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МEСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“ ПОДПИСА
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 18.04.2017г. в сградата на Министерство на земеделието и храните, Председателят на СНЦ „Местна
инициативна група „Аврен - Белослав“ - инж. Светла Колева подписа Споразумение за изпълнение на
Многодондова Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“ за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии „Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020г .
Одобреният общ бюджет на Стратегията за ВОМР на СНЦ ”МИГ Аврен - Белослав” е 6 376 005, 80 лева.
Финансирането на Стратегията за ВОМР ще се осъществява от:
 Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез „Програмата за развитие
на селските райони” 2014-2020 г. в размер на 2 933 745, 00 лв;
 Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г. в размер на 1 486 430,00 лева;
 Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност”2014-2020 г. – 1 955 830,00 лева.
Срокът за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие е 30 септември 2023
година. Във връзка с предстоящи новини, следете официалния информационен портал на Местна
инициативна група Аврен - Белослав: http://mig-avren-beloslav.com
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ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
с одобрен проект в ежегодния конкурс
НОВ „ЗЕЛЕН ПАРК“ ЗА
„Обичам природата и аз участвам – 2017г.“
ГРАД ЦАРЕВО

Община Царево има
подписан Договор за финансиране
на проект „Зелен парк – природа,
релаксация и туризъм в Царево и
Къркларели” по Програма за
трансгранично
сътрудничество
Интеррег – ИПП ТГС България –
Турция 2014 – 2020. Проектът e в
партньорство с Дирекция на
държавните
хидротехнически
съоръжения,
гр.Къркларели,
Турция.
Дейностите по проекта включват
реконструкция на паркова зона
към Парк Царево, изграждане на
алеи, зони за отдих и развлечения.
Целта на проекта е да се обособи
атрактивно,
модерно
и
обезопасено
крайбрежно
пространство, което ще съчетава
възможности
за
отдих
и
забавление.

Община Белослав има одобрен проект в ежегодния конкурс за
най-оригинален и екологично познавателен проект на тема
„Обичам природата и аз участвам – 2017г.“ в рамките на
Националната кампания „Чиста околна среда“, която МОСВ
провежда повече от 15 години.

В
рамките
на
проекта
се
предвиждат двустранни срещи
между партньорите за откриване
на дейностите по строителството и
откриване на обновените обекти.

Проектното предложение с наименование “Озеленяване и
създаване на зона за отдих в кв. „Васил Левски“, гр. Белослав“
цели да бъде залесен района около чешмата с дървесни видове и
храсти, да се оформи кът за отдих като се монтират градински
пейки и поставят кошчета за смет. В близост до пътеката ще бъде
оформена зона за отдих с детски съоръжения. С цел
обезопасяване на зоната за отдих е предвидена декоративна
оград. Ще бъдат монтирани градински пейки, кошчета за смет,
ще бъдат засадени вечно зелени храсти за ограда, както и
широколистни и иглолистни дървета.

Турските партньори ще обновят
своя крайградска зона за пикник и
развлечения близо до язовир
Къркларели.

Един от приоритетните на Община Белослав е почистване на
замърсените терни, поддържане на съществуващото озеленяване
и разширяване на зелените площи чрез създаване на нови зелени
пространства с кътове за отдих за населението.

Проектът е на обща стойност 438
054,90 евро и се финансира на
100%
от
Програма
за
трансгранично
сътрудничество
Интеррег – ИПП ТГС България –
Турция 2014 – 2020.

Проектът ще окаже трайно положително въздействие върху
околната среда и ще подобри средата на живот в града.

Бюджетът за Община Царево е 205
785.43 евро.

