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Електронно издание 

ЕВРОФОНДОВЕТЕ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

АКТУАЛНО 

До 15 май е отворен целевият прием по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 

До 15 май 2020 г. ще продължи целевият прием на проектни предложения по 
подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

 

Във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно 
заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици, подмярката е 
насочена към сектор „Животновъдство” с цел повишаване на биосигурността.  

 

По този начин ще се предостави възможност на малките свиневъдни, птицевъдни, 
козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните икономически последици 

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни 
предложения възлиза на над 11,7 млн. лв. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е 15 хил. 
евро.  

Помощта се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към проектното 
предложение бизнес план е изпълнен коректно. 

Проектните предложения се подават от кандидатите чрез Информационната система за управление и наблюдение 
на средствата 2020, на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. 

Кандидатите могат да се възползват от услугите на Националната служба за съвети в земеделието, 
която ще им окаже безвъзмездна подкрепа при подготовката на документите, необходими за участие в 
подмярката.  

Източник: https://www.dfz.bg/bg/  

 

В ТОЗИ БРОЙ: 

 АКТУАЛНИ 

 До 15 май е отворен целевият прием по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 

 Стартира кандидатстването по процедура „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по Програма за 
морско дело и рибарство 

 Продължава приемът на проектни предложения по операция „Създаване и развитие на регионални 
иновационни центрове (РИЦ)” 

 НОВИНИ 

 45 млн. лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за самотно живеещи възрастни лица и 
хора с увреждания  

 Министерството на здравеопазването подписа договор по ОПРЧР за допълнителните възнаграждения от 1000 
лв. към заплатите на здравните работници в борбата с COVID-19  

   Пренасочват се над 40 млн. лева от OПРР за респиратори, предпазни средства и тестове за коронавирус 
 ОИЦ – Сливен продължава да информира бенефициентите относно възможностите за финансиране по Опе-  

ративните програми 2014-2020 
 

https://eumis2020.government.bg/
https://www.dfz.bg/bg/


Стр. 2 

Стартира кандидатстването по процедура  
„Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по Програма за морско дело и рибарство 

Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-
2020 г.  обяви процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-
2.013 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” сектор 
„Малки проекти”, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите”. 
 
Основната цел на операцията е да повиши конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, 
както и да подобри безопасността и условията на труд.  
 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с 
финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския 
фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).  

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република 
България. 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 500 000 лeва. 

 Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за 
един проект не трябва да бъде по-малък от 3 000 лева;  

 Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не следва да надвишава 48 895 
лева. 

 
Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени 
инвестиционни разходи, от които 75 на сто са осигурени  от ЕФМДР и 25 на сто от държавния бюджет на 
Република  България. 

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически 
лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура”. 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности: 

1. Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал; 

2. Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове; 

3. Модернизация на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от 
диви хищници; 

4. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност; 

5. Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на 
ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия; 
насърчаването на затворени системи за аквакултури. 

Пълният пакет документи по операцията е публикуван на интернет адреса на Единния информационен портал за 
обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://
www.eufunds.bg/bg, както и на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020): https://eumis2020.government.bg. 
 
Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения от Управляващия орган във връзка с Условията за 
кандидатстване по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg, до 3 седмици преди крайния срок за 
кандидатстване, а именно до 27.05.2020г. 
 
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17:00 часа на 17.06.2020 г.  

https://www.eufunds.bg/bg
https://www.eufunds.bg/bg
https://www.eufunds.bg/bg
https://eumis2020.government.bg/
mailto:pmdr@mzh.government.bg
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Продължава приемът на проектни предложения по операция 
„Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)” 

Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, 
кани желаещите да представят проектни предложения по 
Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”, 
Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и 
иновации” като обявява процедура за подбор на проекти 
BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални 
иновационни центрове (РИЦ)”. 

Целта на процедурата е изграждане и развитие на 
съвременна инфраструктура за научноизследователска 

дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха 
могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони.  

