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Актуално  

Новини от региона 
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УО НА ОПИК ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА 
ПРОЕКТИ: BG16RFOP002-2.077 „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕС-

КИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ 

ния епидемичен взрив от COVID-19“ от 
19.03.2020 г. 
С редствата следва да бъдат из-
ползвани за покриване на текущите 
нужди на кандидатите и извършване 
на разходи за суровини, материали, 
горива, труд и други, чиято стойност се 
калкулира в стойността на произведе-
ната продукция, както следва: 
- Разходи за закупуване на суровини, 
материали и консумативи, предназна-
чени за влагане в дейността с цел про-
извеждане на продукция или услуги; 
- Разходи за външни услуги (вкл. ре-
жийни разходи); 
- Разходи за персонал (вкл. разходи за 
брутна работна заплата и разходи за 
осигурителни и здравни вноски за 
сметка на работодателя) по трудови 
договори, които са сключени преди 
01.07.2020 г. 
 Подаването на проектното 
предложение се извършва изцяло по 
електронен път чрез попълване на оп-
ростен уеб базиран формуляр за кан-
дидатстване и подаване на формуляра 
и придружителните документи чрез 
Информационната система за уп-
равление и наблюдение на Струк-
турните инструменти на ЕС в Бълга-
рия (ИСУН 2020) единствено с използ-
ването на валиден Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), издаден от 
доставчик на квалифицирани елект-
ронни удостоверителни услуги по сми-
съла на чл. 3, параграф 20) от Регла-
мент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-
кандидатстване“ на следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.bg. 
 
 

Процедурата е с краен срок за пода-
ване на проектни предложения 16:30 
часа на 24 август 2020 г. 
 

Източник: www.eufunds.bg 

 Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност” - 
Управляващ орган на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020, кани желаещите 
да представят проектни предложения 
по Приоритетна ос 2 
„Предприемачество и капацитет за 
растеж на МСП“, Инвестиционен при-
оритет 2.2 „Капацитет за растеж на 
МСП” като ОБЯВЯВА процедура за 
подбор на проекти:  
BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за 
средни предприятия за преодоля-
ване на икономическите последст-
вия от пандемията COVID-19“ 
 

 Целта на процедурата е осигу-
ряване на оперативен капитал за бъл-
гарските средни предприятия за спра-
вяне с последиците от пандемията 
COVID-19. 

 Общият размер на безвъзмез-
дната финансова помощ по процеду-
рата е 200 000 000 лева. ( 170 000 
000 лева от Европейския фонд за ре-
гионално развитие и 30 000 000 лева 
национално съфинансиране). 
 Средствата, които се предос-
тавят по процедурата, представляват 
преки безвъзмездни средства съглас-
но раздел 3.1 от „Временна рамка за 
мерки за държавна помощ в подкрепа 
на икономиката в условията на сегаш-
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https://eumis2020.government.bg


ЗАПОЧНА ИЗПЛАЩАНЕТО НА БФП ПО СКЛЮЧЕНИТЕ 
АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ ОТ ЧЕТВЪРТА ОЦЕ-

НИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА  
BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕС-
КИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ 

нието за отхвърлянето им; 
- Списък на оттеглените проектни 
предложения. 
 

 Размерът на предоставената 
безвъзмездна финансова помощ по 
допълнително одобрените за финанси-
ране проектни предложения от публи-
кувания списък по шеста оценителна 
сесия на процедурата възлиза на стой-
ност 2 363 291.91 лева.  
 

С тях общо одобрените за финансира-
не проектни предложения от сесията е 
862 броя със стойност на предоставе-
ната безвъзмездна финансова помощ 
в размер на 7 193 675.23 лева. 
 
 

Източник: www.eufunds.bg 

 Управляващият орган на Опе-
ративна програма „Иновации и конку-
рентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) 
стартира плащанията по 848 броя 
сключени административни договори 
с одобрени за финансиране кандида-
ти от четвърта оценителна сесия по 
процедура: 
 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на 
микро- и малки предприятия за прео-
доляване на икономическите послед-
ствия от пандемията COVID-19“ на 
обща стойност 7 062 582.68 лв. 
 

