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Стартира онлайн гласуването в конкурса за млади предприемачи  
„Имам бизнес идея!” 

До 23 май ще се проведе онлайн гласуване за най-оригиналната и креативна 
бизнес идея. В надпреварата се включиха 9 млади предприемачи от градовете 
Сливен, Шивачево и Белослав, които презентираха своите бизнес концепции в 
кратки видео клипове.  

Гласуването се осъществява онлайн и в рамките на 10 дни участниците в конкур-
са ще събират подкрепа във Фейсбук. 

Всички видео клипове са качени на страницата на Областен информационен цен-
тър Сливен в социалната мрежа в специално създадено за целта събитие и за тях 
може да се гласува единствено с бутон „Харесвам” под съответния клип.  

Всеки един от участниците ще получи награда – спийкър, а авторите на двете най-добри концепции ще посетят 
София Тех Парк на 01 юни 2019 г. Наградите са осигурени от Дирекция „Централно координационно звено” към 
администрацията на Министерски съвет.  

Конкурсът „Имам бизнес идея” е част от кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион 2019” и се 
реализира на територията на цялата страна чрез Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на 
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 

Основната цел е да се насърчи предприемачеството сред подрастващите, а също и обмяната на опит и идеи между 
младежи от различни населени места и учебни заведения. 

 

 

 

ЕВРОФОНДОВЕТЕ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

ЗА НАС 

https://www.facebook.com/events/2330114650643066/


Стр. 2 

Община Сливен стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-
икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен”, 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 интелигентен растеж” по 
процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъ-
па 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. Предвижда се да бъдат изпълнявани дейности, включващи подкрепа за подобряване дос-

тъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги, както и мерки за развитие на местните общности и 
преодоляването на негативни стереотипи. 

Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение „Ромска академия за култура и образование” гр. Сливен, 
Фондация „Регионален център за икономическо развитие” гр. Сливен, Детска градина „Звездица” гр. Сливен и 
Фондация „Здравето на ромите” гр. Сливен и е на стойност 794 704.85 лв., от които 478 749.03 лв. по ОП РЧР и 
315 955.82 лв. по ОП НОИР. 

Срокът за изпълнение на дейностите е до 31.12.2020 г. 

Източник: http://mun.sliven.bg/ 

Община Сливен стартира изпълнението на                                                                       
проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи 

Всеки работен ден се предоставя топъл обяд на 55 лица и семейства в риск от социално изключ-
ване. Лицата са определени в сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Нова 
Загора.  

Проектът се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомага-
не, с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и 
подкрепата на Европейския съюз. 

Целта на проекта е да се намали броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с 
храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение, като се осигури безплатен топъл 
обяд за нуждаещите се лица. 

До момента 110 лица са преминали през социалната услуга, като топъл обяд получават 25 лица 
от гр. Нова Загора и 30 лица от селата Брястово, Еленово, Кортен, Питово, Съдиево, Сокол и Стоил войвода. 

Потребителите на социалната услуга получават супа, основно ястие, хляб и по възможност десерт, като стойност-
та на един храноден на едно лице е съответно 2,50 лв.  

Една част от лицата вземат топлата храна от пункта към Домашен социален патронаж, а на останалите, които 
имат затруднения с придвижването или живеят извън града, тя им се доставя до дома. 

По проект BG05FMOP001-3.002-0130-C04 „Топъл обяд в община Нова Загора” ежемесечно се предоставят и съпът-
стващи услуги: индивидуално/групово консултиране и съдействие за ползване на социални и/или административ-
ни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за 
здравословно и балансирано хранене, както и индивидуално и групово консултиране в отговор на конкретни нуж-
ди и проблеми на потребителите.  

 

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 01.09.2016 Г. 

КРАЙ: 31.12.2019 Г. 

СТОЙНОСТ: 130 841,85 ЛВ. 

 

Източник: https://nova-zagora.org/ 

 

 

 

Продължава изпълнението на проект  
„Топъл обяд в община Нова Загора” 

КОХЕЗИОННАТА ПЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

http://mun.sliven.bg/
https://nova-zagora.org/


Стр. 3 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” обявява 
за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес”. Потенциални конкретни 
бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по 
мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Целта на операцията е да разшири и завър-
ши цикъла на планираната по ОПРЧР подкрепа за развитие на предприемачеството и стар-
тирането на успешен бизнес. 

Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв. Кандидатите могат да получат безвъзмезд-
на финансова помощ до 5000 лв. 

