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Община Сливен подготвя два ключови за града проекта 

Два ключови за града проекта подготвя Община Сливен за кандидатстване по Оперативна прог-
рама „Региони в растеж” 2014-2020, стана ясно по време на брифинг на общинското ръководст-
во. 

Първият проект предвижда реализирането на дейности в обекти с национално значение, както и 
инфраструктурата около тях, заяви заместник кметът по икономическото развитие Стоян Мар-
ков. В него са включени символите на град Сливен и българското Възраждане. Това са къщите-
музеи на Хаджи Димитър и Добри Чинтулов, на Сливенския бит, Първата текстилна фабрика на 
Добри Желязков, тракийската гробница край сливенското село Калояново и историческото място 
Куш бунар в местността Карандила. 

Инж. Марков допълни, че проектът се подготвя в партньорство с РИМ „Д-р Симеон Табаков”, об-

щинската фирма „Пътнически превози” ЕООД и Дирекция Природен парк „Сините камъни”.  

Той предвижда още и цялостно обновяване на лифта, което не е правено досега от неговото създаване. С този 
проект Общината ще кандидатства за финансиране по Процедура BG16RFOP001-6.002 – „Развитие на туристичес-
ки атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм”. 
Финансирането на проекта ще става от две места. До 85% с безвъзмездна помощ от оперативната програма и ми-
нимум 15% с финансови инструменти от Фонда на фондовете. Предстои обществено обсъждане на концепцията за 
проекта. 

Вторият проект, за който Общината вече има осигурено финансиране, е свързан с разкриването на два нови соци-
ални центъра. Единият ще е Център за временно настаняване на бездомни лица, а другият Кризисен център за 
жертви на домашно насилие. Общата стойност на проекта е 2 млн. и 200 хил. лв., осигурени от Инвестиционната 
програма. 

Източник: http://mun.sliven.bg/ 
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Община Твърдица стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.018-0025-C01 „Комплексни 
мерки за социално-икономическа интеграция на уязвими групи от Община Твърдица”, в изпълнение 
на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за инте-
лигентен растеж” по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение 
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование” - Компонент 1. 

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на живот, социалното включ-
ване и намаляване на бедността, както и трайната интеграция на най-маргинализираните общнос-

ти, включително ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Предвиж-
да се да бъдат изпълнявани дейности, включващи подкрепа за подобряване достъпа до заетост, образование, 
социални и здравни услуги, както и мерки за развитие на местните общности и преодоляването на негативни сте-
реотипи. 

Проектът се изпълнява в партньорство със Детска градина „Щастливо детство” гр. Твърдица, Средно училище 
„Неофит Рилски” гр. Твърдица, Фондация „Здравето на ромите” гр. Сливен и Сдружение „Асоциация Интегро” и е 
на стойност 702 319.65 лв., от които 472 276.60 лв. по ОП РЧР и 230 043.05 лв. по ОП НОИР. 

Срокът за изпълнение на дейностите е до 31.12.2020 г. 

Източник: http://www.tvarditsa.org/ 

Община Твърдица стартира изпълнението на проект  

за социално-икономическа интеграция на уязвими групи 

От 01.04.2019 г. Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети 
лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или 
да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетент-
ности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв. От началото на пър-
вия прием до момента от тях са усвоени над 20 млн. лв. Броят на издадените ваучери е 24 765, като 67% са за 
преминаване на професионални обучения. Получените заявления за включване в обучения за повишаване на 
професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности към момента са 51 680, 57% от кои-
то са подадени по електронен път. 

Финансовият ресурс за втория прием на заявления за обучения за придобиване на професионална квалификация 
и ключови компетентности по проект „Ваучери за заети лица” е в размер на близо 19 млн. лв., като се очаква с 
планираните средства още 30 000 заети лица да повишават квалификацията си. 

По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън 
държавната администрация, които са: 

 с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта); 

 над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe. 

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за 

придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетен-
тност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. 

По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то ще 
бъде в размер на 50% от стойността на ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на лицата 
относно качеството на обучението и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучителна-
та институция за постигане на по-добри резултати. Очаква се инвестирането на собствени средства от страна на 
заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране по про-
екта ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера. 

И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. както 
по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната. 

Срокът за прием на заявления е от 01.04.2019 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс. 

Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да 
намерите тук.  

Източник: https://www.az.government.bg/bg/ 

 

Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица 

АКТУАЛНО 
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Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” обявява за 
кандидатстване интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 2. С проектни пред-
ложения могат да кандидатстват общините на 39 града, които имат сключен договор по проце-
дура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” 
на Оперативна програма „Региони в растеж”. 

На общините ще бъде оказана подкрепа към проектите им за изграждане на социална инфраструктура, като бъ-
дат включени мерки за изграждане на социални жилища. Целта на процедурата „Социално-икономическа интег-
рация на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 2 е да бъде 
повишено качеството на живот на потребителите, да бъде постигната по-добра ефективност, ефикасност, комп-
лексност и устойчивост на резултатите. За реализирането на интегрираните мерки и дейности ще бъдат използва-
ни възможностите на три оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Региони в растеж” и 
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. 

Общият бюджет на интегрираната процедура е 33 млн. лева, от които 30 млн. лева по ОПРЧР и 3 млн. лева по 
ОПНОИР. Интегрираната процедура се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален 
фонд. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 декември 2020 г. 

