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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

ЗА НАС 

ОИЦ Сливен с информационна кампания в областта 

През месец август екипът на Областен информационен център Сливен реализира втора по ред 
информационна кампания в общините Нова Загора, Котел и Твърдица с цел популяризиране на 
актуални възможности за кандидатстване по Оперативните програми 2014-2020 г.   

По време на срещите бяха представени условията за кандидатстване по процедура „Ваучерна 
схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на 
МСП” , финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. 

Участниците в събитията получиха информация относно предстоящия прием по операциите „Подкрепа за МСП, 
извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на 
схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)” и 
„Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез 

прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)”. 

Бяха презентирани също и актуалните мерки за компенсиране на земеделски стопани и предприятия, преработва-
щи селскостопански продукти, по извънредна помощ COVID-19, финансирани по Програма за развитие на селски-
те райони 2014-2020 г. 

В ТОЗИ БРОЙ: 
 

 ЗА НАС 

 ОИЦ Сливен с информационна кампания в областта 

 КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 Община Сливен продължава изпълнението на проекти с европейски средства и проекти със собствено фи-

нансиране 

 Публикувана е анкета за мнението на гражданите относно бъдещото развитие на община Сливен 

 От септември стартира кандидатстването за услугите на двата социални центъра  в училище „Хаджи Дими-

тър” 

 116 фирми от област Сливен са получили безвъзмездно финансиране за близо 950 хиляди лева 

 Одобрен е проектът за ремонт на Градския парк в Нова Загора 

 СНЦ „МИГ – Нова Загора” обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” 

 Министър Танева: Общините, допустими бенефициенти по ПРСР в Област Сливен, имат одобрени проекти за 

над 17 млн. лв. 

 НОВИНИ 

 Стартира подаването на проекти по процедура „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информацион-

ни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП” 

 УО на ОПОС обяви прием на проектни предложения по процедура „Споделена визия за екологичната мрежа 

Натура 2000 в България – 2” 

 ОПРЧР обявява за обществено обсъждане проекта на Условията за кандидатстване по процедурата „Детски 

кътове” 

 До 20 октомври се приемат проекти по подмярка 5.2 от ПРСР за преодоляване на  неблагоприятните иконо-

мически последици в сектор „Животновъдство” 

 Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложе-

ния „Модернизация на висшите училища” 

 Оперативна програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. ще е с бюджет 3 млрд. лв. и ще бъде с три прио-

ритетни оси 



Стр. 2 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: OБЛАСТ СЛИВЕН 

Община Сливен продължава изпълнението на проекти с европейски средства и  

проекти със собствено финансиране 

Община Сливен продължава дейностите по инвестиционните проек-
ти, финансирани с европейски средства и проектите с общинско 
финансиране, съобщи кметът Стефан Радев. До края на този месец 
се очаква да бъдат подписани договорите за обектите, предвидени 
за благоустрояване в кварталите „Сини камъни”, „Българка” и 
„Дружба”. Продължава изграждането на велоалеите и до края на 

годината то трябва да приключи. 

Избрани са изпълнители по най-големия проект на територията на 
общината – ремонт и доизграждане на водоснабдителната и кана-
лизационна инфраструктура, където бенефициент е ВиК.  

Тече срокът за сключване на договори. За реализацията на проекта 
са нужни средства за съфинансиране, за което дружеството е дого-

ворило кредит от Фонда на фондовете. За да получи кредита обаче, дружеството трябва да погаси старите си за-
дължения в размер от над 5 милиона лева. За целта се търси съдействие от Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройството. 

Кметът Стефан Радев заяви, че Общината изпълнява и поставените задачи по проектите със собствено финанси-
ране, макар и в намален обем заради намалението на бюджета.  

„Програмата ни за инвестиции през тази година е по-скромна заради намалението на бюджета. По отношение на 

асфалтирането на улици се ограничихме със запълване на дупките, които се бяха отворили след зимния сезон. 
Вложили сме около 200 000 лева в уличната мрежа на града през тази година”, каза той.  

