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Актуално  

Новини от региона 
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дането на регионалната политика и 
планиране след 2020 г. Следва да се 
има предвид, че документът подлежи 
да допълнителни актуализации в про-
цеса на преговорите в подготовка на 
новия период. 

Документите са публикувани на ин-
тернет страницата на Управляващия 
орган на ОПРР (http://bgregio.eu/) и на 
Единния информационен портал на 
европейските структурни и инвестици-
онни фондове (https://www.eufunds.bg/
bg/oprd/term/517). 

Текущият проект на новата Програ-
ма за развитие на регионите 2021-
2027 г. е публикуван на интернет стра-
ницата на УО на ОПРР 
(www.bgregio.eu), в раздел 
„Програмиране и оценка“, секция 
„Планиране и програмиране 2021-
2027“. 

 

 

Източник: www.eufunds.bg 

 

 

(В подготовка за следващия прог-
рамен период Управляващият орган 
на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 (ОПРР) публикува 
Актуализирани общи указания за под-
готовка на проекти за подкрепа на ин-
тегрираното териториално развитие 
на регионите за планиране от ниво 2 
със средства от европейските фондо-
ве за периода 2021-2027 г. 

Актуализацията на документа 
спрямо първоначално публикуваната 
през юли 2020 г. версия отразява нап-
редъка в текущия процес на програ-
миране и подготовка за следващия 
програмен период и е предназначена 
да осигури прозрачност и навременна 
информираност на всички заинтере-
совани страни. 

 Документът представя общата ви-
зия за изпълнение на приоритета за 
интегрирано териториално развитие 
на регионите за планиране от ниво 2 
по новата Програма за развитие на 
регионите 2021-2027 и в тази връзка 
има за цел да послужи на заинтересо-
ваните страни на местно ниво като 
отправна точка за стартиране на про-
цеса на идентифициране на потенци-
ални партньори и проектни идеи за 
следващия програмен период, като се 
отчитат текущите промени в провеж-
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УО НА ОПРР ПУБЛИКУВА АКТУАЛИЗИРАНИ ОБЩИ УКАЗАНИЯ 
ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРИРА-
НОТО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЛАНИ-
РАНЕ ОТ НИВО 2 СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДО-

ВЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 



ДИРЕКЦИЯ „МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО“ , УО НА ПМДР 2014-
2020 СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРО-
ЕКТИBG14MFOP001-5.014 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ 

РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” 

среда, включително третирането на 
отпадъци; 
- подобряват безопасността, хигиена-
та, здравето и условията на труд; 
- са свързани с преработването на 
странични продукти, които се полу-
чават в резултат на основни дейности 
от преработването; 
- а свързани с преработването на про-
дукти на биологичните аквакултури 
съгласно членове 6 и 7 от Регламент 
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 
2007 г. относно биологичното произ-
водство и етикетирането на биологич-
ни продукти и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 
юли 2007 г.); 
- водят до нови или подобрени продук-
ти, нови или подобрени процеси или 
нови или подобрени управленски и ор-
ганизационни системи. 
 
Допустими кандидати по настоящата 
процедура чрез подбор на проекти са 
еднолични търговци (ЕТ) или юридиче-
ски лица, регистрирани по Търговския 
закон или Закона за кооперациите. 
Условията за кандидатстване, Услови-
ята за изпълнение и пълният пакет до-
кументи по процедурата са публикува-
ни за обща информация на Единния 
информационен портал за управлени-
ето на Европейските структурни и ин-
вестиционни фондове: https://
www.eufunds.bg и в Информационната 
система за управление и наблюдение 
на средствата от Европейските струк-
турни и инвестиционни фондове 
(ИСУН 2020). 
Крайният срок за подаване на проект-
ни предложения е 17:00 часа на 
10.02.2021 г.  

