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Над 28 млн. лева безвъзмездни средства за проекти на фирми от област Сливен  

Над 28 млн. лева е стойността на безвъзмездната финансова помощ, която 
се предоставя на фирми от област Сливен в изпълнение на проекти, фи-
нансирани от Европейския фонд за регионално развитие по линия на ОП 
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от ЕС (ИСУН 2020), от началото на 2014 година до 24.04.2020г. 
общият брой на проектите на предприятията в региона е 64, а размерът на 

общата договорена сума в т.ч. и собственото участие по тях е 45 788 590 лева, а реално изплатените суми към 
днешна дата - 19 496 045 лв. 

С финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. фирмите от областта модернизи-

рат своята производствена дейност и подобряват икономическите си показатели. Благодарение на европейските 
средства местните предприятия повишават своя производствен капацитет, внедряват иновативни технологии, из-
пълняват мерки за енергийна и ресурсна ефективност, стартират нови икономически дейности и др. 

Във връзка с извънредната ситуация и оказване на подкрепа на всички български предприятия, от 14 май стар-
тира прием на проекти по грантовата схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодолява-
не на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.  

Средствата по операцията отново се предоставят от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Общата 
сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската иконо-
мика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони). Предприятията, 
които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м. април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 
2019 г.,  ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 лева. С  тях ще могат да покрият най-
неотложните си нужди,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни сред-
ства. 
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Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при максимално облекчена адми-
нистративна процедура. Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на исканото фи-
нансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Всички проверки ще се извършват от УО 
на ОПИК по служебен път.  

При кандидатстването ще се изисква валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на 
упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно, както и подадена Годишна данъчна декларация за 
2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ. 

За улеснение на кандидатите е подготвен специален видео клип, който пряко показва стъпките при попълване на 
формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения: https://youtu.be/wqXdlANA11g.  

Въпроси, свързани с основните параметри по процедурата, могат да бъдат задавани до две седмици преди крайния 
срок за подаване на проектни предложения по електронна поща: covid19.micro@mi.government.bg. 

При технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, можете да се обръщате към 
звеното за помощ на потребителите на системата, функциониращо в рамките на дирекция „Централно координаци-
онно звено” към администрацията на Министерския съвет, на електронна поща: support2020@government.bg 

или през формата за обратна връзка на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index. 

 Основни параметри на процедура: 

1. Допустими кандидати са микро- и малки предприятия: 

 юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с 

персонал до 50 служители; 

 регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност през 2019 г.; 

 регистрирали са спад с минимум 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за месец април 2020 г., 

спрямо средния месечен оборот (нетните приходи от продажби) през 2019 г.; 

 извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Прог-

рамата за развитие на селските райони. 

2. Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на проект: 

 минимална стойност: 3 000 лева 

 максимална стойност: 10 000 лева 

3. Срок на изпълнение на проектите: 3 месеца 

4. Изисквания към кандидатите: 

 подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО; 

 минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – отчетени поне 30 000 лв. „нетни приходи от продажби” в Го-

дишната данъчна декларация за 2019 г. 

5. Допустими разходи:  

Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от 
епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (включително режийни 
разходи); за персонал  (включително разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски 
за сметка на работодателя,  с изключение на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40). 

6. Кандидатстване:  

Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната 
система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). За целта ще е 
необходимо използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или упълномо-

щено от него с изрично пълномощно лице. 

7. Комуникация: В случай че при проверката на проектното предложение бъде установена липса на документи 
или друга нередовност, до кандидатите се изпраща уведомление посредством ИСУН 2020.  

8. Срок за кандидатстване: 30 дни от датата на обявяване на процедурата. 

9. Класиране:  

Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното 
постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не 

е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.  

За невярно декларирани обстоятелства по време на кандидатите, бенефициентите и упълномощените лица носят 
наказателна отговорност на основание нормативен акт. 

! Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2020 г., 16:30 часа. 
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Обществено обсъждане по процедура  

„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”  

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 обявява 
за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на 
иновации от съществуващи предприятия” по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” на оператив-
ната програма. 

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на 
иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 
(ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продукто-
ва иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на 
стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тема-
тичните области на ИСИС. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 85 000 000 лева. Минималният размер на 
заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а максималният размер е 500 000 лева за 
микро и малки предприятия, 750 000 лева за средни предприятия и 1 000 000 лева за големи предприятия. 

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

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях  по процедура 
„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия” се публикува на основание чл. 26, ал. 4 
от ЗУСЕСИФ. Проектът на документите по процедурата са публикувани и в ИСУН 2020. 

