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ЕВРОФОНДОВЕТЕ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Стартира проект „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в 

Градски парк, Нова Загора” 

Със символична първа копка бе даден старт на проект на Община 
Нова Загора за „Благоустройство и основен ремонт на централна пар-
кова алея в Градски парк, Нова Загора”.  

На церемонията, на която бе поставено началото на строителните 
работи, присъства цялото Общинско ръководство, начело с кмета Ни-
колай Грозев, народния представител в 44-то Народно събрание Галя 
Захариева, Господин Господинов – представител на фирмата изпъл-
нител - „Пътно поддържане” ЕООД, експерти и специалисти от Об-
щинска администрация и новозагорци.  

„Главната алея в Градски парк, Нова Загора е важна за отдиха на 

живеещите в града и неговите гости. С полагането на нова асфалтова 
настилка и бордюри, поставянето на пейки и кошчета за смет, монтажа на осветителни тела и обособяване на 
пространство за разходка на кучета, ще благоустроим мястото и ще отговорим на желанията и потребностите на 
хората”, сподели кметът Николай Грозев.  

Източник: https://www.nova-zagora.org/ 
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 Над 930 хил. лева получиха автобусните превозвачи от Сливенско 

 Община Сливен ще предоставя топъл обяд на 1 600 лица 

 

 АКТУАЛНО 

 Набират се проектни предложения по процедура „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 

000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” 

 Стартира прием на проекти по мярка „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и 

лодкостоянки” 
 

 НОВИНИ 

 458 млн. евро от ПРСР ще бъдат насочени към инвестиционни мерки, млади и малки стопани 

 Над  109,5 млн. лева от ОПНОИР за подкрепа на училищното образование в условия на кризи 

 Провеждане на обществено обсъждане на проект на Програма за образование за програмен период 

2021-2027 г. 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

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


Стр. 2 

С 933 149 лева бяха подпомогнати автобусните превозвачи от 
Сливенско за справяне с последиците от пандемията COVID-
19. 

Безвъзмездна финансова помощ за компенсиране на загубите 
получиха 21 фирми от областта, които са сред 580-те одобре-
ни кандидати от цялата страна. 

Средствата бяха отпуснати по мярката „Подкрепа за МСП, 
извършващи автобусни превози, за преодоляване на иконо-
мическите последствия от пандемията COVID-19”. 

Парите бяха осигурени по ОП „Иновации и конкурентоспособ-
ност” 2014-2020 г., като общият бюджет по схемата беше 30 
млн. лева. 

Съгласно условия за кандидатстване, всяка една от автобус-
ните фирми получи финансова подкрепа, варираща  от 3 000 лв. до 450 000 лв., но не повече от 8% от оборота на 
кандидата за 2019 г. 

Кои са одобрените фирми от региона можете да видите тук: https://bit.ly/3rUDhqq. 

Над 930 хил. лева получиха автобусните превозвачи от Сливенско 

Община Сливен ще предоставя топъл обяд на 1 600 лица 

Община Сливен стартира предоставянето на „топъл обяд” на 
1600 лица. Това става чрез реализацията на Проект „Топъл обяд 
в условията на пандемията от COVID-19 в община Сли-
вен“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или ос-
новно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от 
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

Топъл обяд ще се предоставя всеки работен ден в периода от 8 
февруари 2021 г. до 27 април 2021 г. Той включва – супа, ос-
новно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. 

Основната цел на проекта е намаляване броя на живеещите в 
бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-
висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. 

Допустимите целеви групи са: 

 Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената ико-

номическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок 
ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията. 

 Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, 

които да им окажат подкрепа. 

 Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условия-

та на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потреб-
ности. 

Приемът на заявления-декларации ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта. Кандидатите е 

необходимо да подават следните документи: 

Заявление-декларация по образец. 

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация по образец. 

Необходимите документи се подават в Център за административно обслужване на граждани на Община Сливен 
/гише № 8/, ЦАО „Речица”, ЦАО „Дебела кория”, ЦАО „Надежда” и кметствата на населените места. 

Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите  целеви групи се потвърждава от Дирекция 
„Социално подпомагане” – Сливен. 

Допълнителна информация на телефон – 044/611122 и 044/611162. 

 Източник: https://mun.sliven.bg/ 

https://bit.ly/3rUDhqq
https://mun.sliven.bg/
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АКТУАЛНО 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, 
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конку-
рентоспособност” 2014-2020, кани желаещите да представят проек-
тни предложения по процедура за подбор на проек-
ти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с 
оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19”. 

Целта на операцията е осигуряване на оперативен капитал за бъл-
гарските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. 
за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура-
та е 78 233 200  лв., като 66 498 220 лева от Европейския фонд за 
регионално развитие и 11 734 980  лв. национално съфинансиране. 

Допустимите кандидати трябва да отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за 
малките и средни предприятия, да са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 
000 лв. и да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, 
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритме-
тичния оборот за същите три месеци за 2019 г.  

Също така, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат 
минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процеду-
рата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност. 

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства 
съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на 
сегашния епидемичен взрив от COVID-19” от 19.03.2020 г. 

