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ЕВРОФОНДОВЕТЕ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

Община Сливен разширява обхвата на патронажната грижа 

Община Сливен стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.101-
0198-C01 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансирана от Оперативна прог-
рама „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  

Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд, след 
сключване на допълнително споразумение към Договор BG05M9OP001-2.040-
0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Общи-
на Сливен”. 

Целта е оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения 
или невъзможност от самообслужване; лица с увреждания; възрастни в риск – 

лица, които са в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност или 
невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лица, поставени под карантина във връзка с COVID 
– 19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. На лицата от 
целевите групи ще се извършва доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, 
включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни 
услуги. 

Проектът се изпълнява от Община Сливен и стойността на допълнителната безвъзмездна финансова помощ по 
Компонент 3 е в размер на 636 хил. лв., от които 540 600 лв. са европейско финансиране и 95 400 лв. национал-

но финансиране. Срокът за изпълнение на дейностите е до 31.12.2020 г. 

Лицата, които имат нужда от предоставяне на услугите, могат да ги заявяват на телефон: 044/611 312 - всеки 
работен ден във времето от 8.30 ч. до 12 ч. и от 14 до 16.30 часа. 

Източник: https://mun.sliven.bg/  

В ТОЗИ БРОЙ: 

 КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 Община Сливен разширява обхвата на патронажната грижа 

 Кметът Стефан Радев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по социален проект на Общината 

 Община Котел приключва изпълнението на проект за рехабилитация на улиците в града 

 АКТУАЛНИ 

 Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб” по ОПРЧР 2014-2020 

 Още 22 000 работни места ще бъдат запазени с нови компенсации за бизнеса 

 Започна приемът по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г. за инвестиции в животновъдните стопанства 

 НОВИНИ 

 Направени са първите плащания по сключените административни договори от първа оценителна сесия по 

процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономичес-

ките последствия от пандемията COVID-19” 

 „Развитие на регионите” ще е името на новата оперативна програма за регионално развитие 

 Приключи приемът на заявления по ПРСР за близо 100 млн. лева за възстановяване на инфраструктурата за 

напояване в страната 

 ДФЗ одобри 121 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от ПРСР 

2014-2020 

 Приключи административната оценка на проектите за ремонт на детски градини по подмярка 7.2 от ПРСР 

2014-2020 

https://mun.sliven.bg/


Стр. 2 

Кметът Стефан Радев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ  

по социален проект на Общината 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж” одобри последния проект от Инвестиционната прог-
рама на община Сливен „Изграждане на общинска инфраст-
руктура за предоставяне на социални услуги”. 

Кметът Стефан Радев подписа договора за предоставянето 
на 100 процента безвъзмездна финансова помощ от програ-
мата на обща стойност 1 999 750,64 лв.  

Проектът включва изграждане и оборудване на два социал-
ни центъра - Център за временно настаняване на бездомни 
лица и Кризисен център за жертви на домашно насилие.  

Те ще се помещават в обща сграда, която ще бъде изграде-
на в центъра на Сливен на общински имот на ул. „Любен 
Каравелов”. 

„С подписването на договора за изграждането на двата цен-

търа правим още една успешна крачка напред в реализирането на политиките ни за подобряване качеството на 
социалните услуги и разширяване обхвата на потребителите. Реагираме адекватно на потребностите и надгражда-
ме мрежата за социални услуги в Сливен”, каза кметът. 

В Центъра за временно настаняване на бездомни лица ще се осигурява място за живеене за лица, останали без 
подслон за срок до 3 месеца в рамките на календарната година. Освен осигуряване на храна и подслон, услугите в 
центъра са насочени към включването на потребителите в курсове за квалификация и преквалификация, с цел 
последващо намиране на работа и подпомагане на социалната им адаптация. 

Кризисният център за жертви на домашно насилие е предвидено да осигурява комплекс от социални услуги за де-
ца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Услугата ще се предоставя за 
срок до 6 месеца и е насочена към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребнос-
ти и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за 
кризисна интервенция. 

Общият срок за изпълнение на проекта е 30 месеца. Той включва провеждане на всички процедури за избор на 
изпълнители, строителство на новите сгради, доставка на мебели и оборудване и отчитане на направените разхо-
ди. 

Източник: https://mun.sliven.bg/  

Община Котел приключва изпълнението на проект за рехабилитация  

на улиците в града 

Община Котел приключва изпълнението на про-
ект „Рехабилитация на съществуващи улици, 
тротоарни настилки и съоръжения към тях”. 