Чрез участието на живущите в квартала с доброволен труд при
почистването и озеленяването на част от почистените терени ще
се избегне повторното им замърсяване. Контрола след
приключване на проекта ще се осъществява от Еколога на
Община Белослав, служителите на длъжност „Озеленяване“ към
общината и доброволци от жущите в района.
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Устойчивото и интегрирано планиране на местни политики бе основен акцент в
провелото се дву-дневно обучение на тема: „Хармонизирано планиране на енергийните и
транспортните планове в общините“, организирано от Асоциацията на Българските Черноморски
Общини съвместно с енергийна агенция Добрич на 25-26 април 2017г. във Варна.

Обучението бе организирано в рамките на европейския проект „SIMPLA – Устойчива интегрирано
планиране на местни енергийни политики“, който дава възможност на общините да се възползват и
да актуализират своите планове за енергийна ефективност и транспорт.

Обучението е част от предложения интегриран курс, който обхваща присъствени обучения и уебинари,
както и специализирана подкрепа в разработването и актуализирането на местните планове и
програми. Експерти и специалисти от черноморски общини се запознаха в детайли с новите моменти в
разработването на енергийните и транспортните планове в съответствие с Европейската Инициатива
Споразумение на Кметовете, която задължава присъединените общини да постигнат високи нива на
енергийни спестявания и използване на възобновяемата енергия с цел постигане на устойчивост в
борбата с глобалното затопляне. Част от програмата на обучението бе свързана и с успешното
създаване на екипи за ефективно планиране и управление на поликити, като фокусът бе насочен към
използваните подходи за водене на преговори и разрешаване на конфликти. Лектори на обучението
бяха част от екипа на проекта от българска страна, както и експерти от Черноморската регионална
енергийна агенция и Института по медиация и извънсъдебно производство.
През месеците май и юни предстоят вторите сесии от обучителния курс, когато участващите експерти
ще обсъждат конкретни мерки и дейности в изпълнение и актуализиране на местните планове за
енергийна ефективност и транспорт.
Повече информация е налична на интернет страницата на проекта: www.simpla-project.eu
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Последното от поредицата безплатни обучения по Зелени обществени
поръчки за публични възложители бе организирано от Черноморската
Регионална Агенция за Управление на Eнергията в рамките на проект
GreenS, който Агенцията изпълнява от м. юни 2015 г.
ПРОЕКТ „GREENS - ПОДКРЕПЯЩИ
СТРУКТУРИ ЗА ЗЕЛЕНИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА
ИНОВАТИВНА И УСТОЙЧИВА
ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОМЯНА“

Обучението се проведе в гр. София на 27.04.2017 г. с домакин ДП
„Ръководство въздушно движение“ и събра над 20 участника. Лекциите и
упражненията бяха изнесени от г-жа Милена Налбанчева и г-жа Боряна
Зангова – експерти в Звеното за подкрепа на зелени обществени поръчки,
създадено в структурата на ЧРАУЕ по проект GreenS. На по-ранен етап от
проектните дейности Звеното разработи обучителните материали, които
непрекъснато се обновяват и адаптират към динамичната среда на
нормативни и обществени промени.
Темите, които бяха разгледани по време на лекционната част включваха
обща представа за предмета на зелените поръчки, дефинициите, които
определя
Европейската
Комисия,
подробна
информация
за
възможностите, които ЗОП в България предоставя за изпълнение и
подготовка на такива обществени поръчки. Наред с това аудиторията взе
активно участие в динамично упражнение, даващо най-обща идея как се
определят приоритетите и възможностите на дадено предприятие при
изпълнение на зелени поръчки (SWOT анализ). Участниците имаха
възможност и за работа по групи в темата за техническите изисквания и
спецификации в различните продуктови групи. В обучението залегна и
темата за разходите за целия жизнен цикъл на продукта, като част от
методологията за оценка на офертите и отличаваща зелените обществени
поръчки от стандартните такива. Лекторите предоставиха информация за
разработените до момента софтуери и помагала за изчисляване на
разходите за целия жизнен цикъл на продукта или услугата.

