Еднов-
ременно с това ще бъде възможно 
намаляване на разходите за повторни 
процедури, което ще позволи в Прог-
рамата на Общината да бъдат вклю-
чени по-голям брой двойки, търсещи 
подкрепа за решаване на репродук-
тивните си проблеми. От създаването 
й през 2009 г. досега всяка година Об-
щински съвет Бургас гласува над 100 
000 евро за подкрепа на двойки, кои-
то имат репродуктивни проблеми. От 
Програмата досега са се възползвали 
над 400 двойки, които вече отглеждат 
своите деца. 

3. Модерният лабораторно-
диагностичен център ще даде въз-
можност за развитие на Общинска 
програма за скрининг на всички ново-
родени, което да гарантира развитие 
на здрави деца, както и ранно, и 
ефективно лечение на заболявания 
при диагностицирането им при ново-
родени, които иначе биха развили 
тежки увреждания. Скринингът ще 
позволи избягване на бъдещи излиш-
ни изследвания, осигуряване на адек-
ватно и навременно лечение, както и 
добро качество на живот на децата и 
техните родители.  

4. Създаването на модерна генетична 
лаборатория ще допринесе и за по-
добряване на научно-
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 лечение водят и до прецизиране на 
лекарствените терапии, прилагани при 
него. Така чрез персонализираната ме-
дицина освен изцяло медицинските 
ползи се постига и значим положите-
лен здравно-икономически ефект - 
намаляват се излишните разходи за 
неефикасно лечение. Проучванията 
сочат, че генетичният тест преди нача-
лото на терапията при жени с карци-
ном на гърдата води до намаляване на 
прилагането на химиотерапия при око-
ло 33 % от случаите. Според Европей-
ския алианс за персонализирана меди-
цина (EAPM) продуктите на персонали-
зираната медицина в диагностиката и 
терапията на онкологични заболявания 
намаляват разходите с 37%. 

Източник: Община Бургас 

Персонализираната медицина позво-
лява на лекарите, чрез диагностични 
тестове и използването на създадени 
на световно ниво геномни бази-данни 
- да определят с изключителна пре-
цизност каква терапия ще работи най-
добре за всеки отделен пациент, като 
се отчитат неговите неговите индиви-

дуални характеристики; генетични 
особености, предразположения към 
различни състояния, профил на забо-
ляванията му, околната му среда и т. 
н.Персонализираната медицина има 
своето място и при определяне на 
предразположението към дадено за-
боляване или състояние, и опреде-
ляне на съответен подход за профи-
лактика и превенция за всеки пациен-
ти в зависимост от предразположено-
стта му към конкретна болест - напр. 
рак на простатата, на млечната жлеза 
и т. н. 

6. Периодично осъществяваните из-
следвания за ефективността на 
съвременните лекарствени терапии 
показват по безспорен начин също 
така, че прилаганите към момента ме-
дикаменти са неефективни в различ-
на степен за лечение на пациентите - 
например това важи при 40% от ле-
карствата за астма, 50% от ле-
карствата за артрит, 42% от ле-
карствата за диабет и 70% от медика-
ментите за лечение на Алцхаймер. 
Прецизирането на диагнозата на за-
боляването и методите за неговото 
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Бургас и още 6 пристанищни града в ЕС планират „син 
растеж“ 

иска да вдъхнови партниращите си 
градове да стимулират развитието на 
"синя икономика" чрез по-активно анга-
жиране на заинтересовани страни. 

Предстои до края на 2020 година да 
бъдат формулирани конкретните цели, 
които участниците в проекта ще прес-
ледват занапред в търсене на по-
добро бъдеще. 

Можете да научите повече в уеб сайта 
на BluAct - www.bluact.eu - или да сле-
дите техния Facebook/Twitter акаунт. 

Източник: Община Бургас 

BluAct е мрежа от 7 европейски прис-
танищни града - Пирея (Гърция), Ма-
тосиньос (Португалия), Бургас 
(България), Матаро (Испания), Ос-
тенд (Белгия), Галац (Румъния) и Са-
лерно (Италия). 

Напредва тяхното сътрудничество за 
споделяне на добри идеи и практики в 
"синята" икономика. То се осъществя-
ва в рамките на проект, финансиран 
по програма URBACT III на Европейс-
кия съюз, която помага на градовете 
да разработят устойчиви и прагматич-
ни планове за развитие, интегрирайки 
икономически, социални и екологични 
теми. 

Проектът BluAct има амбицията да 
надгради успеха на инициативата на 
Община Пирея - "BlueGrowth" ("Син 
растеж"), допринесла за предлагане-
то на услуги за инкубация на местния 
бизнес, стимулирайки иновациите и 
създаването на работни места. BluAct 
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Кметът Иван Алексиев е на работно посещение в Хър-
ватия 

на техните райони. Изпълнява се от 
около 2 600 местни групи (МИГ) и обе-
динява публични, частни и граждански 
заинтересовани страни в определена 
област. 

