
БРОЙ 9, м. СЕПТЕМВРИ 2019 г. 
Електронно издание 

В ТОЗИ БРОЙ: 
 

 ЗА НАС  

 Експерти от ОИЦ Сливен взеха участие в среща за представяне на възможности за културно предприемачество 

 

 КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 ВиК Сливен подписа договор по проект за рехабилитация и доизграждане на водна инфраструктура 

 

 НОВИНИ 

 Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на  проектни предложения 

по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подп-
рограма” от ПРСР 2014-2020 г. 

 Обявен е прием на проекти за създаване и развитие на регионални иновационни центрове  

 Стартира новият прием на заявления по проект „Родители в заетост”  

Експерти от ОИЦ Сливен взеха участие в среща за представяне на възможности  

за културно предприемачество 

На 24 септември 2019 г. в гр. Стара Загора експерти от Областен ин-
формационен център Сливен взеха участие в информационна среща 
по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничес-
тво”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското иконо-
мическо пространство 2014-2021 г.  

Организатор на събитието бе Министерството на културата. 

По време на срещата бяха представени условията за кандидатстване 
по Резултат 2  „Подобрен достъп до култура и изкуства” на Програма-

та.   

В рамките на процедурата ще бъдат подкрепяни проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистич-
ни и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които ще съживят периферните прост-
ранства, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място – ще привлекат и ангажират 
нови публики. 

Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 50 000 евро, а максималният - 200 хил. 

евро. Срокът за изпълнение на проектите е от шест месеца до две години.  

Допустими кандидати са всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, уста-
новени като юридически лица в България, включително общини, чиито принципна дейност се осъществява в кул-
турния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 на Програма „Творческа Европа”.  

Насърчават се партньорства, както с организации от България, така и от страните донори – Норвегия, Исландия и 
Лихтенщайн. 

Крайният срок за кандидатстване е 03 декември 2019 г., 23:59 часа. 

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез 

Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 
2020): https://eumis2020.government.bg. 

ЕВРОФОНДОВЕТЕ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

ЗА НАС 

https://eumis2020.government.bg
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КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

ВиК Сливен подписа договор по проект за рехабилитация и доизграждане  

на водна инфраструктура 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и инж. Севдалин Рашев, упра-
вител на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, подписаха договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Доизграждане и реха-
билитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломера-
ции с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособе-
ната територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД”.  

Проектът е на обща стойност 133,3 млн. лв. и се реализира с финансовата подкре-
па на ОП „Околна среда” 2014-2020 г. 

Мерките предвиждат рехабилитация, ремонт и изграждане на 58,2 км водопровод-
на мрежа и 44,8 км канализационна мрежа. Ще бъдат реконструирани пречиства-

телна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Сливен и ПСОВ - Нова Загора.  

C ycпeшнoтo изпълнeниe нa дeйнocтитe пo пpoeĸтa 101 500 житeли щe имaт 
дocтъп дo пoдoбpeнo вoдocнaбдявaнe и 125 500 жители ще се ползват от подобрена услуга по пречистване на 
отпадъчни води. Загубите на вода ще намалеят с 15%.  

Предвидено е разширение на съществуващата система за контрол, управление и събиране на данни (СКАДА) и 
изграждане и внедряване на географска информационна система.  

Срокът за изпълнение на проекта е 51 месеца. 

НОВИНИ 

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на  

проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти по Тематичната подпрограма” от ПРСР 2014-2020 г. 

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. публикува за 
обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на 
проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскосто-
пански продукти по Тематичната подпрограма” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” 
от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.  

Процедурата има за цел да спомогне за преструктурирането, повишаване на жизнеспособ-
ността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на дей-
ности, свързани с добавяне на стойност към селскостопански продукти. 

Общият размер на публични средства, които могат да бъдат предоставени по процедурата за 
всички одобрени проектни предложения, възлиза на 3 295 760 лева.  

По подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма” 
ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: 

 внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или 

 внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 

 намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 

 постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или 

 подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 

 опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 

 подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или 

 подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или 

 подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. 

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 10.10.2019 г. 
чрез ИСУН2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.  

 

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

mailto:rdd@mzh.government.bg
https://www.mzh.government.bg/bg/
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Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в 
качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., обяви прием на 
проектни предложения по процедура „Създаване и развитие на Реги-
онални иновационни центрове (РИЦ)”.  