Със свои проекти могат да кандидатстват предприятия, създадени от участници в проекти по „Подкрепа за предп-
риемачество” на ОПРЧР и самонаети лица, които са стартирали стопанска дейност чрез участие в същата опера-
ция. Процедурата е отворена за кандидатстване и за микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, 
които са получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР. Проекти могат да подават и социални пред-
приятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по „Развитие на социалното предприема-
чество” на ОПРЧР, както и такива, които са получили подкрепа по мерки от стратегиите за Водено от общностите 
местно развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР. 

Кандидати по процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес” могат да бъдат и предприятия и самонаети лица, стар-
тирали собствена стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес проект и получили еднократна па-
рична сума вместо парично обезщетение за безработица по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Опера-
цията е отворена за кандидатстване и за микропредприятия, създадени от безработни лица и стартирали стопанс-
ка дейност по одобрен бизнес проект съгласно Закона за насърчаване на заетостта. 

Подкрепата по обявената процедура е насочена към предоставяне на бизнес услуги за развитие на предприятия. 
Целта е първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно 
и устойчиво бизнес развитие. Одобрените кандидати ще получат достъп до разнообразни управленски и организа-
ционни бизнес услуги. С използването на различни източници на информация и контакти ще се гарантира по-
благоприятна среда за успешен старт и развитие на неукрепналите предприятия. 

Процедурата се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд. 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.  

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. на 30 септември 2020 г. 

 

Източник: https://esf.bg/ 

  

ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура  
„Подкрепа за устойчив бизнес”  

НОВИНИ 

400 фирми кандидатстват с проекти по операция „Умения” 

400 фирми са подали проектни предложения по операция „Умения” на Оператив-
на програма „Развитие на човешките ресурси”. Крайният срок за кандидатстване 
беше 3 май 2019 г. Общата стойност на подадените проектни предложения е 
116,7 млн. лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ, за която канди-
датстват предприятията, е над 73,7 млн. лв. Общата стойност на собственото 
финансиране на проектните предложения е около 43,02 млн. лв. Предстои да 
бъде направена оценка на проектите. Общият бюджет на процедурата е 30 млн. 
лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 15 000 лв., а 
максималният – 3,9 млн. лв. 

Операция „Умения” е насочена към повишаване квалификацията на работната 
сила чрез насърчаване на професионалното и кариерното развитие. Целта на 
процедурата е да стимулира участието в различни форми на заетост и учене 

през целия живот. По операцията ще се финансира провеждането на специфични обучения за конкретно работно 
място, обучения за повишаване на професионалната квалификация или за придобиване на ключови компетент-
ности.  

В обученията могат да бъдат включени безработни или неактивни лица в несубсидирана заетост при работода-
тел, които успешно са завършили обучението си. По схемата „Умения” се предоставя възможност за гъвкави фор-
ми на заетост при работодател за периода на обучение. 

Източник: https://esf.bg/ 

https://eumis2020.government.bg
https://esf.bg/
https://esf.bg/


Стр. 4 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-
собност” 2014-2020 (ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за 
подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни цент-
рове (РИЦ)” по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” на 
ОПИК. 

Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструк-
тура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на при-
ложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да 

ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони. Ще се финансира придобиването на дъл-
готрайни материални активи (изследователско и изпитателно оборудване) и дълготрайни нематериални активи 
(специализиран софтуер и др.), трансфер и широко разпространение на знанията и резултатите от научните изс-
ледвания, проучвания и анализи, изграждане на капацитет на екипа за изследвания на РИЦ и др. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115 646 638 лева (59 129 187 евро) евро-
пейско и национално финансиране, разпределени поравно между 6-те региона на ниво NUTS2 без област София-
град.  

Тази конкурентна процедура ще подкрепи съвместни проекти, инициирани от най-малко три предприятия с висок 
иновационен потенциал в сътрудничество с изследователска организация, които ще доведат до създаването на 
капацитет за научни изследвания и иновации в съответствие с приоритетите на „Иновационната стратегия за ин-
телигентна специализация”.  

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се 
извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). 

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях  по процедура „Създаване 
и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)” се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. 
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 21.05.2019 г. 
(включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо 
(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в от-
делните документи от пакета. 

