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Електронно издание 

ЕВРОФОНДОВЕТЕ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Община Сливен подписа партньорско споразумение за реализация  

на инфраструктурен проект в сферата на екологията 

Община Сливен започва изпълнение на „Предефиниран проект № 3 
„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към измене-
нието на климата в общините в България”, финансиран от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

Проектът е с бенефициент Национален доверителен екофонд и партньори: 
Норвежка асоциация на местните и регионалните власти и общините Со-
фия, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Кърджали и Сливен. 

Общата стойност на проекта е 5 476 244 лева, като всяка община ще раз-
полага с бюджет от 539 809 лв. за реализация на своите дейности. Срокът 
за изпълнение е 42 месеца. 

Основните дейности включват: 

 Преглед на най-добрите практики и иновативни решения за смекчаване и адаптация към изменението на 

климата в Норвегия и други страни; 
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 МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица” обяви прием на проекти по процедура, финансирана по ОП 

„Развитие на човешките ресурси”  

 

 НОВИНИ 

 

 ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока на изпълнение на проект „Заетост за теб” до 2022 

г.  

 Бюджетът на мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост” вече е 80 млн. лева 

 Нова мярка ще стимулира цифровизацията на земеделските стопанства в ОСП 2023-2027 г. 

 23,5 млн. лева ще бъдат насочени към повишаване на биосигурността в стопанствата 

 Изплатени са близо 30 млн. лева финансова помощ за подпомагане на автобусните превозвачи  

 Над 7 млрд. лева са предвидените ресурси по Програмата за развитие на регионите за периода 2021-

2027 г. 
 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 



Стр. 2 

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица” обяви прием по процедура за 
подбор на проекти „Подобряване на равния достъп до възможнос-
тите за учене през целия живот за всички възрастови групи във 
формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на 
познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както 
и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез 

професионална ориентация и валидиране на придобитите компе-
тенции”. 

Операцията за безвъзмездна финансова помощ се реализира с 
финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез при-

носа на ОП „Развитие на човешките ресурси” за Водено от общностите местно развитие. 

Целта е повишаване на способността на заетите лица – наети и самостоятелно заети лица, над 54 години и такива 
със средно и по-ниско образование, да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на 
структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на 
тези съвременни предизвикателства, в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, ра-
ботещи на територията на МИГ. 

Общият бюджет на процедурата е 200 000 лева. Допустимите кандидати по операцията са работодатели, 
осъществяващи дейност на територията на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица”  

Дейностите, които ще получат подкрепа, са следните: 

 Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на 

нова на заети лица; 

 Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица; 

 

 Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена 

професионална подготовка на кадрите, в т.ч. осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през 
целия живот;  

 Разработването и внедряване в предприятията на системи и практики, насочени към адаптиране на знания-

та и уменията на заетите лица, към реалните нужди на пазара на труда и на ниво предприятие, съобразено 
с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество, в т.ч. 
въвеждане на нови, „зелени” и по-ресурсно ефективни технологии, като например;  

 въвеждане на системи за самообучение;  

 въвеждане на собствени системи за вътрешно – фирмено обучение и др. 

 

Пълният комплект документи по мярката е публикуван на следните интернет адре-
си: https://eumis2020.government.bgи http://mig-ks.com/.  

Краен срок за прием на проекти: 22.02.2021 г., 17.30 ч.  

Проектните предложения по настоящата процедура следва да бъдат подадени само по електронен път, чрез Ин-

формационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020): 
https://eumis2020.government.bg. 

 

Източник: http://www.mig-ks.com/ 

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица” обяви прием на проекти по процедура,  

финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси”  

Продължава от стр. 1 

 

 Преглед на действащите, понастоящем стратегически документи в сферата на екологията на местно ниво и 

идентифициране на конкретен инфраструктурен проект, който да бъде финансиран във всяка от общините 
партньори; 

 Изпълнение на инженерните проекти, които ще бъдат насочени към зелена инфраструктура в градовете, 

контролиране на рисковете от наводнения, планиране и развитие на инфраструктурни съоръжения, предот-
вратяващи свлачища и други мерки, в зависимост от идентифицираната нужда. 

 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

https://eumis2020.government.bg
http://mig-ks.com/
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Стр. 3 

НОВИНИ 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” удължава сро-
ка на мярката „Заетост за теб” до 31.12.2022 г. В този период работо-
дателите могат да наемат безработни, като по проекта се покриват раз-
ходите за субсидирана заетост за период до 6 месеца в размер на ми-
нималната работна заплата и осигуровките за сметка на работодателя.  

Бюджетът на мярката е 160 млн. лева, като 50 млн. лева от тях прио-
ритетно са насочени за подпомагане на работодателите в секторите 
„Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и опера-
торска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”. 

Броят на новите работни места, за които може да кандидатства един 
работодател, е съобразен със списъчния състав на персонала за 2020 
г. за месеца, съответстващ на месеца на подаване на заявката. Фирми 
с до 10 души персонал могат да наемат до 4 нови служители. Предпри-

ятия с до 50 работници могат да наемат до 20 безработни. Компании с до 250 служители, могат да наемат по мяр-

ката до 50 безработни, а тези с над 251 служители – до 100 нови работници. 