 От включените в оценка по 
шеста оценителна сесия 990 проектни 
предложения с референтни номера 
от № BG16RFOP002-2.073-5001 до № 
BG16RFOP002-2.073-6000, по проце-
дура „Подкрепа на микро- и малки 
предприятия за преодоляване на ико-
номическите последствия от панде-
мията COVID-19“, са одобрени допъл-
нително за финансиране 287 проекта. 
 

Публикувани са: 
 

- Допълнителен Списък на финанси-
раните проектни предложения и раз-
мера на предоставяната безвъзмезд-
ната финансова помощ; 
 

- Списък на предложените за отхвър-
ляне проектни предложения и основа-
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Девет банки имат желание да отпускат антикризисни 
кредити на малки и средни предприятия, гарантирани 
от Фонда на фондовете (ФнФ) в отговор на икономи-
ческата криза, свързана с пандемията от COVID-19. 

размера на всеки кредит, срещу което 
съответната банка ще трябва да пред-
ложи финансиране при преференциал-
ни лихви и занижени изисквания към 
обезпеченията. В структурата на про-
дукта се предвижда комбиниране на 
гаранционен инструмент и лихвена 
субсидия за предприятията, които из-
питват ликвидни затруднения, но въп-
реки това са готови да задържат пер-
сонала си. 
 

 Инструментът „Портфейлна га-
ранция с таван на загубите за преодо-
ляване на последствията от COVID-19“ 
е финансиран със средства от Опера-
тивна програма „Иновации и конкурен-
тоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 г. 
 
 

Източник: www.fmfib.bg 

 До крайния срок на 17 юли 
2020 г. заявления подадоха девет 
банки. Право да кандидатстват за 
партньорство имаха всички финансо-
ви институции с валиден банков ли-
ценз и разрешение за предоставяне 
на заеми.   
 

 Общият финансов ресурс за 
гаранции, заявен от банките кандида-
ти,  надхвърля бюджета от близо 158 
млн. лв., определен от ФнФ за този 
финансов инструмент. До края на то-
зи месец ще бъде готов списъкът с 
потенциални банки партньори, които 
са допустими да подпишат гаранцион-
но споразумение.  
 

 Целта е новата „Портфейлна 
гаранция с таван на загубите за прео-
доляване на последствията от COVID
-19“ да бъде достъпна за крайни по-
лучатели през септември 2020 г. 
 

 Чрез новия си гаранционен 
продукт ФнФ ще поеме част от кре-
дитния риск на финансовите институ-
ции при отпускане на нови заеми на 
малки и средни предприятия без дос-
татъчно обезпечения, но с необходи-
мост от подкрепа в условията на нас-
тоящата тежка ситуация. По този на-
чин ще се улесни достъпът на бизне-
са до кредити за продължаване на 
дейността, включително за задоволя-
ване на потребностите от ликвидност 
и/или за преодоляване на  финансови  
затруднения, които се дължат на пан-
демията или се утежняват от нея. 
 

ФнФ предлага гаранция до 80% от 
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Започна приемът по подмярка 4.1.2. от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 

подпомагане развитието на малките стопанства 

 

 Общият размер на средствата, 
предоставени по процедурата възлиза 
на близо 10 млн. лева. 
 
 Условията за кандидатстване, 
изпълнение и приложенията към тях са 
публикувани на интернет страницата 
на Министерство на земеделието, хра-
ните и горите:  
www.mzh.government.bg  и на  Инфор-
мационната система за управление и 
наблюдение на средствата от Евро-
пейските структурни и инвестиционни 
фондове (ИСУН) на следния интернет 
адрес:  
http://eumis2020.government.bg/. 
 
Крайният срок за подаване на проект-
ните предложения е 18 септември 
2020 година. 

 
Източник: www.mzh.government.bg 

 Започна приемът по подмярка 
4.1.2. „Инвестиции в земеделски сто-
панства по Тематична подпрограма за 
развитие на малки стопанства“ от 
мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-
2020 г. 
 