Основната цел на операцията е изграждане и развитие на съвремен-
на научноизследователска и иновационна инфраструктура за про-

веждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие 
на българските региони. Фокусът на процедурата е върху създаването на работещо партньорство между бизнеса и 
науката в полза на регионалната икономика.  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115 646 637,81 лева. Средствата са разп-
ределени поравно между 6-те района на планиране в България (NUTS 2)  – по 19 274 439,63 лева, като се изк-
лючва област София (столица). Минималният размер на заявената финансова помощ за един проект е 1 500 000 
лева, а максималният – 7 000 000 лева.  

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е както следва: 

I. Елемент А – приложим режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури” съгласно 
чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014: максимален интензитет - 50%; 

II. Елемент Б – приложим режим помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането 
на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз: максимален интензитет - 90%. 

По настоящата покана за подбор на проекти допустими кандидати са обединения под формата на сдружения 
по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или дружества по смисъла на Търговския закон.  

Обединенията следва да са  регистрирани след 31.12.2018 г. и да включват в състава си минимум три юридичес-
ки лица (регистрирани по Търговския закон) и едно висше учебно заведение/научноизследователска организация 
или техни звена/институти.  

Допустимо е членове на обединението да бъдат също така неправителствени организации, общински и областни 
администрации.  

Допустими дейности: 

Елемент А 

1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дей-
ност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследовател-
ска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС; 

2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., 
необходими за работата на РИЦ.  

Елемент Б 

1. Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната 
инфраструктура в съответствие със ЗУТ;  

2. Закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното 
по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта; 

3. Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ;  

4. Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на 
принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, въз-
можност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.); 

5. Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно 
равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ; 

6. Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура;   

7. Извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и про-
цеси;  

8. Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ;  

9. Изграждане на административното тяло на РИЦ; 

10. Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;  

11. Визуализация и одит на проекта. 

Продължава на стр. 4 

Обявен е прием на проекти за създаване и развитие на 

регионални иновационни центрове 
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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. 

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления от родители за осигу-
ряване на детегледачи по проект „Родители в заетост” до изчерпване на финан-
совия ресурс.  

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и под-
помага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния 
живот. Същевременно той предоставя възможност за заетост на безработни ли-
ца за полагане на грижи за отглеждане на деца. 

В рамките на предходните приеми 3 368 родители са одобрени от общо 4 854, 
подали заявления. 5 387 безработни лица пък са изявили желание да бъдат 

наети като детегледачи, а одобрените са 3 917. Сключени са 2 769 трудови до-
говори с детегледачи. 

По проекта услугата „детегледач” може да се ползва: 

 до 8 часа на ден – от заети и безработни родители – в случаите, когато те се грижат сами за децата си от 0- 

до 5-годишна възраст вкл., т.е. децата не посещават детски ясли, градини и предучилищни групи; 

 до 4 часа на ден – от заети и безработни многодетни (вкл. самотни) родители – за дете/деца от 0- до 12-

годишна възраст, посещаващи детски ясли, заведения, както и училище. 

По време на новия прием право да подават заявления по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години. Роди-

телите, които могат да се възползват от услугата и желаят да подадат своите документи за участие при новия 
старт, трябва да бъдат от следните групи: 

 Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работ-

но място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента 
полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа; 

 Многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и деца-

та посещават детски ясли/градини, както и училище. За целите на процедурата, многодетни родители са тези, 
които имат три или повече деца на възраст до 12 години; 

 Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители 

на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, 
или безработни лица, които са многодетни родители на деца от 0- до 

12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и учили-
ще.  В рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отг-
леждане на дете безработните родители трябва да започнат работа при 
работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице. 

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месе-
ца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата. 

Заявления от родители ще се приемат до изчерпване на финансовия ре-
сурс на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или 
на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или 
електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа. 

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заяв-
ление за участие може да намерите тук. 

 

Източник: https://esf.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 

 

Процедурата е с краен срок за кандидатстване 16:30 часа на 20.01.2020 г. 

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система 

за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020): 
https://eumis2020.government.bg. 

Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публику-
ван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на Оперативната програма: 
www.opic.bg, както и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg. 

Подробна информация относно настоящата покана може да бъде получена в Областен информационен център 
Сливен всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. 

Стартира новият прием на заявления по проект „Родители в заетост”  

Продължава от стр. 3 

https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/
https://esf.bg/
mailto:oicsliven@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
https://eumis2020.government.bg
https://eumis2020.government.bg
http://www.opic.bg
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