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НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ“ 
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• Безвъзмездна финансова помощ за проекти от ФМ 

на ЕИП 2014-2021: 13 000 000 евро 

 

• Партньор: „Норвежка агенция за околна среда“ 

 

• Продължителност: 2018 – 2024 г. 
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА 
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ЦЕЛ НА ПОКАНАТА 
 

 

• Целта е да бъдат финансирани проекти, 
прилагащи инициативи за намаляване на 
количеството отпадъци в морската среда, 
включително обучения и повишаване на 
осведомеността по отношение на замърсяването 
на морските води; 
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ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 
 

 

• По настоящата покана допустими кандидати са 
общини от територията на Черноморския регион 
на Република България. 

 

• Всеки кандидат може да подаде само едно 
проектно предложение по настоящата Покана. 
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ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ 
 

 

• Всеки публичен или частен субект, бил той стопански 
или нестопански, както и неправителствените 
организации, учредени като юридически лица в 
държавите донори, държавите бенефициенти или 
държава извън Европейското икономическо 
пространство, която има обща граница със 
съответната държава бенефициент, или която и да е 
международна организация или орган, или агенция 
на същата, която активно участва в изпълнението на 
проект и ефективно допринася за него. 
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ИНДИКАТОРИ 
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ИНДИКАТОРИ  
ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАНАТА 
 

 

 

 

 

Общ размер на БФП по Поканата 350 000  € 

Минимален размер на БФП на отделен 
проект 

50 000 € 
 

Максимален размер на БФП на 
отделен проект 

150 000 € 
 

Минимален срок за изпълнение на 
отделен проект 

12 месеца 

Максимален срок за изпълнение на 
отделен проект 

24 месеца 

Краен срок за подаване на проектно 
предложение 

31.03.2020 г. (17:00) 



• Реализиране на инициативи, свързани с намаляване на 
замърсяването на морска среда с произведени от човека 
отпадъци (метални, пластмасови, дървени, стъклени, керамика, 
гумени и хартиени и др.); 
 

• Кампании за повишаване на осведомеността във връзка с 
реализирани инициативи за намаляване на замърсяването на 
морската среда; 
 

• Разработване и провеждане на образователни кампании по 
отношение източниците на замърсяване на морските води и 
инициативи за намаляване на отпадъците. 
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ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 



 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
(ползватели на резултатите) 

 

Ре з ул т а т и т е  о т  П о ка н а т а  с а  н а с о ч е н и  к ъ м  

ш и р о ка т а  о б щ е с т в е н о с т .  
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СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
Краен срок: 31 Март 2020 г. 17:00 часа 
 
Кандидатстване – изцяло по електронен път чрез 
системата ИСУН2020 
(https:/eumis2020.government.bg/); 
 
Процедура за въпроси и отговори. 
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

• Въпросите могат да бъдат задавани не по-
късно от 21 дни преди крайния срок за 
подаване на проектни предложения. 

•  Програмният оператор отговаря на 
зададените въпроси не по-късно от 14 дни 
преди крайната дата за подаване на 
проектни предложения. 

 

 

 



За контакти: https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda 

Facebook:  
Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ 
е-mail: eea@moew.government.bg  
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Благодаря за вниманието! 
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