 Целта на подпомагането е да 
се подобри икономическата устойчи-
вост на малките стопанства  чрез 
преструктуриране и развитие на на-
личните им материални мощности и 
въвеждането на нови технологии за 
повишаване качеството на продукция-
та.  
 Към целите на подмярката се 
отнасят и опазването на компоненти-
те на околната среда,  спазване стан-
дартите на ЕС, както и подобряване 
на условията в земеделските стопанс-
тва. 
 

 Подпомаганите дейности по 
процедурата са свързани с повишава-
не на енергийната ефективност и про-
изводство на биоенергия за нуждите 
на земеделските стопанства, както и 
инвестиции в машини, оборудване, 
съоръжения за опазване на околната 
среда и др. 
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Стартира приемът по подмярка 8.1  
„Залесяване и поддръжка“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020 г. 

 Предоставените средства за 
финансовата помощ по процедурата 
са 18 028 131 лв. 
 

 Допустими за подпомагане са 
физически лица, еднолични търговци, 
местни поделения на вероизповедани-
ята, общини и юридически лица, собст-
веници на земеделски или неземедел-
ски земи. 
 

 Всички кандидати трябва да до-
кажат собственост на земята, която ще 
залесяват. Физическите лица, едно-
личните търговци и местните поделе-
ния на вероизповеданията трябва да 
са собственици на минимум 0.5 ха зе-
меделски или неземеделски земи, в 
които ще извършват залесяванията. 
Общините и юридическите лица тряб-
ва да са собственици на минимум 1.0 
ха земеделски или неземеделски земи, 
в които ще извършват залесяванията. 
 
 

 Крайният срок за подаване на 
проектни предложения по подмярката 
е 16 октомври 2020 г. 
 
 

Източник: www.mzh.government.bg 

 От 17.07.2020 г. стартира прие-
мът по подмярка 8.1 „Залесяване и 
поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в 
развитие на горските райони и подоб-
ряване жизнеспособността на горите“ 
от Програмата за развитие на селски-
те райони 2014-2020 г. 
 

 Подпомагането по процедура-
та е насочено към увеличаване на 
горското покритие в равнинните райо-
ни. По този начин се цели огранича-
ване  на ерозията, запазване на ка-
чеството на земите и подобряване на 
водния баланс. Дейностите, стимули-
рани чрез подмярката, са свързани и 
с адаптиране към промените в клима-
та. 
 

 Насърчава се използването на 
медоносни дървесни видове. За всич-
ки залесявания на площ над 1 ха, ми-
нимум 10% от площта трябва да е за-
ета именно от тях. При класиране на 
подадените проектни предложения, 
допълнително 10 точки ще получават 
онези, които ще използват повече от 
15% медоносни дървесни/храстови 
видове. 
 

 При пълно усвояване на сред-
ствата по тази процедура, се очаква 
да бъдат залесени повече от 18 500 
дка нови гори. 
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ОТКРИХА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ - ПЪРВАТА  
В ИСТОРИЯТА НА АЙТОС!  

руктура, като довеждащ водопровод, 
площадкови пътища външно електро-
захранване и др.; 2. Доизграждане на 
Главен клон I и Главен клон III от кана-
лизационната мрежа на гр. Айтос и 
всички съпътстващи съоръжения - пре-
ливници, задържатели, шахти и др. 
 

 Пречиствателната станция за 
отпадъчни води на гр. Айтос е проекти-
рана да събира и третира замърсяване 
за 22 044 еквивалентни жители. Техно-
логичната схема предвижда механично 
и пълно биологично пречистване на 
отпадъчните води с отстраняване на 
азот и фосфор, стабилизация и меха-
нично обезводняване на излишната 
утайка. 
 

 Резултатът от изпълнението на 
проекта е свързаност на съществува-
щата канализационна система, обс-
лужваща населението с Пречиствател-
на станция за отпадъчни води - Айтос, 
чрез което ще се постигне пречистване 
на отпадъчните води. Реализацията на 
проекта допринася за изпълнението на 
макрорегионалната стратегия на ЕС за 
развитие на Черноморския район. 
 

