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Уважаеми читатели,
Този информационен бюлетин се разработва и
разпространява от екипа на Областен
информационен център – Бургас. Центърът е

част
от
мрежата
от
Областни
информационни
центрове
за
популяризиране на Кохезионната политика
на ЕС в България. ОИЦ – Бургас е създаден
по проект „Създаване и функциониране на
Областен
информационен център
–
Бургас‖, финансиран от ОП „Техническа
помощ‖.
Дейността на центъра ще бъде:
- Предоставяне на обща и специализирана
информация за Оперативните програми и
Националната стратегическа референтна
рамка, за политиките и програмите на ЕС, и
съществуващите добри практики;
- Предоставяне на експертна помощ относно
възможностите
за
кандидатстване
и
откритите процедури по Оперативните
програми;
- Създаване и поддържане на активна мрежа
от сътрудничества с Управляващите органи и
междинни звена на Оперативните програми, с
други информационни мрежи, национални и
регионални медии, НПО, местни и регионални
власти и частен сектор;
- Организиране на
тематични събития;

информационни

и

Централния информационен офис, Управляващите
органи и Междинните звена на Оперативните
програми.

Информационният бюлетин ще се издава и
разпространява ежемесечно и ще представя
информация относно кохезионната политика на
ЕС и нейното отражение върху развитието на
региона.
Основните рубрики на бюлетина ще бъдат:
-

Новини от Европа

-

Новини от региона

-

Оператвини програми

-

Международни програми

-

„Мит-факт― за Европейския съюз

Информационният бюлетин ще бъде
разпространяван сред Общините от Област
Бургас, Териториалните звена на държавната
администрация от Област Бургас, НПО и бизнеса.
Надяваме се да ви бъдем полезни. Ако имате
предложения или въпроси към нас ни пишете на
електронен адрес: oic.burgas@gmail.com

Екипът на Областен информационен център –
Бургас

Съдействие
при
организацията на
информационни инициативи и събития,
организирани от Централния информационен
координационен офис,
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голяма нужда от нея, включително и в
държавите в нестабилно положение.

Новини от Европа
Бюджетът
на
Европейския
съюз за външна
дейност
за
периода 2014—
2020
г.
ще
изпълнява
ангажиментите
на ЕС и ще насърчава
споделените ценности
Европейската комисия прие бюджетни
предложения за инструментите за външна
дейност за периода 2014—2020 г. Тези
инструменти ще позволят на Съюза да
изпълни своите отговорности на световната
сцена:
борбата срещу бедността и
насърчаването на демокрацията, мира,
стабилността и просперитета. С набора от
инструменти
ще
се
подпомагат
развиващите се страни, съседните на
Европа държави, както и тези, които се
подготвят за присъединяване към ЕС.
Бюджетните предложения ще подкрепят
новия подход на Комисията —„Програма
за промяна― — за съсредоточаване на
помощта на ЕС в по-малко сектори и в
подкрепа на демокрацията, правата на
човека и добротo управление и за създаване
на приобщаващ и устойчив растеж.
Съгласно
новия
принцип
на
„диференциация― ЕС ще разпредели поголям дял средства там, където помощта
може да окаже най-голямо въздействие: в
регионите и държавите, които имат най-

Държавите, които могат да генерират достатъчно
ресурси, за да осигурят собственото си развитие,
вече няма да получават двустранна безвъзмездна
помощ и вместо това ще се възползват от нови
форми на партньорство. Те ще продължат да
получават средства чрез тематични и регионални
програми. Тази помощ ще бъде допълнена от
различни новаторски форми на сътрудничество
като комбинирането на безвъзмездни средства и
заеми.
Едно от най-големите нововъведения и ключов
инструмент на външната политика е новият
Инструмент за партньорство. Целта ще бъде
утвърждаването и отстояването на интересите на
ЕС и справянето с основните глобални
предизвикателства. Този инструмент също така
ще позволи на ЕС да преследва цели отвъд
сферата на сътрудничеството за развитие с
индустриализираните
държави,
бързо
развиващите се икономики, както и държавите, в
които ЕС има значителни интереси.
„Глобализирана Европа“ и законодателните
предложения за девет географски и тематични
инструмента, придружени от един общ
регламент за изпълнение.
Общата сума, предложена за тези девет
инструмента, е 96 249,4 млн. евро за периода
2014—2020 г. (текущи цени):