Източник: www.eufunds.bg 

Чрез процедура за подбор на проекти 
BG14MFOP001-5.014 „Преработване 
на продуктите от риболов и аквакул-
тури”, мярка 5.4 „Преработване на 
продуктите от  риболов и аквакулту-
ри” се цели подобряване на конкурен-
тоспособността и жизнеспособността 
на предприятията в сектора на аква-
културите, включително подобряване 
на безопасността и условията на 
труд.  
Общият размер на безвъзмездна фи-
нансова помощ (БФП) по процедурата 
е  5 900 000 лв., от които 4 425 000 
лв. са от ЕФМДР и 1 475 000 лв. наци-
онално съфинансиране. 
Минималният размер на допустимата 
безвъзмездна финансова помощ за 
един проект е 20 000 лева. 
Максималният размер на допустима-
та безвъзмездна финансова помощ 
за един проект е 1 000 000  лева. 
 Безвъзмездната финансова помощ 
по тази мярка се предоставя в рамки-
те на определения бюджет за нея в 
ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 
50 на сто от общите допустими разхо-
ди за дейности, от които:  
   75% съфинансиране от ЕФМДР и 
    25% съфинансиране от национал-
ния бюджет. 
На БФП подлежат дейности, които: 
- допринасят за реализирането на 
икономии на енергия или намаляване 
на въздействието върху околната 
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АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПО ПРОЕКТ „ЗАПАЗИ МЕ”,  

ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 И  

ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ REACT-EU.  

по електронен път, по реда на Закона 
за електронния документ и електрон-
ните удостоверителни услуги или с 
персонален идентификационен код 
чрез Системата за сигурно електронно 
връчване /ССЕВ/, подписани с квали-
фициран електронен подпис /КЕП/; 

с препоръчано писмо с обратна раз-
писка чрез лицензиран пощенски опе-
ратор;  

на хартиен носител при спазване на 
ограниченията и изискванията за рабо-
та, съобразно актуалните мерки за ог-
раничаване разпространението на ко-
ронавируса. 

Подробна информация за условията 
по Проекта може да бъде намерена на 
официалната страница на Агенцията 
по заетостта , както и на информаци-
онните табла в бюрата по труда в 
страната. 

 

Източник: www.az.government.bg 

Безвъзмездната финансова помощ 
е в размер на 50 млн. лева. С тази 
мярка ще се предоставя подкрепа 
чрез изплащане по 24 лв. на ден за 
периода на неплатен отпуск на всяко 
лице, осигурено на пълно работно 
време или пропорционално на угово-
реното работно време в трудовия до-
говор. 

Лицата могат да получават компен-
сации за периода на ползване на не-
платен отпуск по реда на чл. 160, ал. 
1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 
29.10.2020 г., но за не повече от 60 
дни. Компенсациите са дължими от 
датата на издаване на заповедта за 
неплатен отпуск, но не по-рано от 
29.10.2020 г. и не по-късно от 
21.12.2020 г. 

Ако родител получава месечна це-
лева помощ по реда на ПМС № 218 
от 17.08.2020 г. към Агенцията за со-
циално подпомагане, няма право на 
компенсация по проект „Запази ме” 
към Агенция по заетостта. 

Заявлението и приложенията към 
проекта се подават в дирекции "Бюро 
по труда” от работодателите, чиито 
работници и служители желаят да по-
лучават компенсации по проект 
„Запази ме” по следните начини: 
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ФОНДЪТ НА ФОНДОВЕТЕ  

ЩЕ КРЕДИТИРА ПРОЕКТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БИТОВИТЕ 
ОТПАДЪЦИ 

 

низации с пилотни или демонстра-
ционни проекти, за които не са отпус-
нати грантове. 

Те могат да кандидатстват за фи-
нансиране, като изпратят на ФнФ 
попълнено заявление за участие на 
електронен адрес office@fmfib.bg или 
на хартиен носител на адрес: София 
1606, бул. "Едуард И. Тотлебен" 30-32. 
Чрез заявление за участие до същите 
адреси търговските банки могат да за-
явят проекти за съвместно финансира-
не. Крайният срок е 30 юни 2021 г. 

На електронна поща office@fmfib.bg, 
както и на тел. 02 801 40 50, може да 
се получи допълнителна информация 
за условията за финансиране. 

Новият финансов инструмент за ин-
вестиции в сектор „Отпадъци“ е със 
средства от Оперативна програма 
„Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфи-
нансирана от Европейския фонд за ре-
гионално развитие и Кохезионния 
фонд на ЕС. Той се изпълнява по си-
лата на финансово споразумение, под-
писано между ФнФ и Министерството 
на околната среда и водите.  

Източник: www.fmfib.bg 

Фондът на фондовете (ФнФ) пусна 
на пазара нов финансов инструмент, 
насочен към общините и дружествата 
за третиране на битови отпадъци. 
Целта е да се пови-
ши  инвестиционният потенциал на 
частни и общински предприятия за 
реализиране на проекти за намаля-
ване на депонирания отпадък от до-
макинствата в страната. 