Строителните дейности започнаха през 2019 г., 
като за този период са рехабилитирани най-
натоварените улици в града. 

Асфалтова настилка е положена на ул. „Г. С. Ра-
ковски” с площ 7848 кв. м, ул. „Проф. Павлов” – 
7862 кв. м и ул. „Луда Камчия” с 13 820 кв. м. 
Нова тротоарна настилка е положена на ул. 

„Изворска” – 1100 кв. м. Около автогарата са 
поставени нови осветителни тела.  

Предстои асфалтиране на допълнителните учас-
тъци в района на СУ „ Г. С. Раковски”, Автогара – 

Котел и пред Спешния медицински център. 

За реализирането на проекта са вложени 1 571 731, 58 лв. Средствата са осигурени по Подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 година. 

 

https://mun.sliven.bg/


Стр. 3 

Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб” по ОПРЧР 2014-2020 

Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”, който се реализира по Опе-
ративна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и  се изпълнява 
от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Предвижда се про-
ектът да осигури заетост на 70 000 безработни лица, в т. ч. такива, останали 
без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на 
коронавирусa COVID-19. 

Целта е да се окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на без-
работни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. От една страна това ще 
спомогне за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени 
процеси в предприятията, а от друга – ще се осигури превенция от изпадане в 
продължителна безработица на регистрираните в бюрата по труда лица.  

В Проекта могат да участват: 

 Работодатели, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприя-

тия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1 ЗОС); 

 Работодатели, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ); 

 Работодатели, регистрирани по Закона за народните читалища. 

Работодателите, желаещи да се включат в проект „Заетост за теб”, могат да подават своите заявки по електронен 
път  на  следния  линк  на официалната  страница на  Агенцията  по  заетостта: 

https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/.  

Към електронната заявка, работодателят прилага Декларация за липса на обстоятелства (Приложение № 7) и Дек-
ларация за минимални и държавни помощи (Приложение I), попълнена съгласно Указания за попълване на Декла-
рацията за минимални и държавни помощи (Приложение IА), част от утвърдената Методика за оценка на съответс-
твието на минималната помощ с условията на регламент № 1407/2013 на Агенцията по заетостта, от всички лица, 
които са овластени да представляват кандидата.  

За целите на Проекта работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ за срок до 3 ме-
сеца за обявени от тях свободни работни места, като следва да се спазват изискванията на Кодекса на труда.  За 
да се гарантира устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от подкрепените лица за пери-
од, равен на периода на субсидираната заетост. 

Целева група по проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, като същите не следва да 

са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за мал-
ките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя. 

На работодателите, които осигурят заетост по Проекта, ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за 
наетите лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната, както и дължимите вноски за 
сметка на работодателите, начислени на база минималната работна заплата. Максималният размер на финансова-
та помощ по Проекта е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166 лв. съгласно Регламент 
1407/2013, публикуван в Официален вестник на ЕС от 20.12.2013 г. 

Разходите по изпълнението се финансират по линия на ЕСФ и националния бюджет на Р България. Бюджетът на 
проекта е 160 000 000 лв., от които е определена национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно 
подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторс-
ка дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”.  

Останалата част от бюджета на проекта е разпределена на квотен принцип по общини съгласно равнището на без-

работица, броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г. и брой работодатели от съответните общини. 

Класирането на работодателите ще се осъществи на принципа „първи по време, първи по право”, като заявки ще 
се одобряват до достигане на определената квота – националната за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и 
„Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” и квотата по 
общини за останалите сектори. Във втория случай (за квотата по общини), при наличие на остатъчен финансов 
ресурс от определения за дадената област, същият ще се преразпредели към друга област. 

На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното разпределение на финансовите 
ресурси съгласно изискванията на проекта, а впоследствие регулярно – одобрените и неодобрените работодатели 
и резервен списък. 

Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по 
заетостта, както и на информационните табла в бюрата по труда в страната.     

AКТУАЛНО 

https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/


Стр. 4 

Агенцията по заетостта стартира нова процедура 
за изплащане на компенсации на работодатели за 
запазване заетостта на техните работници и слу-
жители.  

За безвъзмездна финансова помощ могат да кан-
дидатстват директно засегнатите от извънредното 
положение предприятия и самоосигуряващи се 

лица от сферата на транспорта и туризма.  

Средствата се отпускат по проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-
19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а условията и реда за подкрепа на 

работодателите се определят с акт на Министерския съвет – Решение № 429 от 26.06.2020 г.  

