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6.4.1. от ПРСР 2014-2020 

Ученици с проект за еко къща за гости спечелиха  

конкурса „Имам бизнес идея!” 

Кметът на Община Сливен Стефан Радев награди участниците в конкурса „Имам биз-
нес идея!”.  В надпреварата  се включиха дванадесет млади предприемачи, които 
представиха своите бизнес идеи в кратки видео клипове. След проведено онлайн гла-
суване, което се осъществи в периода от 13 до 23 май,  бяха определени най-добрите 
предприемачески концепции. 

Авторите на най-оригиналната бизнес идея са Калоян Матеков от ПГИ „Проф. д-р Ди-
митър Табаков” и Християн Цанев от ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев”, град Сливен. 
Двамата младежи работиха съвместно в екип, а общите усилия, предприемаческият 

дух и интересът към иновации, им донесоха първото място в конкурса „Имам бизнес идея!”.  Те получиха най-
голяма подкрепа в социалната мрежа и събраха 290 харесвания за своята бизнес идея, свързана с изграждане и 
функциониране на еко къща за гости. 

Второ място в конкурса зае Димитър Димитров от СУ „Георги Каравелов”, град Шиваче-
во, който получи 179 харесвания за своя бизнес проект, свързан с копаене на криптова-
лути.  

Победителите имаха възможността да посетят София Тех Парк на 01 юни 2019 г.  

Награди и грамоти за участие в конкурса получиха още Христина Соколова, Кристиан 
Иванов, Павлина Теодорова, Йоанна Добрева, Калояна Тодорова, Станислава Славова, 
Панайот Максимов, Юра Максимова и Атанас Атанасов. 

Конкурсът „Имам бизнес идея!” се реализира в рамките на националната кампания, организирана от 27 Областни 
информационни центъра и бе част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион 2019”.  

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

ЕВРОФОНДОВЕТЕ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Стр. 2 

На 9 май 2019 г. екипът на Областен информационен център Сливен взе участие в 
четвъртото издание на Евробазар – гр. Сливен.  

Инициативата бе посветена на изборите за Европейски парламент и премина под 
мотото „Твоят глас е важен за Европа”. 

Организатор на събитието бе информационен център 
Европа Директно Сливен съвместно с Община Сливен. 

В рамките на мероприятието експерти от ОИЦ Сливен 
представиха дейността на Центъра чрез изнесен инфор-

мационен щанд.  

Основният интерес сред посетителите бе насочен към изпълнението на проекти, свър-
зани със стартиране и развиване на собствен бизнес, както и към мерки в сферата на 
образованието, и осигуряването на заетост за икономически неактивни лица на паза-
ра на труда.  

Екипът на ОИЦ Сливен взе участие в четвъртото издание на Евробазар’2019 

ОИЦ Сливен се включи в Деня на младежкото самоуправление 

КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

Община Сливен с план за привличане на повече туристи 

Община Сливен проведе обществено обсъждане на концепция за развитие на 
туризма в региона. Концепцията е свързана с реализацията на проект 
„Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и 
историческа инфраструктура в Община Сливен” по ОП „Региони в растеж” 
2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм”, процедура BG16R-
FOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”. 

Презентацията предизвика голям интерес. На срещата присъстваха голяма 
част от свързаните с бранша в региона. 

„Днес сме се събрали да представим една идея за развитие на туристическата 
инфраструктура, която Община Сливен би могла да реализира с помощта на 

ОП „Региони в растеж” и със собствено финансиране. Тази програма изисква да имаме съфинансиране, да участ-
ваме със собствени или заемни средства”, каза на срещата кметът Стефан Радев. 

Той открои едно от инвестиционните намерения, свързани с проекта – ремонт на въжената линия Сливен – Каран-
дила (Лифта). 

„Ремонтът е много важен, за да можем да я съхраним, да я направим по-комфортна и да запазим това важно трасе 
за туристите от Сливен до Карандила. Освен емоционален за жителите, този вид транспорт е важен и от екологич-
на гледна точка, и от атракция. Той е и много достъпен”, допълни Радев. 

Самият проект беше представен от заместник-кмета по икономическо развитие Стоян Марков. 

 

Продължава на стр. 3 

По повод Деня на младежкото самоуправление ученици от две сливенски 
гимназии бяха част от екипа на Областен информационен център Сливен.  

Радослав Качаров от ПГЕЕ „Мария Кюри”, Пламена Иванова от ПХГ „Дамян 
Дамянов” и Ивайло Джиджев от ПХГ „Дамян Дамянов” имаха възможност да 
се запознаят с основните дейности и задачи, които ОИЦ Сливен изпълнява.  

Денят на самоуправлението позволява на младите хора да покажат своите 
лидерски качества, организаторски умения, инициативност и самоконтрол.  

Инициативата е по проект „Младежи за откритост и съпричастност /МОС/”, финансиран по програма „Еразъм” на 
Европейския съюз. 
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„Това, което искаме ние да направим, е значимите обекти от национал-
но значение в Сливен да бъдат реновирани, да бъде оправен достъпа 
до тях, да бъдат поставени обозначителни табели и изградени парко-
места. ОП „Региони в растеж”, по която ще кандидатстваме, изисква 
освен да включим задължително обекти от национално или световно 
значение, намиращи се на територията на Сливен, изисква да използ-

ваме и като съфинансиране средства от Фонда на фондовете”. 

