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Подписани са първите 880 броя административни до-
говори за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура „Подкрепа на микро и малки 
предприятия за преодоляване на икономическите пос-

ледствия от пандемията COVID-19“ 

ната безвъзмездна финансова помощ 
на стойност 225 331 918.17 лева. 

В резултат на извършената до момен-
та оценка на проектните предложения 
по процедурата се установи наличието 
на изключително голям брой проектни 
предложения, почти половината от 
всички  включени в рамките на всяка 
от оценителните сесии проекти, които 
са с нередовности. По отношение на 
тези проектни предложения се налага 
изпращането на допълнителни уве-
домления до кандидатите за тяхното 
отстраняване и забавя значително 
приключването на оценителния процес 
по процедурата. Всичко това налага 
Управляващият орган да промени под-
хода си по отношение на процеса по 
одобряването на проектните предло-
жения и сключването на договорите с 
кандидатите. За целта приоритено ще 
се пристъпи към одобряване на про-
ектните предложения и сключване на 
административните договори с канди-
датите, по отношение на които в про-
цеса на оценката не са установени не-
редовности. В тази връзка и за да се 
гарантира равното третиране на канди-
датите в рамките на ОПИК са осигуре-
ни необходимите средства, с които да 
бъдат финансирани всички подадени 
по процедурата проектни предложе-
ния, които съответстват на Условията 
за кандидатстване и критериите за 
оценка.  

Източник: www.eufunds.bg 

Управляващият орган на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014 – 2020 подписа първи-
те 880 броя административни догово-
ри за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с одобрените за 
финансиране кандидати от първа 
оценителна сесия, включваща проект-

ни предложения с номера от рег.№ 
BG16RFOP002-2.073-0001 до рег.№ 
BG16RFOP002-2.073-1000, по проце-
дура „Подкрепа на микро и малки 
предприятия за преодоляване на ико-
номическите последствия от панде-
мията COVID-19“. Общата стойност 
на безвъзмездната финансова по-
мощ, която предстои да бъде изпла-
тена на предприятията в рамките на 
следващите дни е в размер на 7 362 
978.71 лева. 

При огромен обществен интерес от 
страна на предприятията в 16:30 часа 
на 15.06.2020 г. изтече срокът за кан-
дидатстване по процедура „Подкрепа 
на микро и малки предприятия за пре-
одоляване на икономическите пос-
ледствия от пандемията COVID-19“. 
Окончателният брой на постъпилите 
по процедурата проектни предложе-
ния е 27 623, с общ размер на заяве-
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Управляващият орган на ОПНОИР обявява за канди-
датстване процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за приоб-

щаващо образование“ 

би, с оглед успешната им реализация и 
социализация.  

Пълният комплект Насоки за кандидат-
стване е публикуван на следните ин-
тернет адреси: www.opnoir.bg; https://
umis2020.government.bg и 
www.eufunds.bg.  

Въпросите на конкретния бенефициент 
и разясненията на УО се съобщават 
(се публикуват) на интернет страница-
та на УО: http://opnoir.bg, в рубрика 
„Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: 
https://eumis2020.government.bg  (към 
документите по процедурата), съответ-
но се изпращат до конкретния бенефи-
циент по процедурата, в 10-дневен 
срок от получаване на искането, но не 
по-късно от две седмици преди изтича-
нето на срока за кандидатстване. 

Краен срок за подаване на проектно 
предложение, подписано с КЕП през 
системата ИСУН 2020: 24.08.2020 г., 
17.30 часа. 

Източник: www.eufunds.bg 

Изпълнителна агенция „Оперативна 
програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ кани Министер-
ство на образованието и науката да 
представи проектно предложение по 
процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ 
„Подкрепа за приобщаващо образова-
ние“. 

Финансирането от 31 млн. лв. е осигу-
рено от ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-2020 г., 

Приоритетна ос 3 „Образователна 
среда за активно социално приобща-
ване“, Инвестиционен приоритет 9i. 
„Активно приобщаване, включително 
с оглед насърчаване на равните въз-
можности и активното участие и по-
добрата пригодност за заетост“. 

Процедурата за безвъзмездна финан-
сова помощ се съ-финансира от Ев-
ропейския социален фонд и държав-
ния бюджет на Р България. 