За първи път ФнФ ще предоставя 
директно финансиране на крайни по-
лучатели. То ще бъде под формата 
на индивидуални кредити, отпускани 
съвместно с банки и администрирани 
от тях. Фондът ще осигурява до 90% 
от размера на всеки заем. 

Инвестиционните кредити ще 
бъдат със срок на погасяване до 20 
години, а кредитите за оборотен капи-
тал, свързан с инвестицията, трябва 
да се върнат в срок до 5 години. Па-
рите трябва да бъдат усвоени до края 
на 2023 г. 

Заемите са предназначени за об-
щини, които не използват безвъзмед-
ни средства за същите цели; за пред-
приятия с вече сключени договори с 
местните власти за третиране на от-
падъци, както и за нестопански орга 
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NEXT GENERATION EU  И ПРОЕКТЪТ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪ-
ВЕТ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙ-

ЧИВОСТ НА БЪЛГАРИЯ  

рането й в икономика, базирана на зна-
нието и интелигентния растеж –20%
1от ресурсите по Плана  или 2431.9 
млн. лв.; 

-Зелена България–с фокус върху ус-
тойчивото управление на природните 
ресурси, позволяващо задоволяване 
на текущите нужди на икономиката и 
обществото, при запазване на еколо-
гичната устойчивост, така че тези пот-
ребности да могат да продължат да 
бъдат удовлетворявани и в дългосро-
чен план –37% от ресурсите по Плана 
или 4499 млн. лв; 

-Свързана България–акцентиращ 
върхуосигуряването на предпоставки 
за повишаването на конкурентоспособ-
ността и устойчивото развитие на ра-
йоните на страната, каквито са подоб-
ряването на транспортната и цифрова 
свързаност, както и насърчаването на 
местното развитие, въз основана спе-
цифичния местен потенциал –22%от 
ресурсите по Плана или 2675.1 млн. 
лв.; 

-Справедлива България–със специа-
лен фокус върху групите и лицата в 
неравностойно положение за постига-
не на по-включващ и по-устойчив рас-
теж и споделен просперитет за всички, 
както и с акцент върху изграждането на 
ефективни и отговорни публични инс-
титуции, чувствителни към нуждите на 
бизнеса и потребностите на граждани-
те –21%от ресурсите по Плана или 
2553.5 млн. лв.  

Предвиденият по Next Generation EU 
ресурс за България възлиза общо на 
12,2 млрд. лева.  

Като краен срок за официално пода-
ване на Националния план за възста-
новяване и устойчивост ЕК е опреде-
лила датата 30.04.2021г. 

 
Източник: www.nextgeneration.bg 

Next Generation EU е нов инстру-
мент, създаден по предложение на 
Европейската комисия и целящ ус-
тойчиво, съгласувано и справедливо 
възстановяване на държавите-членки 
на ЕС от кризата, породена от панде-
мията от COVID-19.  

Този инструмент ще подпомага 
действията на държавите членки за 
справяне с икономическите и социал-
ните последици на пандемията от 
COVID-19, както и опитите им да изг-
радят по-устойчиви на шокове общес-
твени системи и национални иконо-
мики. За да получат подкрепа, държа-
вите членки трябва да изготвят наци-
онални планове за възстановяване и 
устойчивост, в които да определят 
своите програми за реформи и инвес-
тиции до 2026 г.  

Проектът на План за възстановява-
не и устойчивост беше представен от 
на правителството на 30.10.2020г. 
Основната му цел е да способства 
икономическото и социално възстано-
вяване от кризата, породена от 
COVID-19 пандемията, чрез набор от 
мерки и реформи, които не просто да 
възстановят потенциала за растеж на 
икономиката, но и да го развият, като 
осигурят устойчивост на негативни 
външни въздействия 

Планът е структуриран в четири 
стълба : 

- Иновативна България–целящ по-
вишаването на конкурентоспособ-
ността на икономиката и трансформи-
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УО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020  ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ,,ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО 
ОБРАЗОВАНИЕ“ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

оборудване, включително за специали-
зирани кабинети и помещения, както и 
дейности за семейна подкрепа в про-
цеса на приобщаващото образование 
в детските градини и училищата по 
проекта. 
По операцията ще бъдат подкрепени 
220 детски градини и 430 училища (до 
основна степен на образование), а 4 
850 специалисти ще бъдат обучени за 
предоставяне на допълнителна подк-
репа за личностно развитие на деца и 
ученици. Предвижда се при изпълне-
нието на проекта да бъдат обхванати 4 
100 деца и ученици със специални об-
разователни потребности, както и 7 
700 деца и ученици с хронични заболя-
вания, в риск, с изявени дарби да по-
лучат допълнителна подкрепа за лич-
ностно развитие.  