Информация за обученията и
материали може да намерите
на сайта на проекта:
www.greensproject.eu

Разнообразието от теми бе допълнено и от информация за начините и
местата на получаване на техническа и методологическа помощ във всеки
един етап от подготовката и изпълнението на зелените поръчки.
Аудиторията бе запозната с възможностите на Звеното за подкрепа на
зелени обществени поръчки за оказване на техническа помощ и с
разработените до момента образци за оценка на офертите и технически
спецификации в три продуктови групи: превозни средства, улично
осветление и компютри и екрани. Лекторите предоставиха и информация
за начините, по които публичните възложители могат да получат съвети на
европейско ниво посредством Офиса за помощ по ЗеОП към ЕК и други
международни платформи, които предоставят пространство и възможност
за обмен на информация, опит и експертни мнения.
>>>> продължение на стр. 5
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>>>> продължение от стр. 4
ЧРАУЕ представи и работния вариант на онлайн каталога на зелени производители и дистрибутори, който е в
процес на изпитване и съвсем скоро ще заработи на интернет страницата на проекта. Каталогът ще бъде в услуга
на публичните възложители в процеса на предварителното пазарно проучване.
В програмата на обучението се включиха още и темите за енергийното обследване на сгради като част от
подготвителната работа на зелени поръчки в сгради, както и изискванията на международен стандарт ISO 50001
за управление на енергията, представени съответно от ЕнЕфект и Интертек ВА.
Тъй като темата за Зелените обществени поръчки е обширна и трудна за представяне в рамките на ден, ЧРАУЕ и
Звеното за подкрепа на зелени обществени поръчки продължава да предлага своето сътрудничество на
публичните организации във вид на обучения и техническа помощ при подготовката на тръжните процедури.

Проект „SIMPLA - Устойчиво интегрирано планиране на местни енергийни политики“

ВАРНА БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА
ЗА ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ
На 10-11 май Варна събра партньорите по проект „SIMPLA – Устойчиво интегрирано планиране на местни
енергийни политики“ от Италия, Испания, България, Хърватия, Румъния и Австрия.
Основен акцент на срещата бе предстоящите обучения и предоставянето на експертна координирана помощ
в процеса на хармонизираното планиране на енергията и транспорта, насочени към общините и
изпълнението на местните стратегически документи. Представителите на местни енергийни агенции, агенции
за развитие, общини и публични власти обсъдиха и необходимостта от провеждането на т.нар. уебинари,
които да позволят участието на повече служители, специалисти и експерти по местно планиране. Тематиката
и обхвата на обученията ще бъдат уточнени допълнително, така че да бъдат в полза на успешното планиране
и изпълнение на политики от местните власти. Този процес ще превърне общините в по-зелени и поинтелигентни и ще донесе повече ползи за околната среда, повишаване на енергийната ефективност и подобро качество на живот за гражданите.

Повече информация за графика на обученията и възможностите за участие можете да намерите на:
www.simpla-project.eu.
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ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Наближава крайния срок за участие в конкурса “Европейски
награди за насърчаване на предприемачеството”. Министерство на
икономиката отправя покана към всички публични институции национални, регионални и местни, с проекти в подкрепа на
предприемачеството с поне две годишна история, да се включат в
националния етап на конкурса. Краен срок: 15 май 2017г.

Kонкурсът цели да отличи най-успешните и оригинални
проекти, реализирани от национални, регионални и местни
публични институции, обществени и бизнес организации, в
подкрепа на предприемачеството, предприемаческите умения и
подобряването на бизнес средата в Европа и в частност в България.
Конкурсът се провежда ежегодно и има два етапа – национален и
европейски. За да продължат участие на европейския етап,
кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция
в собствената си страна. На национално равнище, от българско
жури под ръководството на Министерството на икономиката, ще
бъдат отличени две кандидатури в две отделни категории, които
ще бъдат наградени на специална Церемония през месец юни
2017г. и ще получат право на участие в европейския етап на
конкурса.
Категориите, в които ще се присъждат награди през 2017г. са:
 Насърчаване на предприемаческия дух
 Инвестиране в изграждането на умения
 Подобряване на бизнес средата
 Подкрепа на интернационализирането на бизнеса
 Награда за отговорно и интегриращо предприемачество