Инструмент
за
предприсъединителна
помощ (ИПП): 14 110 млн. евро;
Европейски инструмент за съседство
(ЕИС): 18 182 млн. евро;
Инструмент за сътрудничество за развитие
(ИСР): 23 295 млн. евро;
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Новини от Европа







Инструмент за партньорство (ИП): 1 131
млн. Еврo;
Инструмент за стабилност (ИС): 2 829 млн.
евро;
Европейски инструмент за демокрация и
права на човека (ЕИДПЧ): 1 578 млн. евро;
Инструмент за сътрудничество в областта
на ядрената безопасност: 631 млн. евро;
Инструмент за Гренландия: 219 млн. евро;
Европейски фонд за развитие (ЕФР, извън
бюджета на ЕС):34 276 млн. евро.
Пакетът ще бъде предоставен на
Европейския парламент и Съвета и се
очаква да бъде приет през 2012 г.
Подход на диференциация
Диференциацията ще се приложи първо в
държавите в обхвата на ИСР и EИС.
В
рамките
на
Инструмента
за
сътрудничество за развитие се предлага 17
държави с по-висок среден доход
(Аржентина, Бразилия, Чили, Китай,
Колумбия,
Коста
Рика,
Еквадор,
Казахстан,
Иран,
Малайзия,
Малдивските
острови,
Мексико,
Панама, Перу, Тайланд, Венецуела и
Уругвай) и 2 държави с по-нисък среден
доход, чийто БВП е по-голям от 1 % от

световния БВП (Индия, Индонезия), да преминат
към нови партньорства, които не се основават на
двустранна помощ. Бързо развиващите се
икономики като по-специално Китай, Бразилия и
Индия в момента се разглеждат по-скоро като
партньори на ЕС при посрещането на глобални
предизвикателства.
Инструменти
за
съседство
предприсъединителна помощ.

и

за

В контекста на обновения подход към
европейската политика за съседство (ЕПС), новият
инструмент ЕИС ще осигури добре организирана
подкрепа за същите 16 партньорски държави,
както и предишният Европейски инструмент за
съседство и партньорство (ЕИСП).
ЕС ще продължи до подпомага държавите, които
участват в процеса на разширяване , чрез
подновен Инструмент за предприсъединителна
помощ (ИПП), като се базира на положителния
опит. Тези държави са Албания, Македония,
Босна и Херцеговина, Исландия, Косово, Сърбия,
Турция и Черна гора.
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Новини от региона
ВЕЛОМАРШРУТИ ПО ПЪТЯ НА
ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА

на маршрута, както възможности за устойчиво
развитие в района нa Югоизточна България.

През месец декември 2011 г. се проведе
Регионална среща за представяне и
обсъждане напредъка по проекта за
създаване на международен веломаршрут
„По
пътя
на
желязната
завеса‖.
Проектът се реализира с подкрепата на
Европейската комисия и се изпълнява в
партньорство
от
БФБ,
Българската
асоциация за алтернативен туризъм,
Фондация ЕкоОбщност, Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма,
румънската велоасоциация Байк Атак и
гръцката
община
Тасос.
Срещата в Бургас е последната от 6-те за
страната и се организира от Българска
Фондация Биоразнообразие. Участие взеха
представители на национални, регионални
и местни институции, неправителствени
организации, експерти, представители на
бизнеса и други заинтересовани страни.
В рамките на проекта в България бе
идентифицирана частта на трасето от
Румънско-Сръбската граница до Черно
море по протежението на бившата Желязна
завеса. В Бургаска област трасето
преминава през територията на Природен
парк „Странджа‖ и достига Черно море.
На Регионалната среща бяха представени
резултатите от проучването до момента,
обсъденибяха мерки
и
стъпки
за
подобряване, развитие и разпознаваемост