През програмния период 2014-2020 г. 
методът LEADER е разширен под по-
широкия термин за местно развитие, 
ръководен от Общността (CLLD) с три 
допълнителни фонда на ЕС: Европейс-
кия фонд за морско дело и рибарст-
во (ЕФМДР); Европейския фонд за ре-
гионално развитие (ЕФРР) и Европейс-
кия социален фонд (ЕСФ). 

На конференцията присъства и изпъл-
нителният директор на Местна инициа-
тивна рибарска група /МИРГ/ – Помо-
рие Георги Петков. Заедно с кмета 
Иван Алексиев, който е и председател 
на МИРГ Поморие, ще посетят местна-
та хърватска инициативна група VELA 
VRATA и ще имат възможността прак-
тически да се запознаят с дейностите и 
опита, предоставени от подхода LEAD-
ER в Хърватия. 

Източник: Община Поморие 

Кметът Иван Алексиев е на работно 
посещение в гр. Опатия, Хърватия, 
където се провежда Първа междуна-
родна конференция за практическите 
и теоретични въздействия на подхода 
LEADER/CLLD в Югоизточна Европа. 

Целта на конференцията е среща 
между практикуващите програмата 
LEADER на всички нива – европейски, 
национални и териториални, на която 
да бъдат представени добри практи-
ки, показващи примери за постиже-
ния. 

В дните на конференцията, от 20 – 
22. 11. 2019 г., участниците ще имаха-
възможност да се срещнат с повече 
от 20 учени и експерти от Европейска-
та комисия, които ще представят пос-
ледните научни изследвания за под-
хода LEADER/CLLD и да обсъдят не-
говите въздействия с лектори от ака-
демични среди, администрация и 
практикуващи подхода. 

LEADER е метод за местно развитие, 
който се използва от 20 години за ан-
гажиране на местните участници в 
разработването и изпълнението на 
стратегии, вземане на решения и раз-
пределяне на ресурси за развитието 
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Бургаските медии на среща в ОИЦ 

Какво предстои от тук нататък, как и до 
колко ще се изменят оперативните 

програми през следващия програмен 
период беше темата за финал в сре-
щата. 

Представители на бургаските медии 
посетиха офиса на Областен инфор-
мационен център - Бургас. Поводът 
за срещата бе темата за напредъка в 

усвояването на европейски средства 
в областта. Акцентът в събитието бе-
ше Бургас и развитието му в послед-
ните години. 

Ключови за града обекти бяха създа-
дени и ремонтирани с финансовата 
подкрепа на Европейския съюз. Отбе-
лязани бяха редица добри практики с 
въвеждането на мерки за енергийна 
ефективност в публични сгради, из-
граждането на алеи, места за отдих и 
други. По-голямата част от училищата 
и детските градини в града придобиха 
нов вид и модерна учебна среда. По-
добрените социални услуги обхващат 
все по-големи групи от хора. 

Н
О

В
И

Н
И

 О
Т

 Р
Е

Г
И

О
Н

А
 

Е
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Е
Н

 Б
Ю

Л
Е

Т
И

Н
 Н

О
Е

М
В

Р
И

 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. 

 



ОИЦ - Бургас представи две процедури по ОПОС 

вие за животински или за растителни 
видове. Срокът за кандидатстване е 

11.02.2020 г. за проектни предложения 
за планове за действие, които имат 
одобрени задания и 12.05.2020 г. за 
проектни предложения за планове за 
действие, за които няма такива. 

Кандидатстването по двете процедури 
се осъществява по електронен път 
чрез Информационната система за уп-
равление и наблюдение на Структур-
ните инструменти на Европейския съ-
юз в България (ИСУН 2020) единстве-
но с използването на Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез модула 
„Е-кандидатстване“. 

Две процедури, насочени към еколо-
гичната мрежа Натура 2000 и биораз-
нообразието бяха представени пред 
потенциални кандидати от Бургас и 
областта. 

Първата от тях бе процедурата 
„Споделена визия за екологичната 
мрежа Натура 2000 в България” от 
ОП „Околна среда" 2014-2020 г. Тя 

има за цел да се изгради споделена 
визия сред обществото за екологич-
ната мрежа Натура 2000 в България 
чрез организирането и провеждането 
на регионални информационни кам-
пании. Крайният срок за кандидатст-
ване по нея е 17:30 часа на 
27.01.2020 г. 

Втората представена процедура бе 
„Изготвяне/актуализиране на планове 
за действие за видове“. Тя е предназ-
начена за изготвяне на план за дейст-
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