До края на годината ще се постави акцент върху общинските пътища и най-вече на два от тях - за Карандила от 
„Ичеренско шосе” през Меча поляна и пътя Крушаре – Чокоба, които не са в добро състояние. 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

Публикувана е анкета за мнението на гражданите относно  

бъдещото развитие на община Сливен 

Община Сливен стартира процедура по разработване на План за интегрирано 
развитие на общината за периода 2021-2027 гoдина. Той определя основните 
приоритети в развитието на общината в следващия 7-годишен програмен пери-
од и е стратегически документ, който дефинира проектни идеи за финансиране 
със средства от европейския, общинския бюджет и други източници. В тази 
връзка представяме на вниманието на всички заинтересовани лица кратка ан-

кета, която може да бъде попълнена на адрес: 

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=fI0J/mY%2BZDU%3D 

Анкетата е анонимна и съдържа въпроси, свързани с мнението на гражданите за развитието на общината и насе-
лените места на нейна територия. 

Участието на жителите на Община Сливен в процеса по разработването на този стратегически документ е изклю-
чително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа. 

Планът за интегрирано развитие се разработва, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие, Пра-
вилника за неговото прилагане и методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрира-
но развитие на община за периода 2021-2027 година. 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

https://mun.sliven.bg/
https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=fI0J/mY%2BZDU%3D
https://mun.sliven.bg/


Стр. 3 

От септември стартира кандидатстването за услугите на двата социални центъра  

в училище „Хаджи Димитър” 

От  месец септември жителите на Община Сливен ще могат да 
кандидатстват за услугите на двата социални центъра, които 
бяха изградени в бившето училище „Хаджи Димитър” в квартал 
„Клуцохор”.  

Центърът за обществена подкрепа и Дневният център за деца с 
тежки множествени увреждания и техните семейства бяха отк-
рити в края на миналата година след ремонт на старата сграда. 

Центърът за обществена подкрепа се състои от два кабинета за 
индивидуална и семейна работа, кабинет за групова работа с 
деца и родители, кабинет за специалист, за екипи и за ръково-
дител и санитарни възли.  

Дневният център за деца с тежки множествени увреждания с 

над 90% степен на увреждане се състои от 2 зали за групова 
работа със санитарни възли и място за почивка, 2 столови с разливни помещения, кухня, зала за лечебна физкул-
тура, психосензорна зала, медицински кабинет, кабинети за логопед и психолог, за индивидуална работа, за еки-
пи и ръководител.  

Целта е създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на 
потребностите на всяко дете и неговите родители.  Дейностите са изцяло съобразени с мерките, предвидени в 

Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и Актуализирания 
план за действие за изпълнение на Националната стратегия.  

Ще се осигурят социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда на деца в 
риск и деца и/или младежи с тежки множествени увреждания. 

Със заповед на кмета двете услуги са разкрити, считано от 1 юли. Работата с потребителите се предвижда да 
стартира през септември. За желаещите пълнолетни лица да ползват социалната услуга в Дневен център за подк-
репа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подава Заявление по обра-
зец, с посоченият пакет от документи, както следва: 

1. Лична карта за справка; 

2. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол от ЛКК; 

3. Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар; 

4. Медицинско удостоверение от психиатър; 

5. В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запреще-
ние, към заявлението се прилагат и: 

 копие от съдебното решение за поставяне под запрещение; 

 копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойни-

чество/попечителство; 

 становище на попечителя/настойника на лицето. 

Документите се подават на адрес: град Сливен, ул. „Баба Тонка” № 54. 

Желаещите да ползват социални услуги за деца в Център за обществена подкрепа и в Дневен център за подкрепа 
на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подават в отдел „Закрила на 
детето” с адрес: град Сливен, квартал „Българка” 66. 

Дейностите се финансират по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – 

етап II” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев-
ропейския социален фонд. 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

https://mun.sliven.bg/


Стр. 4 

Одобрен е проектът за ремонт на Градския парк в Нова Загора 

Вече е факт и вторият договор, подписан между Община Нова Заго-
ра, Държавен фонд „Земеделие” и сдружение „Местна инициативна 
група – Нова Загора” по проект „Благоустройство и основен ремонт 
на централна паркова алея в Градски парк - Нова Загора”.  

