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На 27.09.2021  г. в град Варна се проведе Годишното Общо събрание на Асоциацията на Българските Черноморски 

общини (АБЧО). Срещата се състоя в х-л „Черно море“ – Варна при наличието на кворум от 11 законни 

представители на Черноморските общини (от общо 18). 

Изпълнителният директор на Асоциацията  – г-жа Марияна Кънчева  представи дейността на Асоциацията през 

изминалата година. Тя посочи, че и през 2020 г., АБЧО е утвърдила своя авторитет сред множество европейски 

институции и организации от редица държави-членки на Европейския съюз. Като доказателство за това могат да се 

посочат всички приключили,  действащи и наскоро стартирали партньорски проекти на АБЧО, които са 

финансирани от програми като „Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-

2020″, „Европа за гражданите”, Еразъм+, ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост,  Съвместна Оперативна 

Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“, като през 2020 г. е работено по над 10 проекта. Г-жа Кънчева 

подчерета, че през отчетния период Асоциацията е оказала значителна експертна и техническа помощ на своите 

членове, изразяваща се в разработване на Планове за Интегрирано развитие на общини; оказване на съдействие в 

разработването и изпълнението на проектни предложения на общините-членки; разработени са множество проекти 

по Erasmus +, Cooperation partnerships in school education INSET – Network of towns, EEA and Norway Grans Fund 

for Youth Unemployment. 

Общото събрание прие Финансовия отчет и Отчета за дейността на Асоциацията за 2020 г. Делегатите взеха 

решение да се отправи покана до служебния Заместник министър-председател по управление на европейските 

средства – Атанас Пеканов, за участие в работна среща с общините членки на АБЧО, на която да се представи 

предложението на Асоциацията за Плана за възстановяване и устойчивост, по отношение на Енергийната 

ефективност в сградния фонд, касаещо Черноморския регион. 

В края на събранието Изпълнителният Директор на АБЧО представи приоритетите за бъдещото развитие на 

Асоциацията. Сред тях се очертаха: Сътрудничество с централната и изпълнителната власти, обсъждане на 

възможности за усъвършенстване на нормативната уредба за местни и регионални политики – срещи с Министри; 

Международно сътрудничество и партньорства; Младежки инициативи и подкрепа за участието на младите хора в 

управлението на общините; Подкрепа за развитието на туризма като приоритет за  развитието на Черноморското 

крайбрежие – План за възстановяване и развитие; Устойчиво развитие на общините, опазване на околната среда и 

биоразнообразието на Черно море, енергийна ефективност и популяризиране използването на ВЕИ – План за 

възстановяване и развитие; Трайно подобряване на социално – икономическите характеристики на общините-

членки, чрез разработване на съвместни проекти. 

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ                  

НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ 
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На 01.10.2021 г. в град Варна, по инициатива на първия 

дипломат на САЩ у нас Н.Пр. Херо Мустафа, се проведе 

работна среща с кметове от Асоциацията на Българските 

Черноморски Общини (АБЧО). Целта на срещата бе да се 

обсъдят културни и енергийни инициативи, както и 

перспективите за сътрудничество и развитие в сферата на 

бизнеса, околната среда и туризма и да се даде тласък на 

връзките между хората от двете държави.  

Срещата беше част от посещението на посланика на 

Българското Черноморие, което включваше обиколка на 

съвместния българо-американски проект Ветроенергиен парк 

„Свети Никола“ и откриването на пътуващата фотоизложба, 

посветена на Американския Югозапад, на българския 

фотограф и журналист Антони Георгиев в Регионалната 

библиотека „Пенчо Славейков“ във Варна. 

При визитата си в морската столица Херо Мустафа бе 

посрещната от председателя на УС на АБЧО инж. Атанас 

Стоилов, кмет на община Аксаково и г-жа Марияна Кънчева, 

Изпълнителен Директор на Асоциацията. 

 

“Октомври е месецът на Черноморието в нашето посолство. Всички 

служители ще бъдат в различни точки на региона с цел 

популяризирането на региона. Местната власт е едно от най-важните 

неща, за да има действаща демокрация”, заяви американския 

посланик у нас пред присъстващите кметове на 

черноморските общини.  