От консултантската фирма, помогнала за разработването на концепци-
ята, обясниха обаче, че средствата от Фонда на фондовете ще бъдат 

използвани само за съфинансиране на дейности, за които не могат да се използват безвъзмездни финансови 
средства от оперативната програма. Именно с такива средствата ще се ремонтира лифта като обществен транс-
порт и връзка между националните обекти в град Сливен и Карандила. 

Концепцията предвижда Община Сливен да се превърне в успешна туристическа дестинация, съхраняваща бъл-
гарската история, култура и природа, предлагаща на своите гости разнообразни възможности за обогатяване на 
познанията, спорт и почивка. 

Основната цел е разработване и маркетиране на цялостен, интегриран и 
жизнеспособен туристически продукт на Община Сливен със значителен 
туристически потенциал, привличащ голям брой посетители за осигуряване 

на финансова устойчивост, опазване и популяризиране на културното нас-
ледство. 

Според проекта до крайната цел ще се стигне 
чрез подкрепа за обекти с туристически потен-
циал – възстановяване/реставрация на обекти; 
подобряване на условията за обслужване на 
Пътническа въжена линия „Сливен-Карандила; вертикална планировка и подобряване 
на прилежащи пространства; възстановяване на автентичния облик на улични и тро-

тоарни настилки пред исторически обекти; закупуване на оборудване и обзавеждане 
за обектите; дигитализация на артефакти; създаване на дигитална карта и интеракти-
вен модел с всички забележителности на Сливен. Основните национални обекти за-

легнали в концепцията са къщите музеи на „Хаджи Димитър”, „Добри Чинтулов” и „Сливенски бит”, Държавна 
сукнена фабрика/Затвора(Първата текстилна фабрика на Добри Желязков), Тракийската гробница в с. Калояново 
и историческото място „Кушбунар” на Карандила. 

Също така се предвижда провеждане на успешна маркетинг и комуникационна кампания на интегрирания турис-

тически продукт на Община Сливен – създаване на туристически-културен център в сградата на Общината, ана-
лиз на сайта infotourism.sliven.bg и неговия Фейсбук профил; подобряване на представянето на туризма в тра-
диционните и онлайн медиите/порталите чрез анализи и обновяване на съдържанието; реклама и промоция; кон-
такти с медиите, организиране на публикации; контакти с туроператорски компании от страната и чужбина; учас-
тие на общината в туристически изложения. 

За целите на маркетинг и комуникационната кампания се предлага рекламен слоган: „Сливен – изживей история-
та, почувствай природата”. Той ще бъде представен чрез новите туристически пакети: „По пътя на траките, Въз-
раждането и нова България”, „Вяра, култура и традиции в Сливен”, „Богатствата на Сливенския край”, „Романтика 

и вино”, „Богатството на Синята планина”, „Скорост и природа в Сливен”, „Пътека към природата”, „Бит и култура 
в Сливенско”, „Здраве и отдих в Сливен”, „За бизнеса” и „Лов и риболов в Сливен”. 

 

Източник: http://mun.sliven.bg/ 

Около 5 млн. лв. е успяла да спести Община Сливен от проекти по Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020. „Успяхме да спестим средства от процедурите, които сме провели до сега. Те ще 
бъдат добавени към бюджета на общината и по този начин ще можем да реализираме още идеи”. 
Това заяви кметът Стефан Радев по време на днешния брифинг на общинското ръководство. 

По думите на заместник-кмета по икономическото развитие Стоян Марков Общината е успяла да 
спести около 800 хил. лв. от проекта за интегриран градски транспорт. 260 хил. са спестените сред-
ства от дейности в образователната инфраструктура, които включват реновирането на четири детс-
ки градини в града. Това ще позволи на Общината да инвестира спестените средства в други проек-

ти, които са част от Инвестиционната й програма. Той допълни, че общият ресурс в програмата е вече 5 млн. лв., 
които да се използват допълнително. Част от тях ще бъдат насочени в социални проекти, а останалите в облаго-
родяване на градската среда, енергийна ефективност, културна, социална и образователна инфраструктура.  

 

Източник: http://mun.sliven.bg/ 

Община Сливен спести 5 милиона лева по оперативни програми 

Продължава от стр. 2 

infotourism.sliven.bg
http://mun.sliven.bg/
http://mun.sliven.bg/
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НОВИНИ 

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

кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството” 

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предло-
жения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения 
по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни 
предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002
-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ 

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

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по втори краен срок за кандидатства-

не по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”, подредени по реда на 
тяхното класиране, съобразно секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата и разме-
ра на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях; 

Списък с резервните проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура 
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”, подредени по реда на тяхното класиране, 
съобразно секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата, които успешно са премина-
ли оценяването, но за които не достига финансиране; 

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване 
по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”. 