„Ще направим всичко възможно до два месеца да започнем с благо-
устройството и основния ремонт на централната паркова алея в 
Градски парк - Нова Загора, която е основно място за отдих на жи-
веещите в града и неговите гости”, заяви кметът на общината Нико-
лай Грозев.  

Планираните дейности включват полагане на нова асфалтова нас-
тилка, монтаж на бордюри, поставяне на пейки и кошчета за смет, 
монтаж на осветителни тела и обособяване на пространство за раз-

ходка на кучета.  

Общият размер на проектното предложение е в размер на 259 110,26 лв. със срок за изпълнение 36 месеца от 
датата на подписване на договора.  

Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.   

 

Източник: https://www.nova-zagora.org/ 

116 фирми от област Сливен са получили безвъзмездно финансиране  

за близо 950 хиляди лева 

116 фирми от област Сливен са получили безвъзмездно 
близо 950 000 лева към 26.08.2020 г. Средствата са оси-
гурени по грантовата схема „Подкрепа на микро и малки 
предприятия за преодоляване на икономическите послед-
ствия от пандемията COVID-19” по ОП „Иновации и конку-
рентоспособност“ 2014-2020 г. 

Между 3 000 и 10 000 лева е стойността на финансовата 
помощ за всяко едно от одобрените предприятия. Cъc 
cpeдcтвaтa ce дoпycĸa дa бъдат пoĸpити нaй-нeoтлoжнитe 
нyжди ĸaтo paзxoди зa пepcoнaл (възнaгpaждeния и 
ocигypитeлни внocĸи зa cмeтĸa нa paбoтoдaтeля), нaeм, 
външни услуги, ĸoнcyмaтиви и cypoвини. 

Към този момент продължава оценката на проектните предложения, подадени по операцията. За финансиране са 
кандидатствали общо 27 611 микро- и малки фирми от цялата страна. 

С финансова помощ от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. ще бъдат  подкрепени и средните 
предприятия. Преди броени дни приключи кандидатстването по процедура „Подкрепа за средни предприятия за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Това е втората грантова схема за подк-
репа на българските фирми. 

По данни на ИСУН 2020 общият брой на подадените проектни предложения е 1932 на обща стойност от 
263 688 340 лева. 

По операцията ще бъде предоставен оперативен капитал на фирмите с цел подпомагане дейността на най-силно 
засегнатите сектори у нас като търговия, услуги, транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и други. 

* Източник: Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (към 26 ав-
густ 2020 г. 

https://www.nova-zagora.org/


Стр. 5 

Министър Танева: Общините, допустими бенефициенти по ПРСР в Област Сливен, 

имат одобрени проекти за над 17 млн. лв. 

Общините, допустими бенефициенти по Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. в Област Сливен, имат одобре-
ни проекти за над 17 млн. лв. Това заяви министърът на земеделие-
то, храните и горите Десислава Танева, която присъства на първа 
копка за изграждането на водопровод на с. Сборище, община Твър-
дица.  

Проектът е за изграждане на 21 км. водопровод и е финансиран по 
Програмата. Той е на стойност 5,2 млн. лв. без ДДС. По план водоп-
роводът трябва да бъде готов през месец юли 2021 г.  

Министър Танева  поздрави екипа на общината за инициативата за 
облагородяване на населеното място. Освен водопровода, отново по 
ПРСР в момента в село Сборище се реновира и детската градина. 
„Пожелавам всички проекти да бъдат извършени качествено и в 

срок, което ще позволи подобряване условията на живот за местното население”, каза още земеделският минис-
тър. 

Десислава Танева съобщи, че Област Сливен е сред водещите в страната по 
брой земеделски производители с най-голям относителен дял на производство 
на трайни насаждения, плодове и зеленчуци.  

„През тази година в областта са регистрирани над 3750 стопани. Всички те са 
допустими в момента в обхвата на кандидатстването по извънредната мярка 
Covid-1, която стана възможна благодарение по инициатива на България. Към 
днешна дата в областта има подадени над 1750 заявления. Срокът за канди-
датстване е до 21 септември”, допълни още тя. 

