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В ТОЗИ БРОЙ: 
 

 КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 Община Сливен кандидатства с проект за предоставяне на социални услуги и подкрепа в общността и семей-

ната среда 

 АКТУАЛНО 

 ОП „Развитие на човешките ресурси”  даде старт на седем проекта за борба с недекларираната заетост  

 Доставчици на социални услуги могат да кандидатстват по схемата „Личностно развитие на лицата с психич-

ни разстройства и интелектуални затруднения”  

 ОП „Околна среда” обяви процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България” 

 НОВИНИ 

 Продължава информационната кампания по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни 

центрове (РИЦ)” 

 Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджър на Фонд за технологичен трансфер 

 Близо 105 млн. лева от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” в подкрепа на дигитализацията на 

българското образование 

 ЛЮБОПИТНО 

 Започна изграждането на тунел „Железница” от АМ „Струма 

Община Сливен подаде проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на грижи-
те за деца в община Сливен – Етап 2, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020 г. Общата стойност е 2 911 113,54 лв., като средствата са 100 % безвъзмездна фи-
нансова помощ, предоставена от Оперативната програма.  

Проектът е следващ етап от процеса, свързан с изграждането на нова социална инфраструкту-
ра за предоставяне на услуги за подкрепа в общността и в семейна среда, а именно: Център за 
обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреж-
дания и техните семейства (ДЦПДТМУТС).  

Освен задължителните дейности по „Организация и управление” и „Информация и публичност” 
са предвидени дейности за подбор на персонал и дейности за предоставяне на услугите в ЦОП 

с капацитет 100 места и ДЦПДТМУТС с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за кон-
султативни услуги за потребители и техните семейства. 

Двата центъра са разположени в сградата на бивше Начално училище „Хаджи Димитър” в кв. Клуцохор в гр. Сли-
вен. Изградени са с безвъзмездната финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., която е в раз-
мер на 849 305,03 лв. В момента сградата се обзавежда, като се закупуват мебели, техника и специализирано обо-
рудване. Очаква се официалното откриване на обекта да се извърши до края на годината. 
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АКТУАЛНО 

ОП „Развитие на човешките ресурси”  даде старт на седем проекта  

за борба с недекларираната заетост  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
даде старт на седем проекта по процедурата „Съвместни 
дейности на социалните партньори”, чиято цел е на-
сърчаване на съвместните действия на работодателски и 
синдикални организации в борба с недекларираната зае-
тост, подобряване условията на труд, колективното трудо-

во договаряне и др.  

Общата стойност на операцията е 12,9 млн. лв. и се очак-
ва да обхване над 20 000 работещи в предприятия, които 
са членове на работодателски и синдикални организации.  

Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната 
политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР 
Зорница Русинова по време на пресконференция, на коя-
то бе представен проектът на Асоциацията на индустриал-
ния капитал в България (АИКБ). 

„Целта ни е да подкрепим социалния диалог и усилията за 
по-светла икономика, по-широка достъпност на хората до 

колективно договаряне и увеличаване възможностите за достоен труд и високи доходи в България”, коментира тя. 

Русинова уточни, че европейската статистика поставя България на по-ниско от средноевропейското ниво по не-
декларирана заетост, като в Европа този процент е 16 на сто.  

Зам.-министърът подчерта ключовата роля на съвместните действия на държавните институции и социалните пар-
тньори при изсветляването на икономиката, борбата с недекларирания труд и общата цел за по-високи доходи в 
България.  

Тя цитира данни, според които от началото на 2019 г. до момента Главната инспекция по труда е извършила над 
30 хил. проверки, като са констатирани над 32 хил. нарушения. Над 50% от тях са свързани с нарушения по отно-
шение заплащането на труда. 

Проектът на АИКБ „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване 
и превенция на недекларираната заетост” е на стойност 2,03 млн. лв. Партньор в изпълнението на проекта е 
КНСБ, а асоциирани партньори са МТСП, Главна инспекция по труда, Агенцията по заетостта, БСК, БТПП и КРИБ.  

Целта на проекта е по-добра адаптация на предприятията и работещите в тях за превенция и смекчаване на пос-
ледствията от икономическото преструктуриране, както и подобряване състоянието на работещите и на средата в 
предприятията. 

Очаква се проектът да обхване 4000 заети лица, включително самостоятелно заети, а 500 участници от подкрепе-

ните предприятия да подобрят положението си по отношение на недекларираната заетост в рамките на 6 месеца 
след напускане на операцията.  