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до края на деня на 
19.05.2020 г. (вторник) 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: https://opic.bg/  

АКТУАЛНО 

УО на ОПРЧР прекратява приема на проекти по процедура  

„Транснационални партньорства” 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси” прекратява кандидатстването по процедурата BG05M9OP001-4.004 
„Транснационални партньорства”. Причината за прекратяване на операцията 
е разрастващата се пандемия от коронавируса COVID-19 в световен мащаб. 
По операция „Транснационални партньорства” кандидатите задължително 
трябваше да са в партньорство с поне една организация от друга страна-

членка на Европейския съюз. Поради увеличаващата се заболеваемост от 
коронавируса, дейностите по обмен и въвеждане на социални иновации и 
добри практики е невъзможно да бъдат реализирани в настоящия момент. 

Средствата от процедурата се пренасочват към мерки в подкрепа на бизнеса 
за запазване на заетостта на работници и служители в условията на негатив-
ните икономически последици, произтичащи от ограничителните мерки сре-

щу разпространението на COVID-19. 

До момента по ОПРЧР са реализирани две процедури, насърчаващи обмена на иновативни практики с участие на 
партньори от Европейския съюз. По операция „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” са 
реализирани 85 договора на обща стойност над 15 млн. лв. По процедурата са идентифицирани 248 иновативни 
практики и са трансферирани 183 иновативни практики. По координираната процедура BG05M9OP001-
4.003 „Транснационални партньорства”, която все още е в етап на изпълнение, са сключени 25 договора на обща 
стойност близо 4,4 млн. лв.  

До момента са идентифицирани 29 иновативни практики и е планирано трансферирането на 60 иновативни прак-
тики. В новия програмен период 2021-2027 г. се програмират възможности за реализация на социалните инова-
ции чрез ползване на европейския опит в тази сфера. 

Източник: https://esf.bg/  
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Фонд на фондовете мобилизира ресурс от 400 млн. лв. в отговор на икономическите 

последици от кризата 

Фонд на фондовете работи активно, за да представи възможни мерки за 
справяне с икономическите последствия от безпрецедентната криза с 
общественото здраве. Основната роля на Фонда е да прилага финансови 
инструменти в страната, чрез инвестиции с европейски и частни средст-
ва под формата на финансови инструменти (ФИ). 

Финансовите инструменти по линия на Европейските структурни и ин-
вестиционни фондове (ЕСИФ) представляват специализирани схеми за 
финансиране, в които Фонд на фондовете предоставя средства чрез фи-
нансови посредници и банки, под формата на гаранции, кредити и дяло-
ви инвестиции на различни целеви групи крайни получатели. Като ком-
бинация между публичен и частен ресурс и инициатива, смисъла на инс-
трументите се засилва още повече, в ситуацията в която държавата се 
опитва да отговори на огромен брой съществени предизвикателства 

чрез преразпределяне на общия ни ограничен ресурс. При текущите извънредни обстоятелства, насочваме усили-

ята си приоритетно в три основни направления, които считаме, че ще имат силен положителен ефект и ще подпо-
могнат бързото възстановяване на икономиката. 

На първо място, структурираме изцяло нов гаранционен продукт, за предоставяне на ликвидна подкрепа на мал-
ки и средни предприятия, развиващи дейност в различни сектори, включително и в тези, които ще са най-
засегнатите от кризата, като например туризъм, транспорт, търговия, и др. Фонд на фондовете ще предостави на 
банките гаранции на стойност 170 млн. лева, с които ще се обезпечи портфейл от нови кредити в размер до 850 
млн. лева в рамките на настоящата година. Те ще послужат предимно за оборотни средства под формата на дъл-
госрочни кредити до 10 години, като временна мярка за подпомагане на предприятията в периода на икономичес-

ка несигурност и рязко свиване на дейността им.  

Целта  е кредитите да бъдат предоставени без допълнителни административни тежести за кандидатстващите фир-
ми, при възможно най-облекчени условия. Обмисля се възможността кредитите да са безлихвени за предприятия, 
запазващи заетостта, която са имали преди настъпване на кризата. В допълнение, се предвижда удължен грати-
сен период по главницата, както и възможност за гратисен период  по лихвите за периода на кризата, която се 
обсъжда с отговорните институции. 

На второ място, Фонд на Фондовете има вече действаща програма за подпомагане на самонаети лица и малки 
стартиращи  предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история, включително такива създадени от 
уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 години, безработни повече от 6 месеца). 

Това е инструмент за предоставяне на кредити с облекчени условия, включително без обезпечение, на целеви 
групи крайни получатели, които обикновено нямат достъп до банково финансиране, поради липсата на кредитна 

история. Целта на инструмента е запазване на заетостта, чрез подкрепа на малки частни бизнеси, включително и 
такива от самонаети лица.    Наличният към момента ресурс за тази мярка е общо 24 милионна лева, с възможност 
за предоставяне на допълнителни средства при бързо изчерпване на ресурса. Инструментът е действащ и креди-
тите се предоставят през нашите финансови посредници с капацитет и клонова мрежа във всички 28 области на 
България. 