ЕКСПЕРТИ
ОБМЕНИХА
ЕВРОПЕЙСКИ
ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ВЕИ
През месец декември 2011 г. Община Бургас
съвместно с Областен информационен център –
Бургас организира среща на тема „Европейски
добри практики в областта на ВЕИ‖.
Участие в срещата взеха представители на РИОСВ
– гр. Бургас, университет „Проф. д-р Асен
Златаров‖, ПГ по САГ „Кольо Фичето‖, Камара на
архитектите,
Асоциация
на
Българските
черноморски общини и др.
Лекторите,
специалисти
в
областта
на
възобновяемата енергия от Холандия и Германия
представиха възможностите за използване на
минна вода от затворени мини за отопление и
охлаждане на административни и жилищни
сгради. Обменен беше опит и по отношение на
други ВЕИ и възможностите за тяхното ефектовно
използване и прилагане в България.
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Оперативни програми
Конкретни цели:

ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
„РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ“ ЩЕ
ФИНАНСИРА
ДЕИНСТИТУЦИОН
АЛИЗАЦИЯ НА
СОЦИАЛНИ
ИНСТИТУЦИИ, ПРЕДЛАГАЩИ
УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В РИСК.

Процедура за безвъзмездна финансова
помощ:
BG161PO001/1.1-12/2011
„Подкрепа за деинституционализация на
социални институции, предлагащи услуги
за деца в риск”. Схемата за безвъзмездна
финансова помощ се реализира с
финансовата подкрепа на Европейския
съюз, чрез Европейския фонд за регионално
развитие.
Основната цел на схемата за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ е да
осигури
подходяща
и
ефективна
социална инфраструктура, допринасяща
за предоставяне на нов вид резидентни и
съпътстващи услуги в общността, които
да заменят институционалната грижа.



Да се подобри социалната инфраструктура
в градските ареали, предоставяща услуги в
общността на децата и младежите с
увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и
на децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;



Да се осигури социално включване и равен
достъп на децата и младежите с
увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и
децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД.



Да се подкрепи осигуряването на
инфраструктура, предоставяща услуги в
общността за деца и младежи с увреждания
съгласно
Националната
карта
на
планираните резидентни грижи.
Дейностите, които ще получат подкрепа:



Изграждане на ЦНСТ и прилежащото им
дворно пространство.



Изграждане,
ремонт,
реконструкция,
обновяване на сграден фонд за Защитено
жилище, включително прилежащото им
дворно място;



Внедряване на мерки за енергийна
ефективност
в
горепосочените
сгради/помещения,
включващи
топлоизолация, подмяна на дограма,
локални инсталации и/или връзки към
системите
за
топлоснабдяване,
газоснабдяване;



Внедряване на инсталации/съоръжения за
оползотворяване
на
възобновяеми
енергийни източници за задоволяване на
нуждите от енергия на сградата, обект на
интервенция, които не генерират приходи
(печалби) от търговска дейност за
бенефициента в процеса на експлоатация
на съоръженията;
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Оперативни програми


Доставка на подходящо оборудване и
обзавеждане
за
горепосочените
сгради/помещения,
свързано
с
предоставянето на съответните резидентни
и социални услуги;

Схемата се реализира с финансовата
подкрепа
на
Европейския
съюз,
чрез Европейския фонд за регионално
развитие.



Подобряване достъпа за хора с увреждания
до гореспоменатите сгради.

Проектите ще се изпълняват на цялата
територия на Република България и на
територията на Европейския съюз, в случай
на участие в международни туристически
борси, изложения и панаири.

Конкретни бенефициенти по настоящата
схема
са
общините
в
градските
агломерации съгласно Националната карта
на планираните резидентни грижи, приета
от
работната
група
за
деинституционализация
за
деца.
Общините които могат да кандидатстват
от Област Бургас са: Айтос,- Бургас,
Карнобат, Поморие.

Конкретните цели на схемата са:




Краен срок за подаване на проектните
предложения: 3-17 април 2012 г.
За
повече
информация
относно
кандидатстване
по
схемата:
http://www.bgregio.eu/shemi/60/podkrepa-zadeinstitutsionalizatsiya-na-sotsialni-institutsiipredlagashti-uslugi-za-detsa-v-risk.aspx

ОБЩИНИТЕ ЩЕ РАЗВИВАТ
РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ
ПРОДУКТ С ПОДКРЕПАТА НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за
развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите”.







подкрепа за дестинации със значителен
туристически потенциал, популяризиращи
природното, културно и историческо
наследство;
икономическа
диверсификация
на
съответната територия или регион и
намаляване
на
териториалната
концентрация на туризма;
насърчаване на предлагането извън сезона,
намаляване на сезонността и увеличаване
на заетостта на легловата база;
привличане на нови пазарни сегменти за
специфичните регионални продукти и
използване на потенциалното търсене на
вътрешния пазар.
използване на ефективни съвременни
средства и техники за достигане до
туристическите пазари.