От включените в оценка общо 1232 броя проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по проце-
дурата, предложени за финансиране са общо 161 броя проектни предложения с код на основна икономическа дей-
ност съгласно КИД-2008, попадащ в сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвика-

телства, за чието изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова 
помощ в размер на 30 207 781,89 лева. 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефи-
циент, включително на правилата в условията 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 кандидатите от списъка с резервните 
проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на наличния бюджет по втори краен срок за 
кандидатстване по процедурата. 

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

 

Източник: http://opic.bg/ 

Фондът за рисков капитал предоставя публични средства за управление                               

в размер на 47.1  млн. лв. по ОПИК 

В рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 
(ОПИК) планираната подкрепа за малки, средни и големи предприятия чрез финансови 
инструменти е в размер на 235 млн. евро, което представлява 1/5 от общия бюджет на 
оперативната програма. Подкрепата чрез финансови инструменти по ОПИК се осъщест-
вява в допълнение на планираните операции за безвъзмездна финансова помощ пос-
редством Фонд на фондовете (ФнФ). 

На 29 май 2019 г., Фонд на фондовете подписа договор с избрания финансов посредник 
за изпълнение на Фонд за рисков капитал, който ще предоставя публични средства за 

управление в размер на 47.1 милиона лева от ОПИК, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицион-
ни фондове. С това се поставя началото на изпълнението на инструмента Фонд за рисков капитал, финансиран по 
ОПИК. Общият бюджет на финансиране е 67 млн. лв., в който освен средствата от ОПИК са предвидени и средства 
от частно съфинансиране и ще бъде управляван от „Морнингсайд Хил”. Средствата са предназначени за дялови и 
квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап 
на развитие.   
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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. 

Приключи последният етап от предварителната оценка на проектите за услуги и 

производство по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014-2020 

По време на подписването на споразумението и.д. Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове 
за конкурентоспособност” Смилена Костова отбеляза, че това е поредната важна крачка, която Министерството 
на икономиката прави за укрепването на инвестиционната среда в България. Г-жа Костова обърна внимание на 
факта, че в предходния програмен период 2007-2013, управлението на средствата за финансови инструменти 
(Инициативата JEREMIE) е осъществявано от Европейския инвестиционен фонд, докато през настоящия програ-
мен период е взето решение тези ресурси да бъдат управлявани от българска институция, в лицето на Фонда на 

фондовете. „Ако в предишния период положихме основата на публичното дялово инвестиране посредством ини-
циативата JEREMIE, то през настоящия си поставихме за цел да създадем собствен, български капацитет за уп-
равление на финансови инструменти. Резултат от този процес е и подписването на настоящото споразумение”. 

На 20 февруари 2019 г., ФнФ излезе с решение относно избора на финансов посредник за управлението на Фонд 
за рисков капитал. Избраният за победител в процедурата е „Обединение Морнингсайд Хил” ДЗЗД. 

Избраният фонд мениджър се ангажира да осигури и частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от об-
щия размер на инвестициите, като се очаква сумата, която ще достигне до компаниите да е 67 милиона лева. 
Размерът на вложените ресурси във всяка компания ще бъде в диапазон от 1,5 до 7 милиона лева. Целта на но-
вия Фонд за рисков капитал е да подкрепи МСП през първите години след учредяването им, тъй като в този пери-
од значителна част от създадените вече предприятия срещат затруднения да продължат дейността си, поради 
липса на финансови ресурси и ефективна структура на управление. Освен с финансиране, фонд мениджърът ще 
оказва и стратегическа подкрепа за достъп до нови пазари и експертиза, чрез подобрение на корпоративното 
управление и цялостния капацитет. 

Очаква се Фонд мениджърът да стартира работата си на пазара през лятото на тази година. 

 

Източник: http://opic.bg/ 

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения 
за услуги и за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности” от ПРСР 2014-2020 г., подадени през „ИСУН 2020”. Първата процедура чрез 
подбор е с № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други незе-
меделски дейности”, а втората – с № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, 
които не са включени в приложение I от договора за функционирането на европейския 

съюз”. 

Проектните предложения бяха оценени и класирани, спрямо броя получени точки по критериите за подбор. Нас-
тоящите резултати от работата 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”. 

 Процедура за услуги 

 Процедура за производство 

Всеки кандидат по подмярка 6.4.1 може да провери заявените и присъде-

ните от Разплащателна агенция и от Управляващия 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 40 точки по критери-
ите за подбор и представляващи до 130 % от бюджета (определен със 

Заповед № РД 09-830 от 04.09.2018г.) и подбюджетите (посочени в Усло-
вията за кандидатстване) ще бъдат разпределени за следващ етап от об-
работка. Те подлежат на оценка за административно съответствие и до-
пустимост на разходите, както и на техническа и финансова оценка. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.4.1 за 
процедурата за услуги е 35 000 000,00 евро, а за производство – е 30 000 
000,00 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ на общите 

допустими разходи за един проект и в двете направления е левовата рав-
ностойност на 10 000 евро, а максималният - левовата равностойност на 
600 000 евро. 

Източник: http://www.dfz.bg/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 
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