Процедурата е насочена към насър-
чаване и разгръщане на потенциала 
за личностно развитие на деца и уче-
ници със специални образователни 
потребности,  с хронични заболява-
ния, в риск и на такива с изявени дар-
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Указания на УО на ОПДУ за изпълнение на проектите 
след отмяната на извънредната епидемична  

обстановка 

одитна следа съгласно изискванията 
на чл. 57, ал. 1, т. 6 от Закона за управ-
ление на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове и 
Условията за изпълнение към съответ-
ните процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ. 

3.     На основание §12 от Преходните 
и заключителните разпоредби на Зако-
на за мерките и действията по време 
на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г., и за преодоляване на 
последиците (ЗМДВИП), от 14 юни 
2020 г. възлагането на обществени по-
ръчки чрез Централизираната автома-
тизирана информационна система 
„Електронни обществени поръч-
ки“ (ЦАИС ЕОП) е задължително за 
всички възложители. Конкретни указа-
ния относно провеждането на виртуал-
ни заседания на комисиите по чл. 103 
от Закона за обществените поръчки до 
14 юли 2020 г. (https://www2.aop.bg/wp-
content/uploads/2020/04/MU9_2020.pdf), 
изменение на договор за обществена 
поръчка на основание чл. 13, ал. 3 от 
ЗМДВИП също до 14 юли 2020 г. 
(https://www2.aop.bg/wp-content/
uploads/2020/04/MU_2020.pdf), както и 
текущите указания на Агенцията по 
обществени поръчки, можете да сле-
дите на официалния интернет сайт на 
агенцията (https://www2.aop.bg/
metodologiya/metodicheski-ukazaniya/). 

Източник: www.eufunds.bg 

За периода до пълното преодоляване 
на последиците от епидемичната об-
становка в страната, Управляващият 
орган на Оперативна програма 
„Добро управление“ (УО на ОПДУ) 
дава следните указания и препоръки 
относно изпълнението на проектите: 

1.     Всички проектни дейности след-
ва да се изпълняват съобразно усло-
вията на проекта или след съответни 
изменения в него в случай на необхо-
димост, при съблюдаване на действа-
щите противоепидемични мерки и 
указания на компетентните органи до 
и след 14 юни 2020 г., ако има такива. 

2.     С оглед на установената успеш-
на практика, дистанционните 
(виртуални) форми на провеждане на 
дейности, които предвиждат колек-
тивно физическо присъствие на учас-
тници, като семинари, обучения, 
-)конференции, форуми, кръгли маси, 
работни срещи и други публични и 
информационни събития, остават 
препоръчителни и след 14 юни 2020 
г., при наличие на техническа възмож-
ност и съответно изменение на проек-
тите, където е необходимо. За дис-
танционно изпълнените дейности 
следва да бъде осигурена подходяща 
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Мегапроект дава перспективи за развитие на Бургас и 
региона 

митър Николов. 

Ето няколко важни маркера за ползите 
от този мащабен интегриран воден 
проект конкретно за областния център 
Бургас: 

* Ще се разрешат дългогодишни про-
блеми на квартал "Крайморие". Урба-
низараната му територия, която е год-
на за строително разрешение, е шест 

пъти по-голяма от сега съществува-
щата. Ще бъдат дадени перспективи за 
развитие на квартала. 

* Ще се реши въпросът с 2/3 от терито-
рията на "Меден рудник", като ще 
бъдат отключени възможности за раз-
ширение и развитие на комплекса в 
сега съществуващата му част, която 
вече е с население на един средного-
лям български град. Ще се обхванат 
цялостно отпадните му води. 

* Изцяло ще бъде решен въпросът с 
отпадните води на квартал 
"Сарафово", като се отключват 
възможности за благоустрояването и 
развитието му. 

В Бургас бе подписан договор между 
Министерство на околната среда и 
водите и ВиК - Бургас. Неговата стой-

ност е 459 милиона лева, осигурени 
от Оперативна програма "Околна сре-
да". С тези средства ще бъде реали-
зиран интегриран воден проект за об-
ласт Бургас, което автоматично ще 
повиши туристическия рейтинг на це-
лия регион. 