 

Източник: www.eufunds.bg 

Договор за финансиране на про-
ект ,,Подкрепа за приобщаващо обра-
зование“ беше подписан на 
27.11.2020 г. между Управляващия 
орган на Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен рас-
теж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Минис-
терството на образованието и наука-
та. Бюджетът от 31 000 000 лв. е оси-
гурен по Приоритетна ос 3 
„Образователна среда за активно со-
циално приобщаване“ на ОПНОИР, 
съфинансирана от Европейския соци-
ален фонд. Срокът за изпълнение на 
проекта е 36 месеца - до 27.11.2023 г. 
Проектът е насочен към осигуряване 
на по-високо качество и по-добър 
достъп до образование на деца и уче-
ници със специални образователни 
потребности, с хронични заболява-
ния, в риск и с изявени дарби в систе-
мата на предучилищното и училищно-
то образование чрез предоставяне на 
допълнителна подкрепа за личностно 
развитие. В рамките на проекта ще 
бъдат разработени модели и инстру-
менти за приобщаващо образование 
на деца и ученици, както и специали-
зирани дидактически материали 
(учебна литература, адаптирани учеб-
ни помагала и други). Дейностите по 
проекта предвиждат и специализира-
ни обучения на екипите за подкрепа 
за личностно развитие, закупуване на 
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 СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕК-
ТИ BG14MFOP001-4.068 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ-

ТЕ И УСЛУГИТЕ В СЕКТОР „РИБАРСТВО” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА 
ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ“ 

ция, разработване и предлагане на но-
ви продукти и услуги от рибарския сек-
тор.  

Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедура-
та е 400 000 лева. 

Минималният размер на допустимата 
безвъзмездна финансова помощ за 
един проект е 10 000 лева. 

Максималният размер на допустима-
та безвъзмездна финансова помощ 
е за един проект е 150 000 лева. 

Безвъзмездната финансова помощ 
по  процедурата за проекти на частни 
бенефициери е до 50% от общите до-
пустими и одобрени разходи и до 100% 
за проекти  на публични бенефициенти 
при условието на чл. 93, ал. 3 от Рег-
ламент (ЕС) № 508/2014 г. на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 15 
май 2014 година за Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, от които: 

85% съфинансиране от ЕФМДР и 

15% съфинансиране от националния 
бюджет. 

Подаването на проектното предложе-
ние по настоящата процедура се из-
вършва изцяло по електронен път 
чрез Информационната система за уп-
равление и наблюдение на Структур-
ните инструменти на Европейския съ-
юз в България (ИСУН 2020)  

 Краен срок за подаване на проектни 
предложения  - 17:00 часа на 05 януа-
ри 2021 г. 

 

Източник: www.eufunds.bg 

УО на ПМДП 2014 – 2020 г. и МИРГ 
„Несебър-Месемврия“ обяви прием на  
проектни предложения по Приоритет 
на Съюза 4 „Повишаване на заетостта 
и териториалното сближаване”, като 
обявява процедура чрез подбор на 
проекти: BG14MFOP001-4.068 МИРГ 
„Несебър-Месемврия“ мярка 1.2. 
„Разнообразяване на дейностите и ус-
лугите в сектор „Рибарство” от страте-
гията за ВОМР на МИРГ „Несебър - 
Месемврия“. 

За БФП могат да кандидатстват: 

- ЕТ или юридически лица, регистри-
рани по Търговския закон или Закона 
за кооперациите; 

- Юридически лица, регистрирани по 
ЗЮЛНЦ; 

Процедура има за цел подобряване 
на конкурентоспособността и жизнес-
пособността на предприятията, вклю-
чително подобряване на безопасност-
та и условията на труд на територията 
на МИРГ „Несебър-Месемврия“. При-
лагането на мярката ще допринесе за 
постигане на Приоритет 1 от СВОМР - 
засилване на ролята на рибарските 
общности и подобряване на конкурен-
тоспособността на рибарския сектор, 
чрез задържане на максимална доба-
вена стойност в територията, както и 
на специфична цел 2 Диверсифика-
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  -  БУРГАС ПРОВЕДЕ 
ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННО  

СЪБИТИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ  
ИНВЕСТИЦИИ 

тните предложения.  