 „През последните осем-девет 
години, Община Айтос реализира де-
сетки проекти, но по този проект, Об-
щинската администрация в Айтос ра-
боти от първия ден на първия ми ман-
дат като кмет на Община Айтос“, заяви 
още кметът Васил Едрев.  
Изказани бяха и благодарности за екс-
пертната помощ на МОСВ и на УО на 
Оперативна програма Околна среда, 
на общинските съветници, на общинс-
кия екип по проекта и на изпълнители-
те, които доведоха проекта до успешен 
край. 
 
 

Източник: Община Айтос 

 На 20 юли 2020 г., кметът на 
Община Айтос Васил Едрев и екипът 
по проект „Пречиствателна станция 
за отпадъчни води на град Айтос“ на 
Община Айтос с ръководител инж. 
Иван Биделев, поканиха гости и граж-
дани на тържествена церемония за 
откриване на ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 
СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА 
ГРАД АЙТОС, изградена по проект на 
Община Айтос. Проектът се финанси-
ра по Оперативна програма Околна 
среда 2014-2020, чрез Кохезионния 
фонд на Европейския Съюз, нацио-
нално съфинансиране от Държавния 
бюджет на Република България и соб-
ствен принос на Община Айтос. 

 В новото пречиствателно съо-
ръжение на град Айтос са инвестира-
ни 18 262 282,82 лв., в т. ч. финанси-
ране от Кохезионен фонд (ЕС ) - 11 
513 369,03 лв., национално съфинан-
сиране-  2 031 771,01 лв. и собствен 
принос - 4 717 142,78 лв. Изпълните-
ли по двете обособени позиции на 
проекта са ДЗЗД КА-АЙТОС и ДЗЗД 
„ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017”. Успешно 
са изпълнени двете основни дейности 
по проекта: 1. Изграждане на пречист-
вателна станция за отпадъчни води 
на град Айтос, довеждащ и заустващ 
колектори и съпътстващата инфраст-
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Откриване на обект по проект BG16RFOP001-1.004-0005
-C01 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в сграда на Община Бургас на ул. 
„Александровска“ № 26“ 

 Оптимизиране на бюджетните 
разходи, в резултат на постигнатите 
икономии на енергия от изпълнените 
енергоефективни мерки; 
 Намаляване на въглеродните 
емисии от публичната инфраструктура; 
 Подобряване на експлоатацион-
ните характеристики за удължаване на 
жизнения цикъл на сграда; 
 Осигуряване на условия на жиз-
нена среда в съответствие с критерии-
те за устойчиво развитие. 
 

Източник: Община Бургас 

 На 17.07.2020 г. в Община Бур-
гас се проведе заключителна прес-
конференция и официално събитие 
за откриване на обект по проект 
BG16RFOP001-1.004-0005-C01 
„Обновяване и внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в сграда на 
Община Бургас на ул. 
„Александровска“ № 26“. Проектът се 
финансира по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. с 
бюджет 2284 243,14 лв. с ДДС. 
В резултат от въвеждането на мерки-
те за енергийна ефективност в адми-
нистративната сграда, ще се доприне-
се за: 
 Класът на енергопотребление 
на сградата ще се повиши от „D“ на 
„B“; 
 Спестяване на 1 153 128 kWh/
год. първична енергия, което се рав-
нява на 60,4%; 
 Екологичен еквивалент от ком-
плексното внедряване на всички 
енергоспестяващи мерки е 297,38 т/г. 
спестени емисии на CO2; 
 Подобряване комфорта на ра-
ботещите и посещаващите обществе-
ната сграда и постигане на норматив-
но определените параметри на сре-
дата за отопление и осветление; 
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ  
С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И БИЗНЕСА 

низма за граждански мониторинг и кон-
трол при изпълнението на три общинс-
ки политики в община Поморие.  Еми-
лия Лисичкова – председател на Сдру-
жение „Платформа АГОРА“-София бе 
лектор по темата „Формиране на моде-
ли за граждански мониторинг и контрол 
върху дейността на Общинската адми-
нистрация“. Събитието завърши с 
пресконференция. 
Конференцията бе заключителното 
събитие по проекта и бе предшествана 
от  мащабна Информационна  кампа-
ния „Активни граждани“, която се про-
веде в централната градска част на 
Поморие. 
 