"За мен е важно и радостно, че много 
от малките проекти в рамките на голе-
мия ще се осъществят на територия-
та на нашата община. Това отключва 
дългосрочни перспективи за хармо-
ничното развитие на Бургас. Неговите 
централни райони вече трудно пое-
мат ново строителство. Но градът мо-
же да расте периферно, за да привли-
ча нови жители и инвеститори. Желая 
на строителите спорна и отговорна 
работа по изпълнението на този 
изключително важен за Бургас и реги-
она мегапроект!", каза кметът Ди-
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 * Изцяло ще се обхванат отпадните 
води на ЦГЧ. Проектът ще има значе-
ние за важната ул. "Индустриална", 
която всички бургазлии с основание 
критикуват, че прилича на швейцар-
ско сирене - дупка до дупка. 

* Ще бъде решен въпросът с дерива-
цията към Бургас и захранването с 
питейна вода. 

* Ще спрат миризмите от градската 
пречиствателна станция, защото ще 
бъде изградена специална инстала-

ция, която да оползотворява произве-
дените утайки - всичко това, което се 
концентрира от пречистването на во-
дите на града. 

* С реализацията на интегрирания 
воден проект Община Бургас ще по-
лучи картбланш за разширение на 
северната Индустриална зона, която 
се ползва и търси от всички предпри-
ятия. Тя е изключително чувствител-
на, защото в западната част е защи-
тена територия със статут на резер-
ват, обитаван от пеликани и розово 
фламинго. 

Договор за изпълнението на проекта 
днес подписаха министърът на окол-
ната среда и водите Емил Димитров и 
директорът на ВИК - Бургас инж. Ган-
чо Тенев. В събитието участваха още 
областният управител и кметове на 
общини от областта, народни пред-
ставители, ръководители на държав-
ни ведомства.  

Източник: Община Бургас 

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
 Ю

Н
И

 2
0
2
0

 

 
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. 

 



Община Бургас подписа договор за изграждане на вто-
рата клетка на депото в Братово 

необходимата инфраструктура за еко-
логосъобразно третиране на цялото 
количество неопасни отпадъци, гене-
рирани на територията на общините от 
Регион за управление на отпадъците - 
Бургас, включващ общините Бургас, 
Камено, Айтос, Карнобат, Несебър, 
Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. 

Увеличаването на капацитета на де-
пото е продължение на Фаза 1, финан-
сирана  от Оперативна програма 
"Околна среда" 2007-2013 г., в рамките 
на която е изградена първа клетка и 
цялата инфраструктура на регионално-
то съоръжение. 

Финансирането на обекта се извършва 
от деветте общини пропорционално, 
на база депонираните в Клетка 1 от-
падъци за предходен период. 

Днес акцент в политиките на ЕС са 
климатичните промени и поетапно пре-
минаване към кръгова икономика, це-
ляща ограничаването на отпадъците 
до минимум. Това от своя страна ще 
намали екологичното замърсяване, ще 
засили иновациите и конкурентоспо-
собността и ще облекчи проблемите с 
набавянето на суровини. Важно е да 
разберем, че промяната започва от 
осъзнатата ни гражданска отговорност 
за състоянието на околната среда и че 
е време да преминем към активни дей-
ствия за разделно събиране на от-
падъците. 

Източник: Община Бургас 

Община Бургас проведе тръжна про-
цедура и сключи договор за изпълне-
ние на Фаза 2 от експлоатацията на 
регионално предприятие за управле-
ние на отпадъците "Братово - запад". 

Процедурата включва проектиране и 
изграждане на Клетка №2 на депото, 
ретензионен басейн за инфилтратни 
води РБ 2, довеждаща и обслужваща 
инфраструктура на Клетка 2, отводни-
телна площадкова инфраструктура за 
бъдещата Клетка №3, реконструкция 
и разширение на пречиствателна 
станция за отпадни води. 

След съгласуване на инвестиционния 
проект, строителството ще се извър-
ши за срок от 360 календарни дни. 
Същевременно ще бъде изготвен и 
технически инвестиционен проект за 
рекултивация на Клетка 1, който да 
бъде изпълнен след нейното закри-
ване. 

Стъпките за осигуряване на допълни-
телен капацитет и разширяване на 
регионалното депо за смесени битови 
отпадъци "Братово - запад" бяха 
предприети още през 2019 година от 
Регионалното сдружение за управле-
ние на отпадъците - регион Бургас. 