 

ПОСЛАНИК ХЕРО МУСТАФА НА РАБОТНА 

СРЕЩА С КМЕТОВЕ ОТ АБЧО 
 

Посолството на САЩ в България е горд партньор 

на българския Черноморски регион, като подкрепя 

широк спектър от образователни, културни, 

икономически и отбранителни проекти в региона. 

От своя страна кметовете запознаха Херо Мустафа 

с приоритетите за развитие на своите община, 

проблемите и нуждите на местното население. 

Всички бяха единодушни, че общините 

разположени по Черноморието имат своята 

специфика, така както тези разположени по р. 

Дунав и планинските общини. Затова и 

Асоциацията се явява техен пълноправен партньор 

за развитието на региона и инициирането на 

съвместни проекти за устойчиво развитие на 

общините, опазване на околната среда и 

биоразнообразието на Черно море, енергийна 

ефективност и популяризиране използването на 

ВЕИ.  

Във връзка с предстоящото изграждане на най-

голямата икономическа зона между Варна и 

Аксаково, първият дипломат на САЩ у нас заяви, 

че е много вероятно “Америка за България” и 

Американската търговска камара да избере Варна 

за създаването на третия Център за 

професионално обучение от типа на 

съществуващите в Стара Загора и Бургас за 

нуждите на инвеститорите. 
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През периода 20-21.09.2021 г. партньорите по проект еNEET Rural, националните заинтересовани страни и 

безработни младежи до 29 годишна възраст (NEETs)  имаха възможността да се срещнат лично в Будапеща и да 

си сътрудничат, обменят опит и идеи за развитие в сферата на селското стопанство и предприемачество. 

Международното събитие, организирано от унгарския партньор (FRUTO), започна със срещата на партньорите 

от консорциума в социалния център S4 Net и събитие със заинтересованите страни в две паралелни сесии. 

Докато партньорите обсъждаха напредъка на проекта, постигнат през последните 6 месеца от изпълнението му и 

как да се гарантира устойчивостта на резултатите и да се капитализира проекта, събитието 

„Посредничество“ включи много заинтересовани лица от страните партньори в ползотворни разговори за 

селското стопанство и селските райони, млади безработни хора и тяхната роля в селския живот, също така някои 

от заинтересованите страни представиха своята работа и опит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следобедната сесия на 20 септември продължи с дългоочакваното международно start-up състезание. 18 млади, 

амбициозни и бъдещи предприемачи от България, Испания, Италия, Словения, Румъния и Унгария, избрани за 

победители на национално ниво, се включиха в състезанието. Представяйки различни агро-бизнес идеи пред 

международно жури, аудиторията се наслади на впечатляващи презентации, много интересни дейности и бизнес 

възможности за решаване на проблеми в селското стопанство с иновационни технологии. 

 

 

 

 

 

След гласуване и пълно единодушно решение журито обяви трите най -добри бизнес плана сред 18 избрани за 

участие на международно ниво. Те са много екологични, модерни теми, свързани с градско земеделие, много 

дефинирани продукти и имат добър потенциал на пазара според членовете на журито: 

1-во място: Бизнес идеята #Yumento от Словения 

2-ро място: Бизнес идеята #UrbanFarmer от България 

3-то място: Бизнес идеята #LifeVillageHolisticFarm от Унгария 

         >>> Продължение на стр. 4 

 

 

ДВУДНЕВНАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В УНГАРИЯ 

СЪБРА NEETS И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТ БЪЛГАРИЯ, 

ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, РУМЪНИЯ И СЛОВЕНИЯ 

http://www.ubbsla.org/project/eneet/
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>>> Продължение от стр. 3 

„Yumento е здравословна, хипоалергенна храна за кучета, базирана на насекоми, която комбинира протеин от насекоми с 

растителни съставки по устойчив начин. Алергиите към кучета най-често се предизвикват от месо, риба и соев протеин, 

причинявайки много храносмилателни и ставни здравословни проблеми. Кучетата са по-малко здрави поради огромната употреба 

на антибиотици, прекомерна сол и добавки. Хипоалергенната първокласна храна за кучета на пазара също е скъпа. Рецептата на 

Yumento осигурява хипоалергенна храна за кучета с високо хранителен състав на кучешка храна, което я прави по-питателна от 

сурова пържола или пиле без добавки, антибиотици или прекомерна сол. Вместо традиционните протеини, основният протеин на 

Yumentos е протеинът от насекоми Black Soldier Fly (BSF). Хранителната стойност на насекомите BSF е същата като рибата, 

месото и соята, взети заедно, което прави Yumento изключително здравословно“, споделя победителят от Словения в 

международното start-up състезание. 