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на теку-
щите оперативни разходи на кандидатите. 

По процедурата се прилага опростено отчитане на разходите на база еднократна сума за оперативни разходи съг-
ласно чл. 67 (1), т. в / от Регламент 1303/2013. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г. 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатст-

ване до 10 (десет) дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения.  

Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул „Електронно кандидатстване”, процедура 
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономически-

те последствия от пандемията COVID-19”. 

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

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб 
базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи 
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 
(ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от достав-
чик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕС) № 

910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване” на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към 
тях) ще бъде публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната 
програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република Бълга-
рия: www.eufunds.bg.Източник: https://www.eufunds.bg/bg. 

 

Набират се проектни предложения по процедура  

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на  

икономическите последствия от пандемията COVID-19” 

https://eumis2020.government.bg
https://eumis2020.government.bg
http://www.opic.bg
https://www.eufunds.bg/bg
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Дирекция „Морско дело и рибарство”, Управляващ орган (УО) на 
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР), кани 
желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на 
Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, ино-
вативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, 
характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.019 
„Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и 
лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разто-
варване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насо-

чени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки”. 

Целта на настоящата процедура е да осигури възможност за изг-
раждане на нови и осъвременяване на инфраструктурата на съ-
ществуващи лодкостоянки, да се повиши тяхната енергийната 

ефективност, да допринесе за опазването на околната среда, да се 
повиши качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и да се подобрят безопасността и условията на 
труд на рибарите. 

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България по крайбрежието и в 

акваторията на Черно море и р. Дунав. 

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Евро-
пейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 4 158 428,75 лв. 

Финансовата помощ по реда на тази мярка е: 73,26% финансирана от ЕФМДР и 26,74% съфинансирана от нацио-
налния бюджет. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не може да надвишава 800 000 лева, а 
минималния размер на БФП е 80 000 лева. 

Максимален процент на съфинансиране е до 100 % за публични организации и до 50 % за юридически лица или 
еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 

Максимален срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е 18 месеца. 

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са Юридически лица или еднолични тър-
говци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и публично-правни организации. 

Потенциалните бенефициери могат да кандидатстват по настоящата процедура само с едно проектно предложе-
ние. 

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дейности в съответствие с чл. 43, параграф 1, 2 и 3 от Регламент 
(ЕС) № 508/2014, свързани с: 

1. Изграждане и модернизация (осъвременяване) на лодкостоянки; 

2. Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата улови; 

3. Подобряване на енергийната ефективност; 

4. Опазване на околната среда, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски от-
падъци; 

5. Подобряване на безопасността и условията на труд. 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информа-
ционната 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. 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатст-
ване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 19.04.2021 
г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg. 

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. 

Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални от-
говори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 10.05.2021 г. 

Източник: https://www.eufunds.bg/bg 

Стартира прием на проекти по мярка „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване,               
рибни борси и лодкостоянки” 

https://eumis2020.government.bg
mailto:pmdr@mzh.government.bg
https://www.eufunds.bg/bg


Стр. 5 

НОВИНИ 

През тази година 458 млн. евро от Програмата за разви-
тие на селските райони (ПРСР) ще бъдат насочени към 
земеделския сектор, младите фермери и малките стопанс-
тва. Това беше одобрено по време на видеоконферентно 
заседание на Комитета по наблюдение на Програмата.  

Финансовият ресурс е предвиден за подмерките 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства”, 4.2 
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскосто-
пански продукти”, 6.1 „Стартова помощ за млади 
земеделски стопани” и 6.3 „Стартова помощ за раз-

витието на малки стопанства”. 

На заседанието бяха обсъдени и актуализирани критерии 
за оценка по четирите подмерки, съобразени с предизви-
кателствата, пред които са изправени различните сектор-

ни производства и преработвателите на селскостопански 
продукти. 

По подмерките 4.1 и 4.2 се въвежда изискване към кандидатите за 36 месеца история преди подаване на проект-
ното предложение. Промяната ще допринесе за финансова стабилност на проектите, както и устойчивост и дългот-

райност на реализираните чрез тях инвестиции. 

За подмярка 4.1 максималният размер на допустимите разходи за един проект ще бъде до 1 000 000 евро при 50% 
интензитет на подпомагането или до 1 500 000 при 35% интензитет. Максималният размер на допустимите разхо-
ди за инвестиции в земеделска техника ще бъде до 250 000 евро. По подмярка 4.2 максималният размер на допус-

тимите разходи за един проект ще бъде до 2 000 000 евро, при 50% интензитет на подпомагането или до 3 000 
000 при 35% интензитет. 

От действащите към момента критерии по подмерки 4.1 и 4.2 отпадна подходът, при който приоритетно се подпо-
магат проекти, които се изпълняват на територията на селски район. Чрез актуализацията се цели насърчаване на 

подкрепата за проекти в чувствителни сектори, в това число и сертифицирано биологично производство. Основна-
та цел е проектите да бъдат с акцент към инвестиции, свързани с напояване, околна среда /пречиствателни съо-
ръжения/, внедряване на дигитални технологии, автоматизиране на работните процеси. 