Предвижда се да се предостави възможност за запазване на трудовата ангажираност на най-малко 22 000 наети и 
самостоятелно заети лица. Така проектът цели да продължи ограничаването на негативните социално-
икономически последици от пандемията. 

За изплащане на помощта за запазване заетостта на застрашените от освобождаване от работа лица или запазва-
не на собствената си стопанска дейност, от днес могат да кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се лица, 
които осъществяват дейност в допустимите сектори и които са декларирали намаляване на приходите от продажби 
с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по проекта.  

Компенсациите на бизнеса се изплащат за всеки работник, служител или самоосигуряващо се лице, на което ще 
бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на половината от периода, за който се изплащат компен-
сации.  

Размерът на помощта е 290 лв., като сумата включва 189 лв. за работника/служителя, както и дължимите данъчни 
и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице. Компенсациите се изплащат за цял календа-
рен месец, считано от 01.07.2020 г.,  за не повече от шест месеца. 

Подробно описание на процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за 
кандидатстване, както и образците на документи, информация за работодателите и самоосигуряващите се лица, 

може да бъде намерена на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта в раздела за Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, тук.   

Бюджетът на проекта е 40 000 000 лв. и предвижда подпомагане на  работодатели от сферата на транспорта и ту-
ризма, които попадат в конкретно посочените допустими сектори. Разходите по изпълнението на проекта се фи-
нансират по линия на Европейския социален фонд и националния бюджет на Р България. 

Кандидатите за изплащане на компенсации по проекта могат да подават документите си по електронен път чрез 
Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ или чрез лицензиран пощенски оператор и при невъзможност 
за ползване на първите два варианта – на място в съответната дирекция „Бюро по труда”. 

Агенцията по заетостта обръща внимание, че заявлението и документите за изплащане на компенсации по реда на 
РМС № 429/26.06.2020 г. следва да се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по място-
то на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им. 

Препоръчително е, работодатели и самоосигуряващи се лица, които осъществяват дейност на обекти на територия-
та на Столична община и извън нея, да подават документи за кандидатстване в дирекция „Бюро по труда”, която 
обслужва територията на обекта/тите извън София. 

Всички териториални поделения на Агенцията по заетостта в страната са на разположение за въпроси и допълни-

телна информация на кандидати, запознали се с публикуваните документи за процедурата за кандидатстване и 
изплащане на компенсации за запазване заетост на работници/служители в сферата на транспорта и туризма. 

Комисия, определена със заповед на Изпълнителния директор на АЗ, разглежда по реда на получаване на доку-
ментите от кандидатите в срок от 15 работни дни от подаване на заявлението, като извършва проверка и 
оценка. 

В срок до 20 работни дни от получаване на компенсациите работодателят отчита изплатените средства в размер 
189 лв. чрез представяне в дирекция „Бюро по труда” на списък по образец с подписи на лицата, получили сумата, 
и на декларация за внесени данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице.  

Изплащането на компенсации за всеки следващ месец е допустимо само след одобрение на отчетните документи от 
страна на Агенцията по заетостта и служебна проверка за изплатените осигурителни вноски от самоосигуряващото 
се лице.  

Продължителността на изпълнение на проекта е до 31.12.2021 г. 

Още 22 000 работни места ще бъдат запазени с нови компенсации за бизнеса 

https://www.az.government.bg/pages/kratkosrochna-podkrepa-za-zaetost-covid-19/
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Започна приемът по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.  

за инвестиции в животновъдните стопанства 

От 03 юли 2020 г. стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” на ПРСР 2014-2020 г. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 септември 2020 г. Общи-
ят бюджет на приема е 58 674 000 лв. Субсидията е 50 % от общия размер на до-
пустимите разходи за проектно предложение. Минималният размер на помощта за 
един кандидат е с таван до 29 337 лв., а максималният – до 977 900 лв. 

Средствата по подмярка 4.1 са целево насочени към инвестиции в земеделски сто-
панства от сектор „Животновъдство”. Основен приоритет ще имат проекти, които се 
реализират в райони в близост до зони, в които е възникнала епизоотична обста-

новка. По-голям брой точки ще получават и проекти, представени от по–малки земеделски стопани и такива, кои-
то планират инвестиции за повишаване на биосигурността в стопанствата. Чрез финансовата подкрепа по подмяр-
ката ще се стимулира първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски про-
дукти, получени при отглеждането на селскостопански животни, както и подготовката им за продажба. 

За подаване на проектните предложения по подмярка 4.1 бенефициентите попълват уеб базиран формуляр за кан-
дидатстване, който заедно с придружителните документи се подава чрез Информационната система за управление 
и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУН 
2020). 