В 100 предприятия ще бъдат въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организацията на труда. В 50 предприятия ще се подобри състоянието на трудово-правните отношения, а 400 
предприятия ще получат подкрепа.  

Работодателските и синдикалните организации ще проведат изследвания и ще разработят методика и иновативни 
инструменти и подходи за борба с недекларираната заетост. Ще бъде създадена и електронна платформа към На-
ционалния център „Икономика на светло”. Планира се разработването на програми за обучение, информиране и 
консултиране на заети лица и работодатели. 

„Борбата със сивата икономика е приоритет на АИКБ от 2002 г., тъй като тя води до намаляване на приходите в 
бюджета, нелоялна конкуренция и влошаване качеството на работните места”, припомни председателят на Упра-
вителния съвет на АИКБ Васил Велев. Той уточни, че недекларираната заетост е най-масовата практика на сивата 

икономика. Затова е необходимо по-добро идентифициране на проблема и намиране на подходящ инструмент за 
неговото измерване с цел разработване на мерки и инструменти за ограничаването му. 

Зам.-министър Русинова заяви, че се очаква през следващия програмен период средствата от Европейския социа-
лен фонд и за МТСП да бъдат в размер на 4 млрд. лв.  

Половината от средствата ще бъдат насочени към мерки на пазара на труда. „На практика в държавата вече не 
говорим за безработица, а основният акцент е как да повишим доходите на хората. Най-сигурният начин да се 
случи това е с пълно изсветляване на плащането на данъци и осигуровки”, допълни Русинова. 

Източник: https://esf.bg/  

https://esf.bg/
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Доставчици на социални услуги могат да кандидатстват по схемата  

„Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения”  

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, обявява процедурата „Личностно 
развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения”.  

С проектни предложения могат да кандидатстват доставчици на социални услуги, в парт-
ньорство с неправителствени организации. Общият бюджет на операцията е 2 млн. лв. 

Общата цел на операцията е да бъде оказана по-пълноценна подкрепа и социално включ-
ване на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резиден-

тна грижа, включително в специализираните институции.  

Чрез дейностите по процедурата се цели подобряване качеството на живот и осигуряване на достъпни, високока-
чествени и устойчиви услуги на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения. 

По процедурата ще бъде подкрепено реализирането на собствени програми на доставчици на социални услуги, 
чиято цел е подкрепа и социално включване на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, 
ползващи резидентна грижа в специализирани институции.  

Програмите трябва да включват личностно развитие, придобиване на умения за самостоятелен живот, терапевтич-
ни дейности за компенсиране на трудности в развитието на хората с интелектуални затруднения и психични разс-
тройства, както и насърчаване на доброволчеството. 

Процедурата „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения” се реализира 
по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Пълният комплект Условия за кандидатстване 

е публикуван на интернет адресите: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/.  

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 03 януари 2020 г. 

Източник: https://esf.bg/  

ОП „Околна среда” обяви процедура  

„Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България” 

Управляващият орган на ОП „Околна среда” 2014-2020 г. обяви процедура за конку-
рентен подбор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Споделена ви-
зия за екологичната мрежа Натура 2000 в България” на обща стойност 1 785 00 лв. 

Целта на процедурата е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за 
екологичната мрежа Натура 2000 в България, чрез планиране и провеждане на 25 
регионални информационни кампании. 

По процедурата ще бъдат финансирани общо 25 регионални кампании – една ин-
формационна кампания в един регион (една от 28-те административни области на 
страната по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на 
Република България), за територия, която попада в защитена зона/защитени зони от 

мрежата Натура 2000).  

Един кандидат може да подаде проектно предложение само за една регионална ин-
формационна кампания. 

Допустими кандидати са: структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за 

формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащит-
ното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни инс-
титути. Партньорството е допустимо, но не е задължително. 

Максималният размер на БФП за проект е 71 400 лв. По процедурата могат да се предоставят до 100% от макси-
малния размер на допустимите разходи. 

Максималният срок за изпълнение на проект е 36 месеца, но не по-късно от 31 декември 2023 г. 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 27.01.2020 г., 17:30 часа. 

Проектно предложение може да бъде подадено от кандидата или от оправомощено/упълномощено от него лице 

единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване с квалифициран електронен подпис чрез 
системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/. 

