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− ОБЩИНА ТВЪРДИЦА С ПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ ПО НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА
АКТУАЛНО

− УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ОБЯВЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ”
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НОВИНИ

− ОСИГУРЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛЕВА ЗА
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

− 40 ОБЩИНИ ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ ЗА 2,5 МЛРД. ЛВ. ПО ОПРР

• ЛЮБОПИТНО
− НАП ВЗЕ СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА DIGITALK&A1 AWARDS С ПРОЕКТ ПО ОПДУ

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН
СЛИВЕНСКИ СЕЛА ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДВЕ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ

18 села от община Сливен ще могат да кандидатстват по Програмата
за развитие на селските райони 2021-2027, стана ясно по време на
последната редовна сесия на местния парламент. Двете предложения бяха приети единодушно от общинските съветници. Те касаят
даването на съгласие Община Сливен да бъде включена към Сдружения с нестопанска цел в обществена полза - Местна инициативна
група (МИГ). Едното сдружение е „МИГ-Твърдица”, а второто - „МИГСтралджа 2016”.
Така сливенските села, които граничат с тези от общините Твърдица
и Стралджа, ще бъдат включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на двете местни инициативни групи за новия
програмен период.

миново, Струпец и Чинтулово.

Това са селата Блатец, Горно Александрово, Глушник, Драгоданово,
Желю войвода, Камен, Калояново, Трапоклово, Бинкос, Бяла, Гавраилово Голямо Чочовени, Градско, Малко Чочовени, Новачево, Сели-

Читалища, търговци, земеделски производители и физически лица от тези населени места, ще могат да се възползват и от възможностите, които предлагат и останалите Оперативни програми в България.
ИЗТОЧНИК: https://mun.sliven.bg/

Стр. 2
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА С ПРОЕКТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
ПО НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА

Община Твърдица получи одобрение на проект „Предоставяне на интегрирани
услуги за ранно детско развитие в община Твърдица”, финансиран по Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими
групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2014-2021 г.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 976 974, 80 лв. Партньори са Ромска академия за култура и образование - Сливен и Българско училище „Родна реч” - Осло.

Проектът предвижда създаване на комплекс от функционално свързани услуги
(хъбове) в три социално изолирани общности на територията на гр. Твърдица,
гр. Шивачево и с. Сборище.
Целта е да се повиши качеството на живот, социалното включване и ранното
детско развитие, чрез подкрепа за създаването и изпълнението на комплекс (хъб) от функционални услуги за деца от уязвими групи, включително от ромски общности. Това ще се постигне, чрез прилагането на комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г., които не посещават или нямат достъп до детска градина и ясла, живеят в изолирани райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.
ИЗТОЧНИК: https://www.tvarditsa.org/

АКТУАЛНО
УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ОБЯВЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА
ПРОЕКТИ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане
процедура
за
подбор
на
проекти
BG16RFOP002-6.002
„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП” на Оперативната
програма.
Целта на процедурата е предоставянето на фокусирана подкрепа на
българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19
чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е
136 226 120 лв. (69 651 309,16 евро). Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 25 000 лева, а максималният такъв е 150 000 лв., като максималният интензитет на помощта не може да надхвърля 50%.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се