Условията за кандидатстване, изпълнение и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на Ми-

нистерство на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на Информационната система за уп-
равление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове на следния интернет 
адрес: http://eumis2020.government.bg/. 

Източник: https://www.dfz.bg/  

НОВИНИ 

Направени са първите плащания по сключените административни договори от първа 

оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията  

COVID-19” 

Управляващият орган на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 
(ОПИК) нареди плащанията по 807 броя сключени 
административни договори с одобрени за финансира-
не кандидати от първа оценителна сесия по процеду-
ра BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите пос-
ледствия от пандемията COVID-19”. 

По процедурата приключи и оценката за проектни 
предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-3001 до № BG16RFOP002-2.073-4000 по четвърта 
оценителна сесия. От 988 броя включени в оценителната сесия проектни предложения са одобрени за финансира-
не 848 проекта. 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува резулта-
тите от извършената оценка по четвърта оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16R-
FOP002-2.073-3001 до № BG16RFOP002-2.073-4000: 

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната фи-
нансова помощ; 

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им; 

- Списък на оттеглените проектни предложения. 

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни пред-
ложения от четвърта оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 7 062 582,68  лева. 

 

Източник: https://opic.bg/  

http://www.mzh.government.bg
http://eumis2020.government.bg/
https://www.dfz.bg/
https://opik.bg/public/uploads/2020/07/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-12.pdf
https://opik.bg/public/uploads/2020/07/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-12.pdf
https://opik.bg/public/uploads/2020/07/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-13.pdf
https://opik.bg/public/uploads/2020/07/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-14.pdf
https://opic.bg/
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„Развитие на регионите” ще е името на новата оперативна програма  

за регионално развитие 

„Развитие на регионите” ще бъде името на новата опера-
тивна програма за регионална политика, която ще се 
управлява от Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството в следващия програмен период 
2021-2027 г. 

Това обяви заместник-министърът на регионалното раз-
витие и благоустройството и ръководител на Управлява-
щия орган на ОПРР Деница Николова, която взе участие 
в Заседание на Управителния съвет на Националното 
сдружение на общините в Република България и кмето-
вете на десетте най-големи български общини. 

Все още не е ясен точният бюджет на програмата, но се 
очаква да надхвърли 3,1 млрд.лв., които ще се използват 
за постигането на  балансирано регионално развитие на 
страната по три приоритетни оси, включващи интегрира-
но градско развитие, интегрирано регионално развитие и 
техническа помощ.  

Зам.-министър Николова представи пред кметовете обхвата на новата оперативна програма и работните варианти 

на Споразумението за партньорство за новия програмен период. 

„Комисията оценява положително новия комплексен териториален подход на България за управлението на бъде-
щите еврофондове, който се фокусира върху политики за развитие на регионите и градовете”, посочи Николова и 
обясни, че новата оперативна програма ще има два основни приоритета - за интегрирано градско развитие и за 
интегрирано териториално развитие. Приоритет 1 е насочен е към 10 големи общини - Видин, Плевен, Русе, Вели-
ко Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград. Те са обособени в 4 клъстера - по райо-
ни от ниво 2 и отчитайки функционалните връзки между тях. За всеки от клъстерите на база 4 показателя -
население, територия, БВП и инфраструктура, ще се задели процент от ресурса. 30% от бюджета на всеки клъстер 

ще е за участие на градските общини в интегрирания териториален подход с по-малките общини.   

Общинските администрации на 10-те града ще са териториални 
органи, каза още Николова.  Към тях ще функционират Звена за 
подбор на проекти, формирани от общински експерти с възмож-
ност за привличане и на външна експертиза. Те ще извършват 
дейности по информация и публичност - публични обсъждания и 
обществена подкрепа за проектите, както и предварителния им 

подбор. 

Големите общини ще имат 3 възможности за кандидатстване с 
проекти. Първата е самостоятелно или в партньорство със заин-
тересовани страни от общината. Втората -  в партньорства меж-
ду общините в съответния клъстер или в партньорства от заинте-
ресовани страни от клъстера. Третата  ще са партньорства меж-
ду бенефициенти от двата приоритета на програмата - малки и 
големи общини.   