С изграждането на Клетка 2 ще се 
осигури полезен обем за 518 510 ку-
бически метра отпадъци. Едновре-
менно с това ще бъде осигурена 
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Продължават процедурите за подмяна на старите печ-
ки с екологични уреди за по-чист въздух 

могат да бъдат кандидати и по покани-
те по Основната фаза с вече подаде-
ната документация. По време на вто-
рия етап от изпълнението на проектни-
те дейности ще се подменят отопли-
телните уреди на още допълнително 
1914 домакинства.  

Реализирането на Проект 
"Българските общини работят заедно 
за подобряване на качеството на ат-
мосферния въздух" е част от мерките, 
които Община Бургас прилага за по-
добряване качеството на въздуха. Той 
се изпълнява съвместно от общините 
Бургас, София, Велико Търново, Русе 
Силистра и Стара Загора. 

Друг проект, който Община Бургас из-
пълнява, е "Намаляване на замърсява-
нето на атмосферния въздух с фини 
прахови частици в кв. Долно Езерово", 
по който се предвижда подмяна на ста-
рите отоплителни уреди на още 2280 
домакинства. 

Източник: Община Бургас 

Одобрените в Бургас кандидати по 
Пилотната фаза на проекта за подмя-
на на старите печки на твърдо гориво 
с модерни екологични уреди вече 
подписаха своите договори. 

В момента са в ход процедурите по 
провеждането на обществена поръч-
ка за избор на доставчик на отопли-
телните уреди. 

Според предварителния график мон-
тирането на новите печки, които ще 
ограничат в значителна степен отде-
лянето на фини прахови частици и 
вредни емисии във въздуха, трябва 
да приключи до средата на месец ок-
томври. 

В Пилотната фаза на Интегрирания 
проект "Българските общини работят 
заедно за подобряване на качеството 
на атмосферния въздух" по Програма 
LIFE заявления подадоха 131 дома-
кинства от Бургас. Над 80 от тях ще 
получат безвъзмездно новите отопли-
телни уреди, заедно с монтажа и обу-
чение за използването им. Гаранци-
онният срок на новите уреди е 5-
годишен. 

Кандидати, които са участвали в Пи-
лотната фаза, но не са класирани, 
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В Бургас обсъдиха дейността на неправителствените 
организации 

Резултатите от проучването показват, 
че неправителствените организации 
изпитват трудности с намирането на 
кадри и осигуряването на финанси-
ране за дейността си. Формулирането 
на ясни цели е друг насока, в която не-
правителствените организации и об-
щините трябва да работят. 

Оповестяването на резултатите от 
дейностите по проекта се проведе в 
галерия "Георги Баев". На него 
присъстваха зам.-кметовете Весна 
Балтина, Диана Саватева, председате-
лят на Общинския съвет проф. Севда-
лина Турманова, социалният антропо-
лог Харалан Александров, общински 
съветници и представители на непра-
вителствени организации. 

Източник: Община Бургас 

Експерти обсъдиха дейността на не-
правителствените организации в Юго-
източна България и как те работят с 
местните администрации. Проучване-
то обхваща общините Бургас, Стара 
Загора, Сливен и Ямбол и е част от 

проекта "Проучване и анализ на ниво-
то на гражданско участие в процесите 
на формулиране, изпълнение и мони-

торинг на местни политики на терито-
рията на градските ареали на общи-
ните от югоизточен район на плани-
ране (ЮИРП) януари 2020 г." 

Една от целите на изследването е 
била да установи какъв предмет на 
дейност имат неправителствените 
организации, как те си сътрудничат с 
местната администрация и каква фор-
ма на комуникация използват. 
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Модерен културно-исторически комплекс преобразява 
Рибарското селище 

и пикник зона. 

Връзката на площада с морето ще е 
посредством амфитеатър, който ще се 
използва както за почивка и достъп до 
водни атракции, така и като сцена за 
по-малки прояви. 

Културно-историческият комплекс се 
изгражда по Проект "Силата на водата. 
Подкрепа за повишаване потенциала 
на община Бургас като конкурентоспо-
собна туристическа дестинация", фи-
нансиран по ОПРР 2014-2020. 

 

Източник: Община Бургас 

Модерен културно-исторически ком-
плекс ще промени изцяло облика на 
Рибарското селище край Бургас. Той 

ще разполага с многофункционална 
зала и площадно пространство, къде-
то ще се осъществяват различни кул-
турни, образователни и развлекател-
ни прояви. 