За първи път се дава възможност по „Заетост за теб” да кандидатстват и работодателите, които са уч-
редени след 1 януари 2020 г. При тях допустимият брой нови работни места ще се изчислява спрямо списъчния 
състав към месеца, предхождащ месеца на заявката. Ако фирмата е учредена в месеца на подаване на заявката, 

тя има право да наеме до 4-ма нови служители. 

Всеки работодател е длъжен да запази 75% от новите служители за период от 3 месеца. Очаква се бла-
годарение на мярката „Заетост за теб” нова работа да започнат 26 000 безработни. До момента по мярката са изп-
латени средства за 7 471 новоназначени служители при 2 038 работодатели. Реално изразходените средства са 

над 6,7 млн. лева. 

Документи за участие в проекта могат да бъдат намерени ТУК.  

Източник: https://esf.bg/ 

ОП „Развитие на човешките ресурси”  

удължава срока на изпълнение на проект „Заетост за теб” до 2022 г.  

Бюджетът на мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост” вече е 80 млн. лева 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” удвоява 
бюджета на мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост” до 80 
млн. лева. 

Допълнителните средства ще бъдат осигурени от неусвоени бю-
джети на приключили процедури или такива в процес на изпъл-
нение. Срокът на действие на операцията се удължава до 
края на 2021 г. 

Мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост” подкрепя работода-
телите, самоосигуряващите се лица и общински предприятия 
чрез изплащане на компенсации на работниците и служителите, 
чиято заетост е застрашена от наложените противоепидемични 
мерки.  

Компенсациите са в размер на 290 лв. на служител за пе-
риод до 6 месеца. Подкрепата обхваща секторите хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм. 

С удвоения бюджет на мярката се очаква да бъде запазена заетостта на 30 000 работници и служители в опреде-
лените сектори. Към момента са подкрепени над 25 000 заети лица. По данни на Агенцията по заетост-
та средномесечно се разплащат компенсации в размер на над 9 млн. лева, а най-голям спад в заетостта е регист-
риран в секторите туризъм и транспорт. 

 

Източник: https://esf.bg/ 

https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/
https://esf.bg/
https://esf.bg/


Стр. 4 

Нова мярка ще стимулира цифровизацията на земеделските стопанства в ОСП 
2023-2027 г. По нея ще се подпомагат дейности като прилагане на прецизно 
земеделие, роботизация на производствените процеси в стопанството и диги-
тален маркетинг. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на 
Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за 
развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.  

Проектът на мярката „Инвестиции в дигитализация на земеделски стопанства” 
предвижда насърчаване използването на цифрови технологии в земеделския 
сектор, като например метеорологични станции, сензори, датчици и др., под-
помагащи вземане на решения в стопанствата. Съгласно Стратегията за цифро-

визация на земеделието и селските райони в България, роботизацията и авто-
матизацията в земеделието ще доведе до нарастване производителността на стопанствата в сектор 
„Растениевъдство” и „Животновъдство” за постигане целите на Зелената сделка и Стратегията „Oт фермата до тра-
пезата”. Допустими за подпомагане ще са земеделски стопани и групи и организации на производители. Подпома-
гането се предоставя под формата на възстановяване на направени от бенефициента допустими разходи, които са 
до 50 % от общия им размер. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 
000 евро, а максималният е до 100 000 евро. 

По време на ТРГ беше представена Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС). Тя обединява 
широк кръг от заинтересовани страни, с цел повишаване нивото на образованост и осведоменост на земеделските 
и горски стопани. Системата ще допринесе за преодоляване на разликата между наука и практика в земеделието, 
като се улесни трансферът на научни знания. 

СЗИСС ще подкрепя създаването и поддържането на интерактивна онлайн информационна платформа с база данни 
за налични иновации, научни разработки и други знания в областта на земеделието, горското стопанства и храни-
телно-вкусовата промишленост. Платформата ще се ползва от земеделските съветници основно като помощно 
средство и източник на нови знания, от научните организации, за представяне и популяризиране на техни разра-
ботки и иновации, от фермерите, за търсене на знания и материали от техен интерес и информация за практики, 
иновативни решения и събития, които ги интересуват.  

Сред основните участници в системата са МЗХГ, Национална служба съвети в земеделието, Висши учебни заведе-
ния (ВУЗ), професионални гимназии в областта на селското и горско стопанство, частни обучаващи и браншови 
организации, земеделски стопани, организации на производители и др. 

На заседанието беше дискутиран проектът за създаване на Национална мрежа за Общата селскостопанска полити-
ка. Звеното за управление на Мрежата и неговите 28 регионални звена ще съдействат за споделянето на знания 
между участниците в СЗИСС чрез организиране на информационни събития, представяне на добри практики за 
проекти, информация и разяснения за възможностите за подпомагане по ОСП. 