 Проектът се осъществява с фи-
нансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Добро управление“, съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. Бенефи-
циент по проекта е Сдружение с несто-
панска цел „ЧАР – Черноморска асоци-
ация за развитие – Бургас“. Община 
Поморие е партньор по проекта. 
 

Източник: Община Поморие 

 На 22.07.2020 г. кметът на об-
щина Поморие Иван Алексиев, пред-
седателят на Сдружение „Хотели и 
ресторанти-Поморие“ Георги Тръпков 
и председателят на Народно читали-
ще „Просвета 1888“ – Поморие Милчо 
Талев, подписаха тристранно Спора-
зумение за спазване правилата и раз-
поредбите на Механизма за граждан-
ски мониторинг и контрол при изпъл-
нението на три общински политики в 
община Поморие. 
 

 Официалната церемония по 
подписване се състоя в залата на ГХГ 
„Дечко Стоев“, в рамките на проведе-
ната конференция “Администрацията, 
гражданското общество и бизнеса – 
партньори в управлението и изпълне-
нието на общински политики”, по про-
ект „Ефективно взаимодействие меж-
ду администрацията, гражданите и 
бизнеса за открито и отговорно управ-
ление на община Поморие“ 
No.BG05SFOP001-2.009-0017. 
 

 В конференцията участваха 30 
представители на общинската адми-
нистрация, на институции, неправи-
телствени и бизнес организации и 
граждани. Обръщение направи ръко-
водителят на проекта Райна Зотова. 
 

В първия модул бе представен Меха-
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ИНСТИТУЦИИ И ГРАЖДАНИ ЗАЕДНО  
В КАМПАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ  

позволява навлизането на големи ко-
личества риба - предизвикателство за 
риболовните умения на местните ри-
бари и източник на препитание за голя-
ма част от тях. За съжаление красиво-
то и романтично езеро е силно замър-
сено от битови отпадъци, отпадни во-
ди, използването на опасни методи за 
риболов, горски и полски пожари. В 
подобно състояния са и много други 
влажни зони в Бургас и областта. 
 Желаещите да станат част от 
следващите почиствания могат да сле-
дят за актуална информация на 
фейсбук страницата „Морета без отпа-
дъци“. 
От Областна администрация Бургас 
благодарят на всички, които се включи-
ха в кампанията. 
 Кампанията се осъществява в 
рамките на проект „Съвместни транс-
гранични инициативи за намаляване 
на отпадъци в Егейско и Черно море 
(Seas without waste)”, финансиран по 
Програмата за трансгранично сътруд-
ничество Интеррег - ИПП България – 
Турция 2014 – 2020 г. 
 
 

Източник: Областен пресцентър  

 Институции и граждани почис-
тиха замърсени участъци около езе-
рата „Вая“ и „Атанасовско езеро“. 
Премахнати са големи количества 
строителни и битови отпадъци, изх-
върляни нерегламентирано край 
влажните зони на града. 
 В първата кампания „Морета 
без отпадъци“ се включиха над 60 
представители на различни институ-
ции, граждани и неправителствени 
организации - Областна администра-
ция Бургас, РИОСВ, Община Бургас - 
ЦАО “Възраждане”, ЦАО “Долно Езе-
рово”  и доброволци от Фондация 
“Виа Понтика” и СНЦ „Зелена Стран-
джа“. До края на месец септември ще 
бъдат осъществени още няколко та-
кива инициативи. Фокусът е върху 
влажните зони около Бургас и замър-
сените места по южното Черноморие. 
 Дейностите са в рамките на 
проекта, по който се осъществява и 
втори етап по почистване на канала, 
свързващ Черно море с езерото 
„Вая“. През последните няколко годи-
ни най-голямото естествено езеро в 
България  възвръща славата си на 
един от богатите източници на риба у 
нас. Това до голяма степен се дължи 
на почистването на канала, което пък 
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