Многофункционалната зала ще има 
конструкция, съставена предимно от 
дървени елементи, което ще спо-
могне тя да се вписва по един добър 
начин с архитектурата в Рибарското 
селище. Залата ще е с капацитет 
между 80 и 150 души и там ще се про-
веждат изложби, пленери, концерти и 
други дейности, които ще разкриват 
различни аспекти от живота и по-
минъка на рибарите в региона. 

В комплекса ще се провеждат и обу-
чения за деца, насочени към морето, 
риболова и водните спортове. Самите 
рибари от местната общност също ще 
бъдат активни и ще участват в раз-
личните инициативи. 

Площадното пространство ще е ядро-
то на комплекса и през него ще се 
осъществяват връзките между всички 
функционални зони. От южната му 
страна то ще граничи с река Отман-
лийска, а в тази посока се открива 
добра гледка към Рибарското сели-
ще. Площадното пространство ще 
има алеи, детска площадка, зеленина 
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Подписан е договорът за изграждане на Туристически 
информационен център в гр. Ахелой 

„Изграждане и закупуване на оборуд-
ване или обзавеждане на туристически 
информационен център – гр. Ахелой” 
по процедура за подбор на проектни 
предложения №BG06RDNP001-
19.246_7.5_Мярка 5 „Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа инфраструкту-
ра” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМО-
РИЕ”, се финансирана чрез Програма-
та за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селс-
ките райони (ЕЗФРСР). Срок за изпъл-
нение – 24 месеца  

Източник: Община Поморие 

Кметът Иван Алексиев подписа 
тристранен договор с Държавен фонд 
„Земеделие“ и Местна инициативна 

група (МИГ) Поморие за безвъзмезд-
но финансиране изграждане и обо-
рудване на Туристически информаци-
онен център в гр. Ахелой, по Програ-
ма за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г. 

Проектът предвижда постройката да 
бъде изградена от лека метална конс-
трукция с три помещения – офис и 
два склада. Предвидени са още  дос-
тавка и монтаж на обзавеждане и 
оборудване, подходящо за целите на 
туристическия информационен цен-
тър и неговото функциониране – 
офис мебели, компютър и лазерно 
мултифункционално устройство. 

С изграждането на туристическия ин-
формационен център в гр. Ахелой, 
какъвто до този момент там не съ-
ществува, ще се създаде конкурен-
тоспособен туристически продукт, с 
цел развитие на туризма и подобря-
ване на туристическата инфраструк-
тура на региона. Една от основните 
функции на центъра ще бъде предос-
тавянето на пълна и подробна инфор-
мация за културно-историческото нас-
ледство и възможностите за туризъм 
на територията гр. Ахелой и община 
Поморие. 

Договорът за БФП № BG06RDNP001-
19.246-0002-C01/2020г. по проект 
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ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРО-
ЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „Инвестиции в ка-
чеството на живот и привлекателността на рибарския 

район“ от Стратегия на МИРГ „Поморие“ 

ден текст в рамките на електронното 
писмо (e-mail) или да бъдат приложени 
в отделен файл във формат .word, а 
не да бъдат сканирани или нанасяни в 
отделните документи от пакета. 

Постъпилите в хода на общественото 
обсъждане коментари ще бъдат взети 
под внимание от УО на ПМДР при из-
готвяне на окончателния вариант 
на Условията за кандидатства-
не,  Условията за изпълнение и прило-
женията към тях. 

Източник: www.eufunds.bg 

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕ-
СИФ Управляващият орган на Про-
грамата за морско дело и рибарство 
2014-2020 г.  публикува за обществе-

но обсъждане проектите на Условия 
за кандидатстване, Условия за изпъл-
нение и приложенията към тях по про-
цедура чрез подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.060 „Инвестиции в 
качеството на живот и привлекател-
ността на рибарския район“ в МИРГ 
Поморие“ , мярка 4 „Инвестиции в ка-
чеството на живот и привлекателност-
та на рибарския район“. 

Предвиденият бюджет по процедура-
та е 581 010.81 лв. безвъзмездна фи-
нансова помощ, от които 493 859.19 
лв. са от Европейския фонд за морско 
дело и рибарство и 87 151.62 лв. на-
ционално съфинансиране. 

Писмени възражения, предложения и 
коментари по горепосочените доку-
менти могат да се изпращат до 17:00 
ч. на 24.06.2020 г., на електронна по-
ща pmdr@mzh.government.bg.  

Предложенията и коментарите след-
ва да бъдат представени като свобо-
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