Министър Танева уточни, че от 2019 г. на земеделските стопани в областта са 
изплатени 71 млн. лв. директните плащания. Тя припомни, че сектор 
„Земеделие” се намира в изключително важен етап за определяне на условията за подпомагане на стопаните в 
следващия програмен период. 

„Германското председателство си е поставило план октомври месец да постигне частичен общ подход, при който 
извън общата финансова рамка, всички условия и принципи ще бъдат ясни за общността. Надявам се, че те ще 
бъдат по-добри от настоящия, по-амбициозни по отношение на озеленяването и опазването на околната среда и 
по-адаптирани за нашите земеделски производители”, поясни министър Десислава Танева. 

  

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

СНЦ „МИГ – Нова Загора” обявява прием по процедура за подбор на проектни пред-

ложения 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристи-

ческа инфраструктура” 

На 10.09.2020 г. СНЦ „МИГ – Нова Загора” стартира прием на проектни предложения по процедура за подбор на 
проектни предложения № BG06RDNP001-19.440 „МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване 
в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие 
на „МИГ – Нова Загора”, Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само по електронен път с 
Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структур-
ните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg. 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адре-
си: https://eumis2020.government.bg  и тук. 

Краен срок за представяне на предложенията: 10.11.2020 г., 16:30 часа. 

Източник: http://www.mig-novazagora.org/ 

https://www.mzh.government.bg/bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
http://www.mig-novazagora.org/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-7-5-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0/
http://www.mig-novazagora.org/
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НОВИНИ 

Стартира подаването на проекти по процедура  

„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и  

комуникационни технологии (ИКТ) на МСП” 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
към министъра на икономиката на Република България, кани желаещите да 
кандидатстват по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за пре-
доставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
на МСП” , финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентос-
пособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

Цел на схемата: 

Основна цел на ваучерната схема е повишаване капацитета на микро, мал-

ките и средните предприятия за конкурентен и устойчив на динамично раз-
виващите се пазари бизнес, чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуни-
кационни технологии (ИКТ).  
 
Бюджет на схемата: 

Общата стойност на безвъзмездна финансова помощ по операцията е в размер на  9 180 000,00 лв. 

Очаквани резултати:  

Очакваният резултат е минимум 450 предприятия да получат ваучери за ИКТ услуги, от доставчици включени в 
Списъка на доброволно участващите доставчици, доказали капацитета си да извършват услуги за въвеждане и 
използване на ИКТ. 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 

Крайният срок за кандидатстване е до 16:30 часа на 30.09.2020 г. 

Срока на изпълнение на проекта на МСП – не повече от 9 месеца от датата на издаване на ваучера. 

Допустимост на кандидатите: 

Допустими по схемата са кандидати, които отговарят на следните критерии: 

 да са регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон; 

 да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия 

(представят Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП – попълнена по образец) и да не са 
предприятие (и на ниво група) в затруднено положение; 

 да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейс-
кия парламент и на Съвета, Закон за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни 
фондове; 

 да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната 

стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотех-
нологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, както 
следва: 

 
 - Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: 

С20 „Производство на химични продукти”; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти”; C26 
„Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти”; С27 „Производство 
на електрически съоръжения”; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначе-
ние”; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”; С30 „Производство на превозни средства, 
без автомобили”. 

 - Интензивни на знание услуги: 

J58 „Издателска дейност”; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване 
на музика”; J60 „Радио- и телевизионна дейност”; J61 „Далекосъобщения”; J62 „Дейности в областта на информа-
ционните технологии”; J63 „Информационни услуги”; М72 „Научноизследователска и развойна дейност”. 
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- Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: 

С10 „Производство на хранителни продукти’; С11 „Производство на напитки”; С13 „Производство на текстил и 
изделия от текстил, без облекло”; С14 „Производство на облекло”; С15 „Обработка на кожи; производство на 
обувки и други изделия от обработени кожи без косъм”; С16 „Производство на дървен материал и изделия от 
дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене”; С17 
„Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон”; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на 
записани носители”; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти”; С22 „Производство на изделия 
от каучук и пластмаси”; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини”; С24 
„Производство на основни метали’; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване”; С31 
„Производство на мебели’; С32 „Производство, некласифицирано другаде”; С33 „Ремонт и инсталиране на маши-

ни и оборудване”. 