Пълният комплект Условия за кандидатстване по операцията е публикуван на следните интернет адреси:           
http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg. 

Източник: http://esf.bg/ 

УО на ОПРЧР обявява за кандидатстване интегрирана процедура  

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.  

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 2  

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) кани желаещите да предста-
вят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, харак-
теризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания ак-
вакултури”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-2.010 „Насърчаване на нови про-
изводители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”. 

Основната цел на процедурата е насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане 
на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури. 

С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които ще доведат до опазване и възстановяване на водното би-
ологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите и насърчаване на аквакултура 
с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната 

ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурен-
тоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на 
безопасността и условията на труд. По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е прило-
жим.  

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република 
България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 8 637 572, 94 лева. Минимални-
ят размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000.00 лева. Максималният размер на допустимата 

безвъзмездна финансова помощ е 850 000.00 лева. Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоста-
вя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014-2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими 
разходи за дейности, от които 75% съфинансиране от ЕФМДР и 25%  съфинансиране от националния бюджет. 

Допустими за финансиране са следните дейности - създаване на предприятия за устойчиви аквакултури от нови 
производители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за аквакул-
тури като ръководители на такова. Като подпомагането по мярката може да бъде предоставено за изграждането 
на нови стопанства, при условие че дейностите са в съответствие с многогодишния национален стратегически 
план за развитието на аквакултурите по член 34 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път 
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в 
България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-
кандидатстване” на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 07.05.2019 г. 

Източник: https://www.eufunds.bg/bg 

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти  

„Насърчаване на нови производители на аквакултури,  

развиващи устойчиви аквакултури” 

http://esf.bg
https://eumis2020.government.bg
http://esf.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://www.eufunds.bg/bg


Стр. 4 

Този документ е изработен в рамките на проект „Областен информационен център Сливен“ с договор № BG05SFOP001-4.004-0024-C01, 

финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официал-

ното становище на ЕС и Управляващия орган. 

Фонд на фондовете осигурява нови 30,5 млн. лв. насочени към старт-ъпи 

Фонд на фондовете подписа оперативно споразумение с избрания финансов посредник, с 
което създава още един фонд за ускоряване и начално финансиране, със средства по Опера-
тивна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК). 

Ресурсът е предназначен за предприемачи в най-ранен етап на развитие на своя бизнес. Той 
ще се управлява от „Иновейшън Акселерейтър България” АД, с ключови лица Леона Аслано-

ва, Борислав Стефанов, Анна-Мари Виламовска, Александър Джоганов. Екипът ще развива фонд за инвестиции в 
старт-ъпи с размер от 30.5 млн. лв., от които 27.4 млн. лв. са публични средства, а останалите ще бъдат привле-
чени от частни инвеститори. 

Фондът ще подкрепя иновативни идеи чрез дялово и квази-дялово инвестиране, както и създаването и развитие-
то на устойчиви бизнес модели. След стартирането на първия фонд за начално финансиране през декември, ФнФ 

прави още една крачка чрез предоставянето на още 27.4 млн. лв. за подобряване достъпа до ресурс на предпри-
емачи с иновативни проекти и за подпомагане на старт-ъп екосистемата в България. 

Наред с финансирането, „Иновейшън Акселерейтър България” АД ще предоставя менторство и стратегическа под-
крепа на компаниите, и ще дава възможност за свързване в бизнес мрежи. Фонд мениджърът планира да инвес-
тира в старт-ъпи, които въвеждат иновативни бизнес идеи в сферите на здравеопазването, образованието, гри-
жата за възрастни хора, транспорта и логистиката, леката промишленост, дигитализацията и др. 

Чрез избрания посредник ще бъдат финансирани над 200 предприятия, като инвестициите във фаза ускоряване 
са до 100 хил. лв., а във фаза начален етап могат да достигнат до 2 млн. лв. 

С подписването на този договор Фонд на фондовете успешно предостави за инвестиции 751.2 млн. лв., равнява-
щи се на 60% от средствата, които управлява през настоящия програмен период. 

Източник: http://www.fmfib.bg/ 

УО на ОПИК публикува списъци на проектни предложения по първи краен срок за  

кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството” 

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подаде-
ните проектни предложения в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура на подбор на проек-
ти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”, Управляващият орган на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува: 

 Списък на предложените за финансиране проектни предложения; 

 Списък с резервните проектни предложения; 

 Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения. 

От включените в оценка общо 815 броя проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по проце-
дурата, предложени за финансиране са общо 194 броя проекти, от които: 158 броя проектни предложения с код 
на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насър-
чаване на МСП, с изключение на ИКТ, за чието изпълнение е предвидено 
Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова 
помощ в размер на 30 191 662,53 лева и 36 броя проектни предложения с 
код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в ИКТ 

секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, за чието 
изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави 
безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 584 646,25 лева. Одобрени-
те кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отгова-
рят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в усло-
вията за кандидатстване. При остатъчен финансов ресурс по процедурата 
след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, 
безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за кандида-
тите от списъка с резервните проектни предложения по реда на тяхното 
класиране и до изчерпване на наличния бюджет по първи краен срок за 
кандидатстване по процедурата. 

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне про-
ектни предложения, ще бъде издадено мотивирано решение, с което се 
отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и в което ще 
са посочени конкретните основания за отхвърляне. 

Източник: http://opic.bg/ 
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