Ще се финансира придобиването на дълготрайни материални активи (изследователско и изпитателно оборудване) 
и дълготрайни нематериални активи (специализиран софтуер и др.), трансфер и широко разпространение на 
знанията и резултатите от научните изследвания, проучвания и анализи, изграждане на капацитет на екипа за 
изследвания и др. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115,646,638 лева (59,129,187 евро) 
европейско и национално финансиране, разпределени поравно между 6-те региона на ниво NUTS2 без област 
София-град. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Ще бъдат подкрепени съвместни проекти, инициирани от най-малко три предприятия с висок иновационен 
потенциал от съответния регион на ниво NUTS2 в сътрудничество с изследователска организация (която може да 
е от цяла България), като те ще доведат до създаването на капацитет за научни изследвания и иновации в 
съответствие с приоритетите на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация” (ИСИС). 

 

Приложимите режими на държавна/минимална помощ са, както следва: 

 По Елемент А приложимият режим е „инвестиционни помощи за научноизследователски 
инфраструктури” съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. 

 По Елемент Б приложимият режим е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 
на Комисията от 18 декември 2013 г. 

 

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез 
попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи 
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 
(ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-
кандидатстване” на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за 
кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси 
могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на 
процедурата за подбор на проекти: ric@mi.government.bg. 

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани 
индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси. 

Пълният пакет документи по операцията е публикуван на интернет адреса на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020: www.opic.bg, на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg, както и на 
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 
2020): https://eumis2020.government.bg. 

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 05 май 2020 г.  

Съгласно публикуваните указания на Управляващият орган на ОПИК на този етап не се предвижда удължаване на 
срока за кандидатстване по отворените процедури. 

При промяна, свързана с усложняване на ситуацията в страната, УО е в готовност да предприеме допълнителни 
действия за удължаване на срока за кандидатстване по операциите, за което своевременно ще бъде публикувана 
информация за потенциалните кандидати. 

https://eumis2020.government.bg
mailto:ric@mi.government.bg
http://www.opic.bg
http://www.eufunds.bg
https://eumis2020.government.bg
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45 млн. лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за  
самотно живеещи възрастни лица и хора с увреждания 

От 30.03.2020 г. общините в България могат да кандидатстват за 
финансиране за патронажна грижа за възрастни хора в 
невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск.  
 
Подкрепата за най-нуждаещите се ще бъде реализирана по 
Компонент 3 на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” на стойност 45 млн. лева.  
 
Това е втората мярка от ОПРЧР в подкрепа на най-нуждаещите се и 
уязвими лица по време на пандемията. Първата мярка вече е в 
изпълнение със сключен договор с Министерството на 
здравеопазването на стойност 60 млн. лева за допълнителни 
възнаграждения на здравните работници. 
 
По проектите общините ще могат да наемат персонал за 
предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната 

ситуация. Наетите служители ще доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на 
нуждаещите се, които са закупени със средства на ползвателите.  
 
Потребителите биха могли да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и 
получаване на неотложни административни услуги. Общинският персонал ще бъде осигурен с лични предпазни 
средства и дезинфекциращи препарати. 
 
Всичките 156 общини, които вече изпълняват проекти по „Патронажна грижа” и предоставят интегрирани 
здравно-социални услуги в дома, трябва да подадат искане за допълнително споразумение за определената в 
Условията за кандидатстване сума и минимален брой потребители. Останалите общини, както и районите 
на Столична община, ще могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. 
 
Крайният срок за подаване проектни предложения е 17:30 часа на 28 април 2020 г. в ИСУН 2020. 
 

Източник: https://esf.bg/  

НОВИНИ 

Министерството на здравеопазването подписа договор по ОПРЧР за допълнителните 
възнаграждения от 1000 лв. към заплатите на здравните работници  

в борбата с COVID-19  

Министерството на здравеопазването подписа договор по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, с който се гарантира 
насочването на ресурс от 60 млн. лв. в подкрепа на медицинския и 
немедицинския персонал, който е на първа линия в борбата с COVID-19.  