 Кандидат за получаване на ваучер по настоящата ваучерна схема може да бъде само отделното предприятие. 

Не се допускат за финансиране съвместни проекти, в които участват и партньори. 
 
Стойност на ваучера: 

Предлаганите ваучери във ваучерната схема ще бъдат разделени на следните 2 типа ваучери, според фиксирана-
та им номинална стойност: 

1. Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложе-
ния: 

Ваучери с фиксирана номинална стойност в лева 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС,  за следните ИКТ услуги, 
избирани и заявявани от кандидата за ваучера (МСП) в процеса на кандидатстване в електронно базирания фор-

муляр за кандидатстване, генериран в ИСУН 2020: 

2. Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване 
на кибер и информационна сигурност: 

Ваучери с фиксирана номинална стойност в лева 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС, за следните 3 групи ИКТ 
услуги, избирани и заявявани от кандидата за ваучера (МСП) в процеса на кандидатстване в електронно базира-
ния формуляр за кандидатстване, генериран в ИСУН 2020: 

2.1. Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг; 

2.2. Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси; 

2.3. Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата 
и/или процесите. 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път 

чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз 
в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-
кандидатстване” на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикува-

ни за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондо-
ве: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия - https://www.sme.government.bg/?page_id=51254.  

Кандидатите МСП ще имат възможност да задават въпроси, свързани с кандидатстването, изпълнението и отчита-

нето на процедурата на електронен адрес: Voucher.ict@sme.government.bg до 5 дни преди крайния срок за 
подаване на проектни предложения.  

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на ИАНМСП, както и в ИСУН 
2020, в 2-двудневен срок от получаването им, но не по-късно от 3 дни преди изтичането на срока за кандидатст-

ване. 
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Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. обяви 
прием на проектни предложения по процедура „Споделена визия за екологичната 
мрежа Натура 2000 в България – 2”. Операцията се реализира по Приоритетна ос 3 
„Натура 2000 и биоразнообразие” на Програмата. 

Целта на процедурата е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за 
екологичната мрежа Натура 2000 в България чрез планиране и провеждане на десет 
регионални информационни кампании във Варна, Велико Търново, Габрово, Кърджа-
ли, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Сливен и Смолян. Във връзка с 
постигането на съизмеримост на обема на планираните интервенции 2 области се обе-

диняват в отделна група, в която следва да се проведе 1 обща регионална кампания, а именно областите Габрово 

и Велико Търново.  

Дейностите, които ще се финансират по процедурата и чрез които ще се постигнат поставените цели, са в изпъл-
нение на мярка 15 и мярка 33 от Националната приоритетна рамка за действие на Натура 2000 за периода 2014-
2020 г.  

Общият бюджет на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата чрез конкурентен подбор, е 714 000 
лв. Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 71 400 лв. По процедурата могат 
да се предоставят до 100% от максималния размер на допустимите разходи.  

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 
(сдружения/фондации), включително чрез техни клонове; общини и научни институти.  
 

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 

УО на ОПОС обяви прием на проектни предложения по процедура  
„Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2” 

ОПРЧР обявява за обществено обсъждане проекта на Условията за кандидатстване  

по процедурата „Детски кътове” 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-
си” обявява за обществено обсъждане проекта на Условията за кандидатстване 
по процедура „Детски кътове”. Целта на операцията е да увеличи възможнос-
тите за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот на работни-
ците и служителите. За целта ще бъдат подкрепени проекти от работодатели и 
органи на изпълнителната и местната власт за създаване на нови детски къто-

ве на работното място. В тях децата на служителите ще получават почасови 
или целодневни услуги. Всеки детски кът трябва да осигурява необходимата 
среда за полагане на грижи за поне 15 деца.  