Пред аудиторията бяха представени 
добри практики от предходните прог-
рамни периоди на успешни интегрира-
ни проекти, както и функциите  на еки-
пите на ОИЦ като свързващо звено 
между заинтересованите участници и 
ангажиментите им за  осигуряване на 
публичност и обществена подкрепа 
при предвидените за реализиране про-
ектни идеи. 

 

 ОИЦ Бургас 

Екипът на Областен информацио-
нен център - Бургас организира ин-
формационна среща на тема  
„Прилагането на новия регионален 
подход в България през програмен 
период 2021-2027 г. и изпълнението 
на Интегрирани териториални инвес-
тиции“.  

Събитието се проведе като част на-
ционалната кампания на Мрежата от 
Областни информационни центрове в 
страната. 

Участие в срещата взеха представи-
тели на общинските администрации в 
региона, неправителствени организа-
ции, бизнес средите и други заинтере-
совани страни на местно ниво. 

Експертът на ОИЦ Ана Янчева за-
позна участниците с промените в нор-
мативната уредба и политиките на 
ЕК, и националните регулации, подк-
репящи концепцията за реализиране 
на ИТИ. 

Фокусът на събитието беше насочен 
към същността на интегрирания под-
ход в България, начините на финан-
сиране и сформиране на партньорст-
ва, подходите за реализиране на ИТИ 
и приоритетите при подбора на проек-
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НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА ПРОВЕДЕ  
СРЕЩА В БУРГАС С ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА НАУКАТА НА ТЕМА 

"СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНИ ИНОВАЦИИ"  

Бургас.  Доц. д-р Камен Сейменлийски 
от Бургаски свободен университет пос-
тави във фокуса на срещата модел за 
икономическа ефективност при усвоя-
ването на енергията от морските въл-
ни; проф. д-р инж. Николай Ников, пре-
подавател в Технически университет - 
Варна запозна с проект за подобрява-
не на екологичния статус на крайбреж-
ните черноморски води и опазване на 
биологичното разнообразие чрез съз-
даване на изкуствени дънни хабитати; 
съвместен стартъп проект със студент-
ка от Бургаски свободен университет 
за разработена установка за преобра-
зуване на морска енергия сподели с 
аудиторията Проф. д-р Милен Балтов . 

 В хода на събитието Община Бургас 
се включи с текущ проект „Градове в 
действие към син растеж“, целящ ук-
репване на морския сектор на иконо-
миката в града и стимулиране на раз-
витието на иновативни бизнес идеи с 
добавена стойност. Участниците от 
страна на неправителствения сектор 
Сдружение „Център за устойчиво соци-
ално развитие“ , Фондация „Виа Понти-
ка“ и „Български младежки клуб“  пред-
ставиха  свои проекти и дейности в об-
ластта на синята икономика и сините 
иновации и споделиха добри практики 
от проведени инициативи. С фотоиз-
ложба на тема "Живот сред рибарски-
те мрежи - Несебър 2020" във форума 
взе участие  и Местна инициативна ри-
барска група "Несебър-Месемврия" . 
На финала се включиха и представите-
лите на Местна инициативна рибарска 
група "Бургас-Камено" със съвместен 
проект с гръцки партньори. 

 
 
ОИЦ Бургас 

   
 
 
 
 
 
 
 
Събитието беше организирано в из-

пълнение на Концепцията за управле-
ние на Националната Рибарска Мре-
жа, целяща засилване на сътрудни-
чеството между заинтересованите 
страни в областта на научните изс-
ледвания и иновациите. 

В първия тематичен панел на съби-
тието проф. д-р Милен Балтов - Съп-
редседател на Работната група на 
заинтересованите страни за Страте-
гическия дневен ред за иновации и 
развитие в Черно море към ГД 
"Изследвания и иновации" на Евро-
пейската комисия представи основни 
направления и иновативни решения в 
областта на синята икономика. Екс-
пертите на Звеното за управление на 
Националната Рибарска Мрежа за-
познаха присъстващите с възможнос-
тите за финансиране на проекти за 
научни изследвания и иновации, как-
то и добри европейски практики в об-
ластта. Гостуващият управител на 
стартъп компания в сектора на био-
технологиите „Насекомо“ АД, разказа 
за практическото приложение на па-
зара на иновативна технология за 
превръщане на органичните отпадъ-
ци в алтернативен, богат на протеини 
фураж. Сподели предизвикателства и 
бъдеща посока на развитие. 

Във вторият тематичен панел бяха 
представени постиженията на научна-
та общност и проекти, реализирани с 
участие на НПО, МИРГ и Община 
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