Допустими дейности в подкрепа на предложения
туристическия продукт:


Разработване на туристически пакети или
диверсификация на съществуващите;
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Оперативни програми










Рекламни
дейности - подготовка
и
разпространение на информационни и
рекламни материали за туристическия
район и предложения за подкрепа
туристически продукт;
Участие в регионални, национални и
международни туристически
борси,
изложения и панаири;
Изследвания
на
въздействието на
осъществените маркетингови и рекламни
дейности;
Организиране на експедиентски пътувания,
посещения
на
пътнически
агенти,
туроператори, автори на пътеводители,
журналисти;
Подкрепа на дейности за обществено
осведомяване и информационни услуги .
Проектните предложения се подават по
електронен път чрез Модула за електронни
услуги на Информационната система за
управление и наблюдение на Структурните
инструменти на Европейския съюз в
България (ИСУН).
Крайният срок за подаване на проектни
предложения е 15 март 2012 г, 16:00 ч.
местно време.
За
повече
информация
кандидатстване по схемата:

относно

http://www.bgregio.eu/shemi/89/bg161po0013-2-02-2011-support-for-development-of-theregional-tourism-product-and-marketing-ofdestinations.aspx
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Оперативни програми
В „ЗЕЛЕНА
ИНДУСТРИЯ“ ЩЕ
ИНВЕСТИРАТ
ГОЛЕМИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ С
ПОДКРЕПАТА НА
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 20072013 Г.

Процедура
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ:
BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена
индустрия”. Процедурата се реализира с
финансовата подкрепа на Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Проектите ще се изпълняват на
територията на Република България.
Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е
78 233 200 лева.
Основна цел на процедурата е оказването
на инвестиционна подкрепа на големите
предприятия в България за преодоляване на
негативното им влияние върху околната
среда чрез насърчаване изпълнението на
проекти, пряко свързани с производство на
продукти, подлежащи на рециклиране,
когато станат отпадъци, по-ефективно
използване на отпадъчните продукти и
намаляване на енергоемкостта, като

ключов
фактор
за
повишаване
на
конкурентоспособността и устойчиво разитие на
големите предприятия в страната.
Допустими за финансиране по Компонент 1 са
следните дейности:
а) Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново
оборудване, което намалява енергоемкостта на
производството на предприятието-кандидат,
б) Закупуване и въвеждане в експлоатация ново
оборудване, което е свързано с по-ефективното
използване или рециклиране на отпадъчните
продукти и обхваща намаляване на отпадъка чрез
повторното му влагане в съществуващото
производство или чрез използването му за
производство на нови продукти,
в) Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново
оборудване, за производство на продукт/и,
подлежащ/и на рециклиране, след като станат
отпадъци, обхващащо намаляване или заместване
използването на нерециклируеми и опасни
материали/компоненти при производството на
продукт/и, както и производството на продукти,
чието използване намалява вредните емисии и
продукти, които изпълняват условията на
хармонизирания стандарт EN 13 432:2000 за
биоразградимост на опаковки.
Допустими за финансиране по Компонент 2 са:
а) Дейности за подобряване на задвижващите
двигатели и системи,
б) Дейности за подобряване на енергийните
системи чрез смяна на енергоносителя,
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Оперативни програми
в) Дейности за оползотворяване
отпадъчната топлина,

на

г) Закупуване и въвеждане в експлоатация
на малки ко-генерационни инсталации за
собствени нужди,
д) Въвеждане на системи за отопление и
вентилация от възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ),
е) Инвестиции в софтуерни системи за
енергиен мениджмънт,
ж) Консултантски услуги, свързани с
въвеждането на системи за енергиен
мениджмънт съгласно изискванията на
стандарт БДС
EN 16001
(Energy
Management Systems)/EN ISO 50001.
з) Консултантски услуги за изготвяне на
проектното предложение по настоящата
процедура;
и) Визуализация на проекта;
й) Одит на проекта.
Крайният срок за подаване на проектни
предложения е 15.02.2012г.
За
повече
информация
кандидатстване по схемата:

относно

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.ph
p?menu_id=45&id=92
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Оперативни програми
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
„ОКОЛНА
СРЕДА“ ЩЕ
ФИНАНСИРА
ДЕЙНОСТИ ПО
УСТРОЙСТВО И
УПРАВЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ И
РЕЗЕРВАТИ И ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ.
Процедура
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ:
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на
дейности за устройство и управление на
национални
паркове
и
резервати”.
Конкретни бенефициенти са дирекции на
национални
паркове
и
регионални
инспекции за околната среда и водите.
Проектите ще се изпълняват в рамките на
национални
паркове,
поддържани
резервати и резервати на територията на
Република
България.
Допуска
се
извършване на инвестиционни дейности
извън съответната защитена територия при
доказана необходимост и при съблюдаване
режимите на съответната територия, плана
й за управление и ограниченията заложени
в поканата.
Основни категории дейности, допустими
за финансиране са:
•
Поддържащи и възстановителни
дейности в гори, земи и водни площи
•
Посетителска инфраструктура
капитално строителство

и

•

Интерпретация и образователни програми

• Отразяване на защитената територия в КВС и
кадастрални карти
•

Планиране и оптимизация на управлението

Общият размер на безвъзмездната финансова
помощ възлиза на 90 400 000 лв. и ще бъде
предоставяна в период от 3 години. С този ресурс
ще се позволи да се изпълнят много от
предвидените мерки в плановете за управление на
националните паркове, ще се осъществят мерки по
опазване и възстановяване на местообитания и
видове в национални паркове и резервати и като
цяло ще допринесе за опазване предмета на
защитените територии.
Проектните предложения се подават до 23
януари 2012 г. в Министерството на околната
среда и водите.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/06/27
„Изпълнение на дейности за устройство и
управление на природни паркове” с конкретни
бенефициенти дирекциите на природни паркове.
Проектите ще се изпълняват в рамките на
природни паркове на територията на Република
България.
Допуска
се
извършване
на
инвестиционни дейности извън съответната
защитена територия при доказана необходимост и
при съблюдаване режимите на територията, плана
й за управление и ограниченията заложени в
поканата.
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Оперативни програми
Основни категории дейности, допустими
за финансиране са:


Поддържащи
и
възстановителни
дейности в гори, земи и водни площи



Посетителска инфраструктура и



Поддържащи
и
възстановителни
дейности в гори, земи и водни площи



Посетителска
инфраструктура
капитално строителство



Интерпретация
програми



Планиране
и
управлението

и

и

образователни

оптимизация

на

Общият
размер
на
безвъзмездната
финансова помощ, която ще бъде
предоставена
по
процедура
BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение
на дейности за устройство и управление на
природни паркове‖ възлиза на 34 600 000
лв.
Проектните предложения се подават до
23 януари 2012 г. в Министерството на
околната среда и водите.
За
повече
информация
кандидатстване по схемата:

относно

http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noti
cedetail/from/noticecurrent/id/36
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„Мит-факт”
Не, това не е така!

Бюджетът на ЕС е
много голям!

Бюджетът на ЕС през 2011г. е около 140 млрд.
Евро, което е много малко в сравнение със сумата
от националните бюджети на всички 27 държавичленки на ЕС, чиито размер надхвърля 6.300 млрд.
евро. С други думи, разходите на правителствата
от 27-те държави-членки е почти 50 пъти по-голям
от бюджета на ЕС!
Ако се погледне в перспектива, обикновенния
гражданин на ЕС плащал средно 67 цента на ден,
за да финансира годишния бюджет за 2010. Това е
по-малко от половината от цената на чаша кафе –
едва ли е голям разход като се има предвид
огромните ползи, които ЕС дава на гражданите.
В действителност, бюджета на ЕС е по-малко от
този на една средна държава-член, като Австрия и
Белгия.
Ако се погледне от друга гледна точка: бюджетът
на ЕС представлява около 1% от ЕС-27 БВП –
общата стойност на всички стоки и услуги
произведени в ЕС – докато бюджетите на
страните-членки наброяват 44% от БВП.
Бюджетът на ЕС винаги е балансиран, кооето
означава, че нито едно евро не е изхарчено за
дълг. А 94% от това, което се заплаща в бюджета
на ЕС се изразходва в държавите-членки по
политики и програми, от които директно се
възползват гражданите.
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