За детегледачи ще бъдат наемани безработни, регистрирани в Бюрата по труда, които при необходимост ще пре-

минават обучение. По проектите ще бъде поемано възнаграждението на детегледачите за период до 12 месеца, а 
размерът му ще зависи от това дали услугите са почасови или целодневни. 

Бюджетът на операция „Детски кътове” е 15 млн. лв. По мярката ще се изисква съфинансиране от работодатели-
те, което ще зависи от големината на фирмите. Големите предприятия ще могат да получат финансова подкрепа 

до 70% от разходите по проекта, средните предприятия – 80% от разходите, а микро- и малките предприятия ще 
могат да получат подкрепа до 90% от разходите за реализиране на проекта. За органите на изпълнителната и 
местната власт няма да се изисква съфинансиране. Минималният размер на финансовата подкрепа от ОПРЧР за 
създаване на детски кът на работното място е 50 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Кандидатите могат да 
подават проектни предложения в партньорство, като фирмите ще имат право на до пет асоциирани партньори, а 
органите на изпълнителната и местната власт могат да кандидатстват в партньорство единствено с други органи 
на изпълнителната и местната власт. 

Крайният срок за изпращане на предложения по проекта на Условията за кандидатстване е 18 септември 2020 
г. (включително). Въпроси, свързани с разяснение на Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани 
след публикуване на обявата и откриване на процедурата с одобрените Условия за кандидатстване.  

Предложенията могат да се изпратят през Публичния модул за електронно кандидатстване на ИСУН, в частта 
Процедури за обществено обсъждане. Проектът на Условията за кандидатстване можете да намерите ТУК. 

 

Източник: https://esf.bg/ 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/2564e16e-2e98-46fc-bde6-e067e9254588
https://esf.bg/procedures/proekta-na-uslovijata-za-kandidatstvane-po-procedura-detski-katove/
https://esf.bg/
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До 20 октомври се приемат проекти по подмярка 5.2 от ПРСР за преодоляване на   

неблагоприятните икономически последици в сектор „Животновъдство” 

До 20 октомври се приемат проектни предложения по подмярка 5.2 „Инвестиции за въз-

становяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен 

потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и 

катастрофични събития” от Програма за развитие на селските райони. 

Във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни 

болести по животни, подмярката е насочена към сектор „Животновъдство“, с цел пови-

шаване на биосигурността. По този начин ще се предостави възможност на свиневъдни, 

птицевъдни, козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните ико-

номически последици. 

Подпомагането е за възстановяване от претърпени щети от остро заразни заболявания по свинете, дребните пре-

живни животни /овце и кози/ и птиците. Общият размер на финансовата помощ по процедурата е над 15,6 млн. 

лв. 

Допустими са разходи за закупуване на животни, предназначени за възстановяване на популацията в животно-

въдния обект (репопулация) и общи разходи, свързани с консултантски услуги по подготовка на проекта. 

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, които са собствени-

ци са или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномеди-

цинската дейност и са засегнати от силно заразна болест, довела до унищожаване на животни. 

Максималният размер на финансовата помощ за един проект е близо 2 млн. лева, като няма изискване за минима-

лен размер. 

Проектните предложения се подават 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 подго-
товката на документите, необходими за участие в подмярката. 

Източник: https://www.dfz.bg/bg/ 

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор 

на проектни предложения „Модернизация на висшите училища” 

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 
(ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор 
на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ в рамките на Приоритетнa ос 
2 „Образование и учене през целия живот”.  
 
Основната цел на процедурата е постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специ-

алисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисцип-
линарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на обра-
зованието.  
 
Допустими кандидати по цитираната процедура са висши училища, а допустими партньори са висши училища, 
научни организации и национално представителни организации на работодателите и на работниците и служите-
лите.  
 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 50 млн. лв. За проекти, в 
които висшето училище кандидат е с общ брой действащи студенти и докторанти по-малък от 5 000, размерът на 
предоставяната БФП е между 800 000 лв. и 2 000 000 лв. За проекти, в които висшето училище кандидат е с общ 
брой действащи студенти и докторанти по-голям от 5 000, размерът на предоставяната БФП е между 2 000 001 лв. 