Предприятията, които отговарят на условията биха могли да получат до 50 000 лева кредит за оборни средства и 
инвестиции при по-облекчени условия и по-ниски от пазарните лихви. 

По линия на този инструмент сме в преговори с ресорното министерство, а именно Министерство на труда и соци-
алната политика, като стремежът ни е опростяване на условията за кандидатстване, разширяване на обхвата на 
фирми, които биха могли да получат финансиране, както и възможността за предоставяне на безлихвени креди-
ти.  

На трето място, работи се за увеличаване на гъвкавостта на останалите си инструменти, които вече са на паза-

ра. Ресурсът в сферата на рисковите инвестиции чрез дялове в стартиращи и иновативни предприятия, който е 
наличен на пазара, възлиза на 150 млн. лева. Този инструмент е предназначен за подкрепа на компании с потен-
циала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата, особено в ключови сфери на инова-
циите и дигитализацията, както и на инвестиции във високи технологии, като био- и нанотехнологии, нанотехно-
логии, мехатроника, чисти и информационни технологии,  фармация, фин тех, където това може да донесе доба-
вена стойност.  

С оглед на факта, че стартиращите и бързо-растящите фирми са подложени на предизвикателства, които не са 
били предвидими досега, усилията на Фонд на фондовете са насочени основно към ускоряване на инвестициите и 

облекчаване на условията. 
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В допълнение, Фонд на Фондовете ще продължи, както и до сега, да финансира общини и други проекти насочени 
към облагородяване на градската среда с ресурс от 418 млн. лева наличен през фондовете за градско развитие. 
Тази подкрепа в помощ на българските общини за инфраструктурни проекти, спортни съоръжения, културни и 
туристически обекти, развитието на икономически зони, е ключова за икономиката в момент на криза, предвид 
липсата на алтернативи за пазарно финансиране. Стремежът е обхвата на този инструмент да бъде разширен с в 
посока на възможност за оборотно финансиране, включително и към най-засегнатите сектори от кризата като ту-

ризъм и транспорт. 

 

Източник: https://www.fmfib.bg/  

Над 870 млн. лева от европейските структурни фондове са пренасочени за конкретни 

мерки в рамките на инициативата на ЕК за инвестиции в отговор на коронавируса 

Като реакция на ситуацията с пандемичното разпрост-
ранение на COVID-19, на 13 март 2020 г. Европейската 
комисия стартира Инициатива за инвестиции в отговор 
на коронавируса и предложи редица изменения в рег-
ламентите за Кохезионната политика на Европейския 
съюз.  

По този начин на държавите членки се даде възмож-
ност бързо да адаптират своите програми, така че да 
отговорят на кризата.  

В изпълнение на Инициативата на Комисията от държавите членки няма да се изисква възстановяване на неиз-

ползвани авансови средства за финансиране на проекти и програми, което осигурява ликвидност и намаляване 
натиска върху бюджета ни.  

Kонкретно за България тези средства възлизат на 122 млн. евро. Другият ключов елемент на предложенията на 
ЕК е допустимостта от 1 февруари 2020 г. на всички потенциални разходи за борба със заразата с COVID-19, фи-
нансирани от Структурните фондове на ЕС. 

Чрез подкрепата от Европейската комисия, България успя да мобилизира финансов пакет от над 870 млн. лева от 
оперативните програми за периода 2014-2020 г. за справяне със социално-икономическите последици от панде-
мията.  

Мерките в отговор на кризата с коронавируса са съсредоточени в три оперативни програми – за развитие на чо-
вешките ресурси (ОПРЧР), иновации и конкурентоспособност (ОПИК) и Региони в растеж (ОПРР). 

Първата вълна от мерки стартира по ОПРЧР с добилата популярност схема 60/40, по която преди Великденските 
празници са кандидатствали близо 3700 предприятия с над 53 хил. работници и служителя.  

Чрез ОПРЧР почти всички български общини осигуряват патронажната грижа за възрастни и хора с увреждания, 
както и за лица поставени под карантина.  

Социалната програма подкрепя и изплащането на допълнителни възнаграждения и осигуряването на лични пред-
пазни средства на медицинските и немедицински служители, които първи посрещат предизвикателствата на пан-
демичната криза, свързана с разпространението на COVID-19. 

Втората вълна от схеми по посочените оперативни програми следва да стартира до края на този месец или в нача-
лото на м. май. По линия на човешките ресурси ще продължат схемите за временна заетост и ще бъдат подкрепе-
ни както работодателите, така и лицата, загубили работата си вследствие на кризата.По ОПИК ще стартира схема 

от 173 млн. лева за безвъзмездна финансова помощ за най-малките фирми от всички икономически сектори, кои-
то са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот.  