Прецизиран е и подходът за определяне на критериите за оценка по подмерките 6.1 и 6.3. По „Стартова помощ за 

развитие на малки стопанства“ отпада изискването към кандидатите да са получили минимум 33% доход от земе-
делска дейност за предходната година. 

На заседанието на Комитета по наблюдение бе гласуван и бюджетът на България през преходния период. Страна-

та ни ще разполага с близо 887 млн. евро по ПРСР за 2021 и 2022 г., съгласно Преходния регламент. С около 685 
млн. евро ще бъдат използвани чрез инвестиционните и компенсаторни мерки по Програмата в подкрепа на земе-
делските стопани. Българското земеделие получи и допълнителни 202 млн. евро повече чрез изпълнението на раз-
лични мерки по ПРСР.  

Такава възможност предоставя инструментът „Следващо поколение ЕС”, който е част от Плана за възстановяване 
на ЕС от кризата, предизвикана от COVID-19. На заседанието бе решено да се пренасочат допълнително близо 31 
млн. евро по мярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER” (ВОМР – водено от общностите местно развитие). 
Те ще бъдат разпределени както за подготвителни дейности в рамките на подхода, така и по стратегии на одобре-
ните вече Местни инициативни групи, които ще продължат своята дейност в следващите няколко години. 

Бяха изменени и изискванията за допустимост на кандидатите по подмярка 21.1 „Изключителна и временна подк-
репа за земеделски стопани Covid 1”. По този начин се дава възможност на земеделски стопани, които не са били 
допустими в рамките на проведения през 2020 г. прием, да кандидатстват по предстоящия допълнителен такъв. 
Той ще бъде обявен през следващите месеци. 

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

 

458 млн. евро от ПРСР ще бъдат насочени към инвестиционни мерки, млади и малки стопани 

https://www.mzh.government.bg/bg/
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Над  109,5 млн. лева от ОПНОИР за подкрепа на училищното образование в условия на кризи 

Договор за финансиране на проект „Равен достъп до училищно образование в услови-
ята на кризи” беше подписан между Управляващия орган на Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 и Министерството на обра-
зованието и науката. Бюджетът от 109 562 541,93 лв. е осигурен по Приоритетна ос 5 
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” на ОПНОИР, финанси-
рана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца, 

но не по-късно от 31.12.2023 г. 

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщава-
щото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане 

в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности осигуряват възможност за непрекъснатост на обра-

зователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-
19, и с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обуче-
ние от разстояние в електронна среда. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до 
виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия.  

По проекта ще бъдат закупени лаптопи, таблети и други технически устройства за създаване на технологичен 
фонд. Чрез проекта образователната система ще осигури равни условия за всички ученици за развитие на диги-
тална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целевата група 
включва ученици, педагогически специалисти, родители и образователни медиатори. С помощта на планираните 
обучения за педагогическите специалисти се цели придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използва-
не на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са и обучения на образователни медиатори и на ро-
дители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни плат-
форми за пълноценното им участие в образователния процес. 

По проекта се предвижда да бъдат проведени обучения на 210 000 ученици, педагогически специалисти, образо-
вателни медиатори и родители, а за 140 000 участници ще бъде осигурен достъп до обучение от разстояние в 
електронна среда. В резултат от изпълнението на дейностите се очаква 37 718 ученици да получат допълнително 
синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Общият брой на участниците, които ще получат подкрепа 
по проекта за преодоляване на последиците от COVID-19, е 477 718. 

Източник: https://opnoir.bg/? 

Провеждане на обществено обсъждане на проект на Програма за образование  

за програмен период 2021-2027 г. 

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на 
стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на 
Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г., Изпълнителна агенция „Оперативна програма наука и обра-
зование за интелигентен растеж” съвместно с Министерство на образованието и науката организират обществено 
обсъждане на проект на Програма „Образование” 2021-2027 г. (версия 1.0). 

С оглед епидемичната обстановка в страната, общественото обсъждане ще се проведе дистанционно, в електрон-
на среда, в реално време на 18 март 2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч., чрез платформа Zoom. 

Програма „Образование” 2021-2027 г. е на обща стойност 751 270 000 евро, европейско финансиране от Евро-
пейския социален фонд (ЕСФ+), като този ресурс е индикативен до одобрение на програмата от страна на Евро-
пейската комисия. 

Тя насочва подкрепата към всички образователни етапи и е структурира-
на в 4 Приоритета: 

 Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция”; 

 Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието”; 

 Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда”; 

 Приоритет 4 „Техническа помощ”. 

Желаещите да участват в общественото обсъждане следва да заявят своя 
интерес до 15.03.2021 г. на електронен адрес y.bozhilova@mon.bg, като 
посочат имена, електронна поща и дали желаят да се включат като граж-
данин или представител на институция/фирма/друго. На заявилите учас-
тие ще им бъдат изпратени по електронна поща линк за регистрация и достъп до 
общественото обсъждане в платформата Zoom и технически инструкции. 

 

Източник: https://opnoir.bg/? 
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