Очакванията са да бъдат обхванати около 14 000 медицински и 
немедицински служители, които ще получат допълнителни 1000 лв. върху 
заплатите си още от м. март. 

По проекта ще може да се наеме допълнителен медицински и 
немедицински персонал, който да посрещне предизвикателствата в 
борбата с коронавируса.  
Планирано е и закупуване на лични и колективни предпазни средства, 

необходими за превенция от заразяване с COVID-19. 
 

Източник: https://esf.bg/  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/41a9d860-d17a-4d5a-b55a-6cf8fec1ad52
https://esf.bg/
http://www.mh.government.bg/bg/
https://esf.bg/
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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            

официалното становище на ЕС и Управляващия орган. 

Пренасочват се над 40 млн. лева от OПРР за респиратори, предпазни средства и  
тестове за коронавирус 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще пренасочи 40,4 
млн. лв. чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. към 
Министерството на здравеопазването за осигуряване на най-необходимото 
медицинско оборудване и консумативи за борба с  коронавируса (COVID-19) в 
страната и за реакция по време на кризи в системата на здравеопазването.  
 
С ресурса ще бъдат купени респиратори за нуждите на лечебните заведения, които 
приемат пациенти с COVID-19, предпазни средства (защитни маски, облекла, 
очила, ръкавици, шлемове и дезинфектанти) и тестове за изследване на 
коронавирус.  
 
Апаратурата и консумативите са определени от министъра на здравеопазването. 
Средствата са осигурени от недоговорен и спестен ресурс по четири от 

приоритетните оси на Оперативната програма и насочени към МЗ като бенефициент на  Приоритетна ос 4 
„Регионална здравна инфраструктура”. 
 
Решението трябва да бъде гласувано и от Комитета за наблюдение на оперативната програма, с което да се 
направи изменение на ОПРР  2014-2020 на неприсъствено заседание. 
 
Предложението за подпомагане на здравните власти е направено след обстоен анализ от Управляващия орган на 
Програмата и е в изпълнение на предложението на Европейската комисия за промяна на общия Регламент (ЕС) 
1303/2013, което позволява на държавите да мобилизират допълнителни средства за справяне с кризата в 
рамките на техните оперативни програми.  
 
Изменението предвижда извършените разходи да бъдат допустими, считано от 1 февруари 2020 г. 

 
Източник: https://www.mrrb.bg/  

Екипът на Областен 
информационен център — 
Сливен продължава да 
осъществява своята дейност, 
предоставяйки навременна и 
актуална информация на всички 
заинтересовани лица относно 
възможностите за 
кандидатстване и финансиране 
на проекти по Оперативните 

програми 2014-2020 г., съфинансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и съгласно препоръките на Националния 
оперативен щаб, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19, всички бенефициенти могат да 
получат информация и да бъдат консултирани по: 

 електронната поща: oicsliven@gmail.com; 

 телефон: 0879 599 103, 0899 090 101,  0887 870 387.  

Подробна информация относно актуални процедури за кандидатстване, 
Индикативни годишни работни програми за 2020 г., текущо изпълнение на 
Оперативните програми, добри практики и др. е достъпна и на интернет 
страницата на Единния информационен портал: https://www.eufunds.bg/bg.  

Екипът на Центъра съветва всички граждани да изпълняват препоръките на 
Националния оперативен щаб, свързани с поддържане на висока лична хигиена, 
ограничаване на социалните контакти и пътувания.   
 
ОИЦ – Сливен отправя призив за отговорно гражданско поведение и стриктно 
спазване на всички мерки, въведени от страна на националните и местни власти.  

 

 

ОИЦ — Сливен продължава да информира бенефициентите 
 относно възможностите за финансиране по Оперативните програми 2014-2020 

 

 

Областен информационен 
център Сливен 

Очакваме Вашите въпроси, 
предложения, мнения на  

e-mail: oicsliven@gmail.com;  

 адрес: гр. Сливен,  

бул. „Цар Освободител” № 1 

Областен  информационен 
център Сливен 

https://www.mrrb.bg/
https://www.eufunds.bg/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
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