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“
Основната цел на процедурата е да осигури подходяща и ефективна
социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид
резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравносоциални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.
Проектни предложения се подават с два крайни срока, като първи краен
срок е 03 август 2017 г. и втори краен срок - 03.11.2017г.
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на
ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми и в ИСУН 2020

ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ
ЗА СКРАПИРАНЕ НА КОРАБИ ПО
ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО

От 21.04.2017г. започва прием
на проекти по мярка 1.3
„Окончателно преустановяване
на
риболовните
дейности”
от Програмата за морско дело и
рибарство. Приемът е насочен
към скрапиране на стари и
неефективни риболовни кораби
с дължина до 24 м.
Предвиденият бюджет за тези
дейности е 1.7 млн. лв.
За безвъзмездна финансова
помощ могат да кандидатстват
собственици на действащи
риболовни кораби, които са
извършвали риболовна дейност
в морето в продължение на наймалко 90 дни годишно през
последните две календарни
години. Максималният размер
на премията, която всеки
одобрен кандидат може да
получи, се изчислява съобразно
капацитета на плавателния съд
и неговата възраст. Помощ няма
да се отпуска за кораби на
възраст
под
10
години.
Приоритет ще се дава на
съдове, които са с дължина
между 12 и 24 м. и такива, които
са над 25 г.
Крайният срок за подаване на
проектни предложения е 20 юни
2017 г.
Кандидатстването е електронно
чрез ИСУН2020. Пълният пакет
документи е публикуван в ИСУН
и на Единния информационен
портал – www.eufunds.bg
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ОБЯВЕНА Е ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014 - 2020
Втора покана за проектни предложения по програма „ДУНАВ“ 2014-2020 стартира на 9 май 2017 г. с
краен срок до 06 юни 2017 г. (15:00 CET). Поканата е отворена за кандидатстване по следните
тематични приоритети:
1. „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“: насърчаване на иновациите, трансфер на
знания и предприемачество. Отворена е Специфична цел 1.2. Специфична цел 1.1 е частично
ограничена за кандидатстване.
2. „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“: Опазване и управление на природното и
културното наследство и ресурсите в Дунавския регион. Отворени са Специфични цели 2.2, 2.3 и 2.4.
Специфична цел 2.1 е частично ограничена за кандидатстване.
3. „Подобрена свързаност и енергийна отговорност на Дунавския регион“: разработване на
устойчиви и безопасни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност. Отворена е
Специфична цел 3.2. Специфична цел 3.1 е частично ограничена за кандидатстване.
Програмата предлага финансиране до 50,834,974.48 евро от Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР), 4,420,498.53 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и 4,653,192.00 евро от
Европейския инструмент за съседство (ЕИС). Съфинансирането за проектните партньорите от ЕФРР,
ИПП и ЕИС е в размер до 85 %.
МРРБ ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български
партньор в размер на 15% от неговия бюджет в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на
национално съфинансиране между министерството и партньора.
Подробна информация и документация за поканата за проектни предложения е публикувана на
интернет страницата на МРРБ:
http://www.mrrb.government.bg/obyavena-e-vtora-pokana-za-nabirane-na-proektni-predlojeniya-poprograma-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-dunav-2014-2020/

КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ“, 15-16 ЮНИ 2017

Мрежата за градско развитие към Европейската комисия, съвместно с Главна дирекция
„Градско и регионално развитие“ в МРРБ, организират конференция „Интелигентни градове“,
свързана с изпълнение на дейностите за устойчиво градско развитие.
Повече информация на :
http://www.cvent.com/events/udn-plovdiv/event-summary-6794e10b68ae473999041acc6550cf51.aspx