Подкрепата ще се изплаща 100% при минимален размер на помощта - 3 000 лева и  максимален - 10 000 лева.  

Проектите ще бъдат подавани и оценявани изцяло електронно чрез Информационната система за управление и 
наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) при максимално облекчена процедура. 

Планира се стартиране на сходен финансов инструмент за оборотен капитал за малки и средни предприятия под 
формата на заеми и гаранции, при който естествени партньори на Министерството на икономиката ще бъдат Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете) и Българската банка за развитие. 

Регионалната програма ще подкрепи дейността на Министерство на здравеопазването чрез осигуряване на апара-
ти за респираторна вентилация, специализирано оборудване за лаборатории, консумативи и тестове за болници и 
лаборатории, лично предпазно оборудване и облекла за болници, регионални здравни инспекторати, центрове за 
спешна помощ. 

Източник: https://www.eufunds.bg/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 официал-

ното становище на ЕС и Управляващия орган. 

От 8 май 2020 г. стартира приемът по подмяр-
ка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насо-
чени към ограничаване на последствията от вероятни при-
родни бедствия, неблагоприятни климатични явления и ка-
тастрофични събития”  по Програмата за развитие на селски-
те райони (ПРСР) 2014-2020 г.   

Това стана ясно по време на  проведена среща,  чрез видео-
конферентна връзка на министъра на земеделието, храните и 
горите Десислава Танева, Българска агенция по безопасност 
на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната 
верига и представители на свиневъдния бранш у нас.  

Процедурата има за цел да намали риска и да ограничи пос-
ледствията от заразни болести по животните. Общият бю-

джет по подмярката е в размер на близо 46 млн. лв.  

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 юли 2020 г. Със средствата животновъдите ще могат да 
закупуват или изграждат инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения в рамките на 
стопанствата, безопасно съхранение на фуражи и на странични животински продукти, както и да направят инвес-
тиции в санитарната инфраструктура. 

По време на срещата стана ясно, че през месец юни предстои прием и по подмярка  4.1. „Инвестиции в земеделс-
ки стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. с бюджет в размер на около 30 млн. евро.  

През тази година секторът ще бъде подпомогнат и с още една мярка по Програма. Това е подмярка 5.2 
„Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потен-

циал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития”, с бюджет 
близо 8 млн. евро. Приемът по нея се очаква да стартира в края на месец юни тази година. 

Министър Десислава Танева изтъкна необходимостта от полагане на максимални усилия от всички, за да се пре-
дотврати възникване на нови огнища на АЧС тази година.  

„През тази година по ПРСР секторът ще бъде подпомогнат с близо 70 млн. евро Към момента статистиката от дру-
гите страни относно разпространението на болестта не е много оптимистична. В началото на годината в България 
бяха регистрирани нови две големи огнища на АЧС”, припомни земеделският министър. 

Д-р Цвятко Александров, заместник-изпълнителен директор на БАБХ съобщи, че от началото на 2020 г. към мо-
мента огнищата при домашни свине в България са 17, като 13 от тях са при Източнобалкански свине. Той допъл-
ни, че по отношение на дивите свине за същия период са потвърдени 305 случая.  

„Ловният сезон приключи и продължават претърсванията за трупове”, каза още д-р Александров. Той заяви, че за 
периода 24 февруари до 3 май 2020 г. са извършени общо 13 980 претърсвания, при които са открити 246 трупа 
на диви свине със 189 положителни проби. По думите му, продължават и обученията в Държавните ловни стопан-
ства, като при вземане на проби данните се въвеждат в модул „Лов”. 

Той уточни, че ситуацията в Европа по отношение на АЧС е сериозна. „В Полша отново има засегнати два големи 

свинекомплекса, а в Литва има повторно заразяване  в един от  свинекомплексите“, подчерта заместник-
изпълнителният директор на БАБХ. 

Д-р Цвятко Александров припомни, че БАБХ продължава да извършва официа-
лен контрол и тестване във всички промишлени стопанства.  Възбраната за дви-
жение за всеки един обект се отменя индивидуално, въз основа на резултатите 
от прилаганите мерки за наблюдение и биосигурност.  

„В момента, все още пускаме фамилните свинеферми, на база надзора, който 
гарантира свобода от АЧС. Всички индустриални ферми и 79 от общо 160 фамил-
ни тип А вече са с вдигната възбрана”, поясни още той. По думите му, пробите 
се изпращат регулярно. 

Д-р Александров посочи, че продължава контролът и на ниво кланица като се 
изследват редовно далаци от прасета за клане. Кланиците са подали 3658 про-

би, като от тях няма положителни. 

Продължава регистрацията и инвентаризацията на личните стопанства с до 3 
прасета за угояване. 

 

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