 

Източник: https://www.eufunds.bg/bg  

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

Продължава информационната кампания по процедура  

„Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)” 

Продължава информационната кампания за популяризиране на условията за 
кандидатстване по процедура „Създаване и развитие на Регионални иноваци-
онни центрове (РИЦ)”.  Инициативата се организира от Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управля-
ващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-
2020. Предстоящите информационни срещи ще се проведат, както следва: 

 гр. Кърджали – 10:00 часа, 26 ноември 2019 г., Конферентна зала, хотел „Кърджали”; 

 гр. Смолян – 10:00 часа, 27 ноември 2019 г., в Конферентна зала №1, хотел „Кипарис алфа”; 

 гр. Бургас – 10:00 часа, 04 декември 2019 г., в Зала № 2 на Експозиционен център „Флора”; 

 гр. Стара Загора – 10:00 часа, 05 декември 2019 г., Зала на Общински съвет. 

Основната цел на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна ин-
фраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и 
социално развитие на българските региони.  

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 юриди-
чески лица (регистрирани по Търговския закон) и едно висше учебно заведение/научноизследователска органи-
зация или техни звена/институти. Допустимо е членове на обединението да бъдат също така неправителствени 
организации, общински и областни администрации. 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: 

1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дей-
ност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователс-
ка 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; 

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

4. 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; 

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

6. 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.); 

7. 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; 

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

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

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

11. Изграждане на административното тяло на РИЦ; 

12. Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ; 

13. Визуализация и одит на проекта. 

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Ин-
формационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)  
на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 20.01.2020 г. 

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

 

https://eumis2020.government.bg
https://eumis2020.government.bg
http://www.opic.bg
http://www.eufunds.bg
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Фонд на фондовете (ФнФ) започна процедура за избор на финан-
сов посредник за управлението на Фонд за технологичен транс-
фер (ФТТ).  

Инструментът е подкрепен със средства от Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие. 

Предоставеният публичен ресурс е в размер на 56.3 млн. лв. 
Очаква се посредством привлеченото допълнително съфинансира-
не от частни инвеститори общата сума да достигне 75.5 млн. лв. 

Фондът за технологичен трансфер представлява специфичен фи-
нансов инструмент, който ще осигурява дялови и квази-дялови 
инвестиции, за подпомагане на трансфера на технологии в Бълга-
рия в сътрудничество с научно-изследователски организации. 

Целта на Фонда е да спомогне за осъществяване на връзка между 

наука и бизнес, чрез създаване на благоприятна среда за разви-
тие на иновациите, произхождащи от университети, технологични 

паркове, научни лаборатории и други звена по пътя им към комерсиализация на резултатите.  

ФТТ ще създава добри практики в сферата на инвестициите в развойна дейност. 

Структурата на финансовия инструмент изисква да бъде реализиран с фокус върху инвестициите за развитие на 
потенциала в следните четири тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 
2014-2020 г.: 

 Мехатроника и чисти технологии; 

 Информатика и информационни и комуникационни технологии; 

 Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; 

 Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. 

 

След проведените пазарни консултации и предвид препоръките на участниците в тях, ФТТ е структуриран като 
един инвестиционен фонд разделен на два под-фонда, както следва: 

 

1. Под-фонд „Ранен етап”, с бюджет от 4.9 млн. лв. до максимум 9.8 млн. лв. от ангажирания ресурс на Фонд 
на фондовете. Той ще е насочен към осигуряване на подкрепа на стартиращи предприятия, основно за до-
казване на концепция, на етап ускоряване и начален етап; индивидуалните инвестиции могат да бъдат от 
30 хил. лв. до 391 хил. лв. 

 

1. Под-фонд „Комерсиализация”, с остатъка от ресурса е насочен в подкрепа на предприятия, които въвеждат 
иновация и/или инвестират в масовизацията и в развитието на продажбите на нов продукт/услуга; индиви-
дуалните инвестиции са с максимален размер от 5.9 млн. лв., но  могат да достигнат до 10 млн. лв. при мо-

тивирано искане от страна на избрания фонд мениджър. 

 

Допустимите за подкрепа бизнеси обхващат, както новосъздадени, малки и средни, така и големи предприятия. 

Срокът на Фонда за технологичен трансфер ще е с период  от 10 г., с възможност за удължаване до 2 г. 

При избора на фонд мениджър, който ще управлява ФТТ, основни изисквания ще са опитът в дялови инвестиции, 
както в сътрудничество с научно-изследователски организации, така и в иновативни предприятия.  

