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Обявена е обществена поръчка за насърчаване на заетостта на екскурзоводите и планинските 
водачи 

Обявена е обществена поръчка 
за насърчаване на заетостта на 

екскурзоводите и планинските водачи 

Министерството на ту-
ризма обявява общест-
вена поръчка, с която се 
цели да се подпомогнат 
екскурзоводите и пла-
нинските водачи, ини-
циирайки заетост чрез 
професионалните орга-
низации, в които члену-
ват. 
Предметът на поръката 
е „Избор на външни екс-
перти за популяризира-
не на МСП и ОУТР по 
проект BG16RFOP002 - 
2.010-0002 „Повишаване 
на капацитета на МСП 
в сектор туризъм чрез 
оказване на подкрепа за 
създаване и функциони-
ране на Организациите 
за Управление на Турис-
тическите Райони“, като 
тя е предназначена за 
неправителствените ор-
ганизации, обединяващи 
екскурзоводите и планин-
ските водачи. Възложите-
лят – Министерството на 
туризма, е изпратил Обяв-
ление за публикуване в 
системата за електронни 
обществени поръчки на 

08 февруари 2021 г. 
Заявленията/офертите за 
участие ще могат да се 
подават чрез системата 
за електронни обществе-
ни поръчки ЦАИС ЕОП, 
като документацията за 
обществената поръчка 
ще бъде достъпна чрез 
платформата по чл. 39а, 
ал. 1 от ЗОП, и видима на 
профила на купувача от 
датата на публикуване на 
обявлението в „Официа-
лен вестник“ на Европей-
ския съюз. 
Предметът на обществе-
ната поръчка предвижда 
наемане на външни екс-
перти за популяризиране 
на МСП и Организациите 
за управление на туристи-
ческите райони (ОУТР) за 
период от 9 месеца. Те ще 
отговарят за изпълнение 
на дейности, заложени в 
техническата специфи-
кация на търга. Това са: 
Дейност № 1 – изпълне-
ние на онлайн презента-
ции на забележителности 
/исторически, културни, 
природни и др./, нахо-

дящи се в географските 
рамки на дадена ОУТР, 
и представяне на местни 
продукти на МСП, мест-
ни места за настаняване, 
хранене и развлечение, 
както и интересни фа-
кти, свързани с тях. Брой 
на изпълнените онлайн 
презентации – 5000 бр. 
Дейност № 2 – изпълне-
ние на онлайн турове на 
забележителности /исто-
рически, културни, при-
родни и др./, находящи се 
в географските рамки на 
дадена ОУТР, и предста-
вяне на местни продукти 
на МСП, местни места за 
настаняване, хранене и 
развлечение, както и ин-
тересни факти, свързани с 
тях. Брой на изпълнените 
онлайн турове – 5000 бр. 
С реализацията на про-
екта се цели насърчаване 
на вътрешния туризъм и 
привличане на повече пъ-
тувания към районите на 
страната. 
Срокът за изпълнение на 
предмета на обществена-
та поръчка е до 9 (девет) 

месеца от датата на вли-
зане в сила на договора 
за съответната обособена 
позиция, но не по-късно 
от 23.05.2023 г. Финан-
сирането на поръчката 
ще се осъществява със 
средства от ЕС по про-
ект BG16RFOP002 -2.010 
-0002 „Предоставяне на 
институционална под-
крепа на Министерство 
на туризма за дейности, 
свързани с повишаване ка-
пацитета на МСП в облас-
тта на туризма“ на обща 
стойност 3 млн. лв. Из-
пълнява се по процедура 
чрез директно предоста-
вяне BG16RFOP002-2.010 
„Предоставяне на инсти-
туционална подкрепа на 
Министерство на туризма 
за дейности, свързани с 
повишаване капацитета 
на МСП в областта на 
туризма”, финансиран по 
ОП „Иновации и конку-
рентоспособност” 2014-
2020. Министерството на 
туризма допълнително 
ще информира за начал-
ната дата.

Нова мярка ще насърчава 
застраховането на земеделска 
продукция в ОСП 2023 - 2027 г.