Приоритет 2 за интегрирано териториално развитие ще обхваща 40 градски общини от 6-те района на ниво 2, в 
които има населени места над 15 000 жители. Отново на база 4 критерия, за всеки от районите ще има отделен 
регионален бюджет. 52% от бюджета ще е за Северна България. Водещ принцип при подбора на проектите за фи-
нансиране по новите териториални подходи, ще е приносът им към икономическото развитие на дадената терито-
рия, отбеляза зам.-министър Николова. При подбора на проектите ще се прилага подход „отдолу-нагоре“.  

Плановете за интегрирано развитие на общината, Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и 
Плана за градска мобилност, ще са стратегическите документи за достъп до европейските средства и осъществява-
нето на интегрираните инвестиции по новата ОПРР, стана ясно още на срещата.  

Регионалните съвети за развитие ще играят ролята на териториален орган и на тях ще се възложат компетенции 
по оценка на съответствието на проектните концепции и идеи към определените приоритети за развитие на конк-
ретния регион на ниво 2. 

По думите на зам.-министър Николова предизвикателство в следващия програмен период ще е предложението на 
ЕК реализацията на проектите да става до 2 години от подписването на договор.  Това изисква много добра пред-
варителна подготовка на  бенефициентите, които трябва да имат готови проекти, за да може да стартират бързо 
тяхното изпълнение”, коментира заместник-регионалният министър.   

Източник: https://www.mrrb.bg/  

https://www.mrrb.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. 

Приключи приемът на заявления по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, 
свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство” 
от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя е част от мярка 4 „Инвестиции в 
материални активи“ и се прилага за първи път в обхвата на Програмата. Целта е да се даде 
възможност за подновяване на хидромелиоративна система в страната, предназначена за селс-
костопански цели.  

По процедурата „Проектни предложения от „Напоителни системи” ЕАД за възстановяване на 
съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване”, която е част от подмярката, са 
подадени 26 проектни предложения. Тяхната обща стойност е 114 762 927 лева, при определен 

бюджет в условията за кандидатстване 88 831 016 лева. 

По втората процедура „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстано-
вяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване”, са подадени 6 проектни предложения. 
Общата им стойност е 12 075 464 лева, при определен бюджет 9 870 112 лева. 

Оценката и класирането на проектните предложения по двете процедури ще се извършват от оценителни коми-
сии, назначени от ресорния заместник-министър на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, в качест-
вото й на Ръководител на управляващия орган на Програмата. Те ще преминат в два етапа. Първият е „Оценка на 
административното съответствие и допустимостта”, а вторият е „Техническа и финансова оценка”. 

 

Източник: https://www.dfz.bg/  

Приключи приемът на заявления по ПРСР за близо 100 млн. лева за  

възстановяване на инфраструктурата за напояване в страната 

ДФЗ одобри 121 проекта по подмярка  

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от ПРСР 2014-2020 

ДФ „Земеделие” одобри 121 проекта по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от 
ПРСР 2014-2020 г. Те са с обща стойност на одобрената субсидия от над 34 млн. лв. 

 В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 270 проектни предложения, с обща стойност на заяве-
ната субсидия от над 74 млн. лева. Разпределеният бюджет по процедурата е в размер на 58, 674 млн. лв. 

  От оценените за административно съответствие и допустимост 182 проекта, с общ размер на заявената финансо-
ва помощ от над 53 млн. лв., до следващ етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, достигнаха 122 
проекта. 

 От тях одобрени за финансиране са 108 проекта на кандидати микропредприятия, оценени с не по-малко от 61 т., 
на обща стойност близо 30 млн. лева и 13 проекта на кандидати земеделски стопани, на обща стойност над 4 млн. 
лева. 

 ДФЗ – РА започва изпращането на писма за подписване на договори с одобрените за финансиране проекти.,  

Източник: https://www.dfz.bg/  

Приключи административната оценка на проектите за ремонт на детски градини по 

подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 

Приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 8 проекта за ремонт и оборудване на об-
щински детски градини по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020. 

Припомняме, че Управляващият орган на ПРСР увеличи бюджета за приема по 
подмярка 7.2 с 8 498 391 лв. Така общият размер на средствата по процедурата 
достигна 18 628 792 лв. Той е достатъчен за обработка на всички подадени про-
ектните предложения по процедура Детска градина. 

Публикувани са и списъците с проектите, които не преминават на последващ 
етап – техническа и финансова оценка. 

   № BG06RDNP001-7.004 – Детска градина 

Предложението за отказ ще бъде изпратено на кандидатите чрез ИСУН. В едно-
седмичен срок след получаването му, те могат да подадат възражения пред из-
пълнителния директор на ДФЗ – РА. 

 

Източник: https://www.dfz.bg/  

 

 

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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