От посредника се очаква да предложи висока експертност на екипа, съчетаваща изследователски опит и инвести-
ционна практика. 

Кандидатите за фонд мениджъри могат да подават оферти в офиса на Фонд на фондовете в срок до 
19.12.2019 г. 

Процедурата за участие, както и съответните документи, могат да бъдат открити на следния ад-
рес: http://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/49. 

 

Източник: http://www.fmfib.bg/  

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджър на  

Фонд за технологичен трансфер 

http://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/49
http://www.fmfib.bg/


Стр. 6 

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. 

Договор за финансиране на проект „Образование за утрешния ден” е подписан между Уп-
равляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 
(ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 104 959 178.01 лв. 
е осигурен от Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот” на ОПНОИР, съ-
финансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месе-
ца – до октомври 2022 г. 

Проектът цели отваряне на образованието и образователните институции към дигиталните 
технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, 

което да позволи на учителите да прилагат по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване 
на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. 
С изграждането на облачна среда и въвеждането на единна платформа за образователни услуги и съдържание ще 
се ускори процесът на дигитализация на българската образователна система и ще се улесни комуникацията между 
преподаватели и родители. Чрез реализацията на проекта ще бъде осигурена поддържаща квалификация за учи-
телите, преподаващи в областта на STEM, както и ще бъдат създадени условия за развитие на нови и утвърждава-

не на изградени дигитални компетенции и знания.  

Предвижда се разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по 
учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др., както и 
повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности. Проек-
тът предвижда 2000 училища и детски градини да участват в дейности за въвеждане на иновативни методи на 
преподаване чрез използване на съвременни ИКТ, 26 900 педагогически специалисти да бъдат включени в обуче-
ния за усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използването на съвремен-
ни ИКТ. В дейности по процедурата ще бъдат обхвати 220 000 ученици и деца от детски градини. 

Източник: http://sf.mon.bg/  

Близо 105 млн. лева от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” в подкрепа 

на дигитализацията на българското образование 

Започна строителството на тунел „Железница” от автомагистрала „Струма”, както 
и на пътните участъци непосредствено преди и след него. Съоръжението ще е с 
дължина около 2 км и ще бъде най-дългият пътен тунел, изграждан досега у нас.  

Изпълнението е обособено в три части - тунела, пътя преди и след него, за да мо-
же на обекта да се работи едновременно и да завърши в срока на Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.  

Тунелът ще бъде с две отделни тръби за движение. Дължината на всяка ще е око-
ло 2 км. Съоръжението ще бъде с всички необходими системи за енергоефективно 

осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна система за управление на трафи-
ка, аварийни SOS кабини, електронна система за контрол на достъпа и т. н. Ще бъде изграден и обслужващ туне-

лен път при южния портал на тунела откъм гр. Симитли, площадка за хеликоптер, два моста над Суха река, които 
са съответно 108 м и 18 м, подпорна стена и др. Изпълнител на тунел е Консорциум „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018”. 
Стойността на договора е 185 370 370, 37 лв. без ДДС.  

Участъкът преди тунела, пътувайки от София към Кулата, е с дължина 720 м. 
Включва и обслужващ тунелен път при северния портал и мостово съоръжение. 
Отсечката ще бъде изградена от ДЗЗД „Железница - Север”. Стойността на дого-
вора е 29 985 345 лв. без ДДС.  

Отсечката след тунела е с дължина 1,4 км. Ще бъдат построени селскостопански 
подлез, подпорна и укрепителна стена, отводнителни съоръжения, изграждане и 
реконструкция на инженерни мрежи и др. Изпълнител на строително-монтажните 
работи е „ПСТ ГРУП” ЕАД. Стойността на договора е 18 442 297,40 лв. без ДДС.  

Автомагистрала „Струма” е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие”, 

свързващ Видин с Кулата, и по нея преминава пътният трафик за Гърция. Нап-
равлението се използва като най-кратък маршрут между Западна, Централна 
Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия. 

Проектът  се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и нацио-
налния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. 

 

Източник: https://www.eufunds.bg/bg  

Започна изграждането на тунел „Железница” от АМ „Струма 

ЛЮБОПИТНО 

 

 

Областен информационен 
център Сливен 

Очакваме Вашите въпроси, пред-
ложения, мнения на  

тел.: 044 611 145;  

e-mail: oic.sliven@eufunds.bg;  

пощенски адрес: гр. Сливен,  

бул. „Цар Освободител” № 1 

Областен  информационен 

център Сливен 
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