Нова мярка ще насърча-
ва земеделските стопани 
да застраховат продук-
цията си срещу ефек-
тите от неблагоприятни 
климатични събития и 
болести по животните 
в Общата селскостопан-
ска политика за периода 
2023 – 2027 г. Целта на 
мярката „Застраховане 
на селскостопанска про-
дукция“ е решаването 
на проблемите с упра-
влението на риска чрез 
съфинансиране с безвъз-
мездни средства на част 
от застрахователните 
премии. Това стана ясно 
по време на видеоконфе-
рентно заседание на Те-
матичната работна група 
(ТРГ) за разработване на 
Стратегически план за 
развитие на земеделието 
и селските райони за пе-
риода 2023 – 2027 г.
 До момента в страната 
се прилага само схема за 
обезщетение на земедел-
ските стопани при 100% 
загуба на продукция или 
на селскостопански жи-
вотни при природни бед-
ствия. Това налага разра-
ботване на механизми за 
компенсиране на загуби 
при щети под 100 %, при 
разпределяне на риска 
между земеделския сто-
панин и държавата. По 
този начин ще се отчитат 
не само количествени, 
но и качествени щети, 
които водят до намалена 
реализация или реализа-
ция на продукцията под 
нейната себестойност. 
Мярката ще спомогне 
за поддържане на жиз-
неспособността и кон-
курентоспособността на 
фермите в дългосрочен 

план. Чрез прилагането 
ѝ фермерите ще могат да 
възстановят своя доход 
в случай на неблагопри-
ятни климатични съби-
тия, засягащи култури, 
посеви или огнища на 
болести по животните. 
Подкрепата ще се пре-
доставя под формата 
на безвъзмездна помощ 
за допустими разходи, 
които представляват 
разходите за валидна за-
страхователна премия. 
Ще се покриват загуби, 
които надвишават 20% 
от средногодишната 
произведена продукция 
на земеделския стопа-
нин. Допустими за под-
помагане са земеделски 
стопани, групи и орга-
низации на производи-
тели, като максималният 
интензитет на помощта 
е 70% от допустимите 
разходи, които предста-

вляват разходите за ва-
лидна застрахователна 
премия. 
Представени бяха про-
ектите на плащания за 
площи с въведени задъл-
жителни изисквания в 
зони от Натура 2000. 
Новост е финансиране-
то за горски територии 
в тези зони. Подпомага-
нето ще се предоставя 
под формата на годиш-
ни плащания на хектар 
горска територия за ком-
пенсиране на наложени 
режими /ограничения 
за горскостопански дей-
ности, включени в запо-
ведта за обявяване на съ-
ответна зона от Натура 
2000. Дейностите, със-
тоящи се от едно или по-
вече поети задължения, 
за опазване на околната 
среда ще са за срок от 5 
години.

БТ

Стартира националният етап на 50-ти международен 
епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния 

пощенски съюз и ЮНЕСКО

„Български пощи“ ЕАД, 
обявява началото на на-
ционалния етап на 50-ти 
международен епистола-
рен конкурс за млади хора 
на Всемирния пощенски 
съюз и ЮНЕСКО. 
Темата за тази година е: 
„Напиши писмо до член 
на твоето семейство за 
преживяванията ти в ус-
ловията на пандемията от 
COVID – 19“. В конкурса 
могат да вземат участие 
единствено деца на въз-
раст до 15 години. Между-
народното бюро на ВПС 

не приема съчинения, из-
пратени от училища или 
физически лица и допуска 
за участие във финалното 
състезание само по едно 
писмо от страна-членка. 
Право на участие в кон-
курса ще имат съчинения, 
отговарящи на следните 
условия: • Участникът да 
предостави попълнена 
Декларация-съгласие; • 
Съдържанието на съчине-
нието да отговаря на по-
ставената тема; • Авторът 
на съчинението да бъде 
на определената възраст; 

• Съчинението да съдър-
жа не повече от 800 думи; 
• Писмото да бъде с клей-
мо не по-късно от 22 март 
2021 година. Желаещите 
да участват в конкурса 
трябва да изпратят свои-
те съчинения не по-късно 
от 22 март 2021 година на 
адрес: До РУ на „Българ-
ски пощи” ЕАД, За 50-ти 
Епистоларен конкурс 
Писмото, класирало се на 
първо място на национал-

но ниво, ще бъде преве-
дено и изпратено до ВПС 
за участие в 50-ти меж-
дународен епистоларен 
конкурс за надпревара с 
останалите национални 
победители. Отличени-
те творби на участници, 
както и съчинението, 
спечелило първа награда, 
ще бъдат публикувани на 
официалната интернет 
страница на „Български 
пощи” ЕАД.