и 5 000 000 лв.  
 
Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адре-
си: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg. 
 
Крайният срок за кандидатстване /представяне на проектни предложения е 23 ноември 2020 г., 17:30 ча-
са, чрез ИСУН 2020. Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с 
квалифициран електронен подпис (КЕП).  
 

Източник: http://sf.mon.bg/ 

https://eumis2020.government.bg/
https://www.dfz.bg/bg/
https://eumis2020.government.bg
http://opnoir.bg
http://www.eufunds.bg
http://sf.mon.bg/
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Този документ е изработен в рамките на проект „Областен информационен център Сливен“ с договор № BG05SFOP001-4.004-0024-C01, 
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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. 

Оперативна програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. ще е с бюджет 3 млрд. лв. 

и ще бъде с три приоритетни оси 

Одобрен е работният проект на новата Оперативна 
програма „Развитие на регионите“ за периода 
2021-2027 г., който страната ни ще внесе за прего-
вори в ЕК.  
 
Под председателството на зам.-министъра на реги-

оналното развитие и благоустройството и ръково-
дител на Управляващия орган на ОПРР Деница Ни-
колова днес се проведе онлайн заседание на тема-
тичната работна група за разработване на програ-
мата, която подкрепи предложенията в  заданието. 
 
Бъдещата оперативна програма ще бъде с бюджет 
от над 3 млрд. лв. Тя ще съдържа три  приоритетни 
оси. 
Първата ще е за градско развитие и в нея ще 
бъде съсредоточен 6% от ресурса за ЕФРР на наци-

онално ниво за проекти за градско развитие на десетте най-големи общини. 

 
Втората ос е за интегрирано териториално развитие на регионите, в която попадат 40 общини, чиито град-
ски центрове са с население над 15 000 души. Те ще изпълняват интегрирани териториални инвестиции. Допъл-
ващо, ще имат достъп до финансиране от останалите оперативни програми и най-вече Програмата за развитие на 
селските райони, с което ще се постигне изпълнението на огледални дейности и допълняемост на мерките между 
градски и селски общини.  
 
„Паралелно с това общините ще трябва да си партнират при изпълнението на проектите и по този начин ще се 
постига много по-голям ефект за няколко населени места и практически няма да има град или село без възмож-
ност за еврофинансиране”, подчерта Николова. 
 
Третата приоритетна ос на програмата е за техническа помощ, откъдето ще се финансират дейности за по-

вишаване на административния капацитет на местно и национално ниво. 
 
Средствата по първите две оси ще се отпускат по проекти за модернизиране на образователната инфраструктура, 
развитие на индустриалните паркове и енергийната ефективност. Сред приоритетните области остават и модерни-
зирането на градския транспорт, здравеопазването и рехабилитацията на пътната инфраструктура. Ще продължи 
и финансирането за развитие на туристическата и културна инфраструктура, ремонти на градската среда и соци-
ална инфраструктура.  
 
„Икономическото развитие на регионите е ключов приоритет. Затова залагаме мерки с добавена икономическа 
стойност”, коментира заместник-министър Николова. 
 

Новост в програмата е, че МРРБ поема изпълнението на териториалните планове за справедлив преход чрез Фон-
да за справедлив преход през периода 2021-2027 г. или изпълнението на целите на т.нар. „зелена сделка”.             
 
„Така ще се даде възможност за финансиране на мерки в подкрепа на икономи-
ческа трансформация и енергиен преход в регионите, заедно с осигуряване на 
съпътстващите нужди за социални мерки“, отбеляза заместник-регионалният ми-
нистър. 
 
Николова обърна внимание, че през месец октомври ще започне дейността на 
новите съвети за регионално развитие, на ниво широк формат, за разработване 
на интегрираните концепции на регионално ниво. В бъдещия програмен период 
съветите ще имат своята позиция за селектиране на проектите на регионално 

ниво. 
 
Очаква се още през месец октомври да стартира подготовка на насоки за канди-
датстване с интегрирани териториални инвестиции. 

Източник: https://www.mrrb.bg/ 
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