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

Нова мярка ще стимулира цифровизацията на земеделските стопанства в ОСП 2023-2027 г. 

23,5 млн. лева ще бъдат насочени към повишаване на биосигурността в стопанствата 

С бюджет от 23,5 млн. лева стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, 
насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явле-
ния и катастрофични събития” по Програмата за развитие на селските райони. Процедурата е насочена към пови-
шаване на биосигурността в земеделските стопанства. 

Подпомагането цели намаляване на риска и превенция от възникване на заразни болести по животните. Със сред-
ствата, 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 инвестиции в санитарната инфраструктура. 

Приоритет, чрез критериите за подбор по процедурата, ще бъде предоставян на проектни предложения, които се 
реализират в  землището на населено място, общината или административната област, в която е възникнала епи-
зоотична обстановка.  С предимство ще са проектите, които се изпълняват в области с по-висок риск от разпрост-
ранение на заразни болести, както и според гъстотата на броя отглеждани животни. С приоритет ще бъдат стопа-
ни с животновъдни обекти, засегнати от усложнена епизоотична обстановка, в резултат на която са унищожени 
част или всички животни в съответния обект.  

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се 
извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифи-
циран електронен подпис (КЕП). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 5 май 2021 г. 

 

Източник: https://www.mzh.government.bg/bg/ 
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Стр. 5 

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            

Над 7 млрд. лева са предвидените ресурси по  

Програмата за развитие на регионите за периода 2021-2027 г. 

 

 

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 

Над 7 млрд. лева са предвидените ресурси по Програма за развитие на региони-
те (ПРР) за периода 2021-2027 г., която се управлява от Министерството на ре-
гионалното развитие и благоустройството. Те са предвидени за модернизация на 
различна по вид инфраструктура, стимулиране на икономическото развитие, 
прехода към зелена енергия и подкрепа на регионалната политика.  

Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова на засе-
дание на Тематичната работна група, която разработва ПРР. На него бе одобрен 
третият актуализиран проект на програмата, след приемането на многогодишна-
та финансова рамка на ЕС, която дава пълна яснота по отношение на ресурсите, 

с които ще разполага страната ни по линия на финансиране на кохезионната политика.  

Заместник-министър Николова отбеляза, че бюджетът на новата регионална програма е увеличен с близо с 60% 
повече от ресурса по предходните две програми за регионално развитие, за периода 2007-2013 и 2014-2020. 

2,3 млрд. лв. от общия бюджет на ПРР е ресурсът на Фонда за справедлив преход, който ще се управлява от МРРБ. 
„Новият приоритет за справедлив енергиен преход има за цел да предоставя възможност на регионите и хората да 
се справят със социалните въздействия, заетостта, икономиката и околната среда в условията на прехода към кли-
матично неутрална икономика до 2050 г.”, посочи заместник-министър Николова. На този етап се предвижда фон-
дът да финансира проекти в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, но се водят преговори с ЕК да бъдат 

включени още поне 8 области в страната. 

В новата ПРР са увеличени с 2% и средствата по приоритета за градско развитие спрямо предишният период, 
обясни още зам.-министър Николова. Заложено е този ресурс да бъде фокусиран върху десетте най-големи града в 
страната, които са основните центрове на растеж. Приоритет за правителството ще бъдат трите северни района за 

планиране – Северозападен, Северен централен и Североизточен, които ще полу-
чат общо 55% от бюджета на инструмента интегрирани териториални инвестиции, 
а за южните райони са останалите 45%, коментира още заместник-министърът. 
Както досега, ще бъдат подкрепяни и мерки в областта на здравеопазването, со-
циалната политика, туризма, културата и спорта. 

„Финансовите ресурси за развитие на регионите от ЕС са изключително важни, за 
да развиваме нашите територии и региони по балансиран начин и да търсим въз-
можностите за намаляване на различията между тях. Целта ни е да създадем жиз-
нени, икономически силни и устойчиви региони чрез увеличаване на икономичес-
кия растеж и насърчаване на териториалното развитие чрез полицентрична мре-
жа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции”, каза още зам.-министър 
Николова. 

Предстои третият вариант на програмата да бъде изпратен за преглед и консулта-
ции на национално и европейско ниво. 

 

Източник: https://www.mrrb.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 

Изплатени са близо 30 млн. лева финансова помощ за подпомагане на автобусните превозвачи  

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изплати 29 119 
637 лева за подпомагане на автобусните превозвачи, за справяне с последиците от пандеми-
ята COVID-19. 

До крайния срок за кандидатстване бяха подадени 639 заявления. МТИТС извърши оценка 

за административно съответствие и допустимост, като одобри за финансиране 580 автобусни 
превозвачи, с които сключи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Припомняме че през миналата година от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” бяха пренасочени към 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 193 млн. лв. за подпомагане на микро, малки и средни 
предприятия.  

След проведени консултации Европейската комисия одобри конкретна мярка, чрез която от пренасочените средс-
тва да бъдат отпуснати 30 млн. лева, за осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и сред-

ни предприятия, извършващи автобусни превози. 

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