„Целта на нашия старт-ъп UrbanFarmer е да създадем иновативна модулна система, която да даде възможност на хората, 

живеещи в градовете да отглеждат зеленчуци, плодове, билки, цветя и др. на своите тераси. Системата ще се проектира така, че 

да има  специален дизайн, който да позволява да бъде монтирана на всякакъв вид тераси или открити общи пространства. 

Системата ще включва и поливна система и възможност за предпазване от неблагоприятни атмосферни условия. Системата 

трябва да е модулна и да има възможност да бъде надграждана, както и да е произведена от рециклируеми материали. В нашата 

страна производители на такъв тип системи все още няма, въпреки, че градските ферми все повече се разширяват, а 

заинтересованите да се заминават с градско земеделие използват стандартни саксии, кофи, бутилки и т.н. Предлаганите подобни 

системи на американски и европейски производители са много скъпи за стандартите на българския потребител и все още не се 

внасят в страната. Система ще се състои от саксии със специфична форма, която да позволява закрепването има на различни 

повърхности – стени, парапети, подпрозоречни рамки и др. Тези саксии трябва да бъда модулни и стандартизирани за да може на 

принципа на LEGO да се изгражда градската градина“, споделиха младежите от България. 

Унгарският участник, заел трето място, сподели, че „LifeVillageHolisticFarm е ферма за посрещане на гости, туристи и 

производство на биопродукции, предлагаща избягване от ежедневието за няколко дни и съчетание на  екскурзия, работилница, лагер, 

тиймбилдинг, обучение и други по-големи събития като сватби, кръщенета, т.н. Нейната уникалност идва от цялостното 

земеделие, където производството и преработката са в хармония с природата; говеда и домашни птици с динамична паша, 

агролесовъдни системи, където се извършва и производство на гъби. Освен това научните изследвания, образованието и други 

социални дейности включени като услуги, също са важни в ежедневието. ” 

Двудневното международно събитие в Унгария завърши с посещения на фермери в провинцията. Националните 

заинтересовани страни и младежи имаха възможност да се срещнат лично със собствениците на семейно 

управлявана еко ферма за ябълки в Иполидамас и Malomkert Ökoturisztikai Központ (Център за екотуризъм), 

разположен в Сзоб. 



     © 2021, Асоциация на Българските Черноморски Общини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучително посещение, организирана от АБЧО в България посрещна 

представители на партньорите по проект HERIPRENEURSHIP през 

периода 26-29 септември 2021г. Серия от събития съпътстваха тази визита 

като на 27 септември участниците бяха част от международна работна среща 

във Варна по повод отбелязване на Международния Ден на Туризма и 100 

години от обявяване на Варна за курортен град. 

 

Посещението на 28 септември бе в стария град Несебър като обект на ЮНЕСКО и един от шестте пилотни 

региона по проекта. Гостите имаха възможност да се разходят из тесните улички и калдъръмените алеи и да усетят 

местната история и наследството, което това място е запазило през вековете. Участниците посетиха крепостните 

стени, Римските терми, Археологическия музей, църквите Свети Спас и Свети Стефан и базиликата Света София. 

Голяма част от историческите забележителности ще бъдат включени в Културния маршрут по проект 

Heripreneurship. 

   

По време на последвалия семинар за оценка на ресурсите партньорите обсъдиха възможностите за използване и 

интерпретиране на информацията и отличителните характеристики на посетените локации в Несебър, като 

особено внимание бе отделено на наличните исторически данни, събрани чрез проучвания, истории и легенди. 

Участниците се обединиха и около търсенето на общи черти и елементи като традиции, обичаи и др. в 

регионите, които да бъдат подходящо представени и визуализирани в Културния Маршрут. Административните и 

техническите въпроси свързани с оперативното изпълнение и отчитане на проекта бе също в дневния ред на 

срещата на партньорите. 