Източник: http://opic.bg/ 

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти 
„Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)” 

Приключи последният етап от предварителната оценка на проектите за занаяти  
по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014-2020 

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор 
№ BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подк-
репа на неземеделски дейности” от ПРСР 2014 – 2020 г. Проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020”, 
бяха оценени и класирани спрямо броя получени точки по критериите за подбор. Настоящите резултати от рабо-
тата на оценителната комисия за извършване на предварителния ранкинг, след като са получени обработените 
възражения от Управляващия орган на ПРСР, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие”. 

Всеки кандидат по подмярка 6.4.1 може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция и от Уп-
равляващия орган на ПРСР точки. При предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно 
към утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите, както и взетите 
решения от комисията за разглеждане на възражения, назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП. 

Проектните предложения, оценени с не по-малко от 10 точки по критериите за подбор, представляващи 96,13% 
от бюджета (определен със Заповед № РД 09-829 от 04.09.2018 г.) ще бъдат разпределени за следващ етап от 
обработка. Те подлежат на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, както и на тех-
ническа и на финансова оценка. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 през 
ИСУН по подмярка 6.4.1 е 3 000 000 евро. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 600 000 евро. 

 

Източник: http://www.dfz.bg/ 

mailto:public.consultation@mi.government.bg
http://opic.bg/
http://www.dfz.bg/


Стр. 5 

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. 

Публични средства в размер на 26.4 млн. лв. отиват към  
стартиращи и социални предприятия 

Фонд на фондовете (ФнФ) избра фонд мениджър за управлението на финансов 
инструмент (ФИ) „Микрокредитиране със споделен риск”. Средствата са осигу-
рени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 
(ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондо-
ве. Бюджетът на инструмента е в размер на 26.4 млн. лв. и е разделен на девет 
обособени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв., като средствата ще се 
предоставят под формата на микрокредити. 

Въз основа на извършената оценка Първа инвестиционна банка АД е класира-
на на първо място по всички обособени позиции. Към публичното финансира-

не, предоставено от Фонд на фондовете, банката е поела ангажимент да осигури допълнителни 8 492 000 лв., 
частен ресурс. Средствата от ФнФ се предоставят при нулева лихва, като по този начин крайните получатели ще 
заплащат средно претеглена лихва по заема, която е значително по-благоприятна от пазарната за сходни про-
дукти. 

Целта на инструмента е да подпомогне предприемачеството (в т.ч. и социалното) чрез кредитиране, включително 
на лица от определени уязвими групи, като безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с уврежда-
ния. 

Чрез финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск” 
ще се финансират дейности, свързани с придобиването на материални и 
нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие/
разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице; раз-
витието и повишаването на уменията на работниците и служителите, 
или на предприемача в случай на самостоятелна заетост. 

Размерът на микрокредитите е до 48 895 лв. и могат да са със срок на 
погасяване до 10 години. Предстои подписване на договор с избрания 
финансов посредник - Първа инвестиционна банка АД. 

Това е втория финансов инструмент по ОПРЧР, който Фонд на фондове-
те пуска на пазара. В резултат на подписаните договори по първата 
процедура, публичните средства в размер на 3.4 млн. лв. са достъпни 
за стартиращи и социални предприятия от декември 2017 г. Към момен-
та вече са финансирани 82 проекта. 

 

Източник: http://www.fmfib.bg/ 

 

 

 

 

Областен информационен център Сливен 

Очакваме Вашите въпроси, предложения и 
мнения на: 

телефон: 044/ 611 145;  

e-mail: oicsliven@gmail.com;  

адрес: бул. „Цар Освободител” № 1,  

гр. Сливен 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 08:00-17:00 Ч. 

Областен  информационен център Сливен 

 

ДФ „Земеделие” изплати над 58 млн. лева  
по мярка 10 „Агроекология и климат” за Кампания 2018 

ДФ „Земеделие” преведе 58 257 469 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 
2014-2020 г. Подпомагане получиха 5 287 земеделски стопани. Изплатените средства по мяр-
ката са за Кампания 2018, като плащане получиха кандидати с поети ангажименти по нап-
равления „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна 
стойност (ВПС-1)”, „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден 
блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)”, „Поддържане на местооби-

танията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)”, „Контрол 
на почвената ерозия”, „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”, „Опазване на застрашени от из-
чезване местни породи, важни за селското стопанство”, „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, 
важни за селското стопанство”, както и всички бенефициенти, заявили повече от едно от посочените направле-
ния. 

Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за разви-
тие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% - от националния бюджет. 

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от 
Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 годи-
на. 

Източник: http://www.dfz.bg/ 
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