 

 

ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ HERIPRENEURSHIP 

НА РАБОТНА ВИЗИТА В СТАРИЯ ГРАД НЕСЕБЪР 

http://www.ubbsla.org/project/heripreneurship/
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GREETHIS В БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗА                              

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТУРИЗМА 

Зеленият туризъм и историческото наследство, 

лайтмотив на проект GreeTHIS, бе темата на 

дискусионните панели посветени на Световния Ден 

на Туризма на 27 септември 2021г. Конференцията, 

организирана от АБЧО, бе част от Зеления 

туристически уикенд, който събра заинтересовани 

лица и активисти от туристическия бранш да 

споделят резултатите от изминалия туристически 

сезон под въздействието на COVID-19 и да обсъдят 

възможностите за бъдещи инициативи и 

партньорства. За първи път форумът придоби 

международен характер във Варна като особена 

заслуга за това даде активното включване на 

партньорите по GreeTHIS. 

 

В началото на конферентната част, провеждана в 

хибриден формат, бе направен обобщен преглед на 

туристопотока на летища Варна и Бургас през 

летния сезон като Д-р Франк Кванте, Главен 

Изпълнителен директор на Фрапорт Туин Стар 

Еърпорт Мениджмънт АД представи конкретни 

резултати в цифри и очаквания за новия сезон 2022г. 

Министър  Стела Балтова коментира бъдещето на 

туристическия сектор през погледа на Министерство 

на туризма, а г-жа Соня Георгиева, директор на 

дирекция Туризъм към община Варна обобщи 

резултатите от летния туристически сезон в региона 

и акцентира върху маркетинговите акценти, върху 

които общината ще наблегне през следващата 

година 

година. Г-жа Петрута Мойси от Център за екологична 

подкрепа в Галац, Румъния сподели практики за 

сътрудничество между местните власти и гражданския 

сектор в пограничните региони с цел подобряване на 

условията за развитие на туристическия сектор. Тетяна 

Пасмарнова, експерт по туризъм към Агенция за 

Устойчиво Развитие и Европейска Интеграция „Долен 

Дунав“ в гр. Измаил, Украйна, акцентира върху добрите 

практики и управление на местните ресурси в полза на 

туристическия бизнес. Г-жа Нино Гвасалиа, съветник на 

кмета на гр. Поти, Грузия по инвестиционните и 

инфраструктурни въпроси, сподели механизми за 

държавна подкрепа и управление на туристическите 

ресурси с цел разширяване на туристически сезон в 

Грузия, а г-жа Афродити Камара, експерт по туризъм 

към община Орестиада, представи развитието на 

културния туризъм в Гърция и въздействието му върху 

икономиката на страната. 

 

В дискусионните панели се включиха още и 

представители на Националната Асоциация на 

Туристическите Агенции в Румъния, Агенция за 

икономическо развитие в Трабзон, Турция, Национална 

Асоциация по туризъм в Молдова, както и експерти от 

Асоциация на Българските Черноморски Общини. В 

рамките на свободната програма участниците посетиха 

емблематични културно-исторически обекти във Варна, 

носещи отпечатъка на времето и развитието на града.  

Събитията съпътстваха ежегодното туристическо 

изложение  Tourist Expo – Дестинация Варна, а тази 

година се проведе под мотото: Туристически 

дестинации с история и бъдеще и 100 години от 

обявяването на Варна за курортен град.  

Асоциацията на Българските Черноморски Общини 

участва със специален щанд посветен на туризма в 

Черноморския регион и международното 

сътрудничество. 

 

http://www.ubbsla.org/greethis-green-tourism-week-bulgaria/
http://www.ubbsla.org/greethis-green-tourism-week-bulgaria/
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От 2008 г. насам над 10 000 местни власти са част от Споразумението на кметовете, 
за да намалят емисиите си на парникови газове, да се адаптират към изменението на 
климата, да осигурят достъп до достъпна и устойчива енергия и като цяло да 
подобрят качеството на живот на своите граждани. През април 2021 г. инициативата 
навлезе в нова фаза, като официално постави началото на обновената си амбиция 
за по-справедлива и неутрална по отношение на климата Европа.  
В рамките на тази обновена амбиция подписалите я страни се ангажират да 
постигнат неутралност по отношение на климата до 2050 г., да увеличат целите си 
за намаляване на емисиите, да прилагат мерки за адаптиране към изменението на 
климата и да облекчат енергийната бедност чрез справедлив преход. Те също така 
се ангажират да приобщят своите граждани, предприятия и местни заинтересовани 
страни в прехода, като по този начин допринасят за Европейския пакт за климата.  
 
Онлайн церемонията ще се проведе на 7 октомври 2021 г. от 10:30 до 14:00 ч.  
 
Сред високопоставените лица, които ще открият церемонията, са:  
Давид Мария Сасоли, председател на Европейския парламент, Франс Тимерманс, 
изпълнителен вицепрезидент за Европейската зелена сделка. Участие ще вземат 
също така и Ерик Пиоле, кмет на Гренобъл - Зелена столица на 2022 г. Катарина 
Лур, заместник-кмет на Стокхолм, посланик на Пакта за климата и на Съвета на 
пакта. Андраш Хушар, посланик на Европейския пакт за климата в Унгария. Ариан 
Фейгъл-Бергер, посланик на Европейския пакт за климата в Германия.  
В последвала сесия на церемонията ще има представяне и от Кадри Симсон, 
комисар на ЕС по въпросите на енергетиката, както и от Таня Христова, кмет на 
Габрово.  
Програмата включва и три паралелни тематични сесии, които ще се проведат от 
12:30-14:00ч. :  
Готови за 55!  
Приетият на 14 юли 2021 г. пакет на ЕС "Готови за 55" внася безпрецедентна 
амбиция в програмите на държавите. С общи и съвместни усилия всички 27 
държави - членки на ЕС, поеха ангажимента до 2050 г. да превърнат ЕС в първия 
неутрален по отношение на климата континент в света. За да постигнем това, трябва 
да намалим емисиите с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и да го 
направим по справедлив, икономически ефективен и конкурентен начин.  
Европейският пакт за климата на местно равнище  
Като част от новия Пакт 2050, подписалите го страни се приканват да включат 
своята местни общности в прехода към климатична неутралност, създавайки местни 
климатични пактове. На тази сесия, организирана съвместно от Бюрото на 
Споразумението на кметовете и Секретариата на Европейския пакт за климата.  
Дългосрочни амбиции за 2050 г., защо и как  
В тази сесия, няколко членове на общността ще споделят своя опит с дългосрочната 
визия и планирането на прехода към климатична неутралност.  
- Новият инструмент на ЕС за подкрепа на политиките за адаптиране на общините 
към климата  
Като част от мерките на ЕС за адаптация, които помагат за повишаване на 
устойчивостта на местно ниво, новият Инструмент за подкрепа на политиките 
(ИПП) ще подпомага местните и регионалните власти да преминат от планиране 
към действия за адаптация. В рамките на ЕС и Споразумението на кметовете този 
инструмент за подкрепа, насочен към адаптацията, ще предоставя техническа 
помощ за разработване и прилагане на устойчиви местни стратегии и планове за 
адаптация.  

Можете да се регистрирате тук: 
https://live.eventtia.com/en/covenantofmayorsceremony/Register/ 

  
ЦЕРЕМОНИЯ НА 

СПОРАЗУМЕНИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ 
ЗА 2021 

 

22 РАЙОНА В БУРГАС 
ВЕЧЕ СА МНОГО ПО-

ДОБРЕ ОСВЕТЕНИ  

Те са разположени по 
протежението на основ-
ните градски транспортни 
артерии. Модернизацията 
на уличното осветление 
се случи след одобрен 
проект на Община 
Бургас, който получи 
финансиране по 
програма за „Възобно-
вяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна 
сигурност“. С реализира-
нето му са подменени 
общо 2623 осветителни 
тела. Реновирани са 
множество табла за 
управление и стълбове по 
главните пътни артерии 
на Бургас. С внедряването 
на мерките за енергийна 
ефективност градът ще 
плаща годишно с 200 000 
лева по-малко за 
електричество. В момента 
се поставят допълнителни 
осветителни тела, захран-
вани с фотоволтаични 
панели, на 26 пешеходни 
пътеки в града. 

 

 
Официалният 

туристически сайт на 

Община Варна - 

VISIT.Varna.bg, спечели 

голямата награда 
в осмото издание на 
националния конкурс 
Read & Travel („Чети и 
пътувай“) в категория 
„Професионални 
туристически сайтове“ на 
Международното изложе-
ние „Културен туризъм” 
във Велико Търново.  

https://live.eventtia.com/en/covenantofmayorsceremony/Register/
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Набират се общински проекти за 
климатична адаптация по 
Норвежката програма 
 
На 16.09.2021 г., Министерството на околната среда и 

водите обяви покана за набиране на проектни 

предложения по Открита покана №3 „Климат“ по 

Резултат 4: „Повишена способност на местните общности 

да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия 

се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, финансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 

2014-2021 г. 

Целта  на поканата е да се повиши капацитета на 

общините за оценка на техните стратегически планове и 

програми по отношение на планирани и изпълнени 

действия за намаляване на емисиите на парникови газове и 

адаптация към очакваните неблагоприятни последици от 

изменението на климата. В резултат ще се улесни 

планирането и изпълнението на нови стратегически 

стъпки за въвеждане на добри практики  за 

предотвратяване или свеждане до минимум на щетите от 

климатичните промени. 

Предвидените средства за финансиране по поканата са 1 

652 138, 39 евро. Минималният размер на безвъзмездната 

финансова помощ за проект е 200 000 евро, максималният 

– 500 000 евро. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения 

е 17:00 часа на 16.11.2021 г. 

Насоките за кандидатстване и съпътстващата 

документация са публикувани в Информационната 

система за управление и наблюдение на средства от ЕС 

(ИСУН 2020) на следния адрес:  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/389

43de6-4eab-4725-9273-252b283e16dc 

Програмният оператор на Програмата организира 

информационен ден, който ще се проведе онлайн в 

понеделник, 11.10.2021г., от 10:00 часа. За регистрация 

линк.                                          

     >>>> Източник: www.eeagrants.bg  

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО 

ПРОГРАМА LIFE  

 

Във връзка с обявените покани за набиране на 
проектни предложения по програма LIFE, 
Националното звено за контакт организира 
информационен ден, който ще се проведе онлайн на 
19.10.2021 г., вторник от 10:00 часа. 

Лекторите ще представят особеностите на новата 
програма и ще посочат правилата и процеса на 
кандидатстване. Програмата на информационното 
събитие ще бъде оповестена допълнително. 

За участие, моля попълнете линка за регистрация 
най-късно до 13.10.2021 г. Предварителни въпроси 
може да се задават чрез формуляра. 
Непросредвствено преди събитието, регистрираните 
участници ще получат връзка за достъп до уебинара. 

>>>> Източник: http://www.life-bulgaria.bg  

 
ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ 
НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ 
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА 
ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО" 

Управляващият орган на Оперативна програма 

„Добро управление“ публикува за обществено 

обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по 

Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на 

гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство” на 

следния линк. Писмени предложения и възражения 

по проекта за изменение на НК по процедурата 

можете да изпращате в срок до 11.10.2021 г. по един 

от следните начини: 

 като ги въведете в ИСУН след регистрация с 

потребителски профил в системата, в модул 

„Процедури за БФП“, раздел „За обществено 

обсъждане“ на същия линк   

 като ги изпратите до УО на ОПДУ на следната 

електронна поща: opgg-pc@government.bg 
 

>>>> Източник www.eufunds.bg  

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/38943de6-4eab-4725-9273-252b283e16dc
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/38943de6-4eab-4725-9273-252b283e16dc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda5bCfw_k2cfXNyrAOgfnowv_w5sY6VYnvG32M3gVVtccbxA/viewform
http://www.eeagrants.bg/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGg8mjWNvcCXa7NDIpoD0h39XXU-3RLxbO1iaR1WybBCTtQw/viewform
http://www.life-bulgaria.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/166dedf4-988b-49c7-b2da-17017b879827
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/166dedf4-988b-49c7-b2da-17017b879827
mailto:opgg-pc@government.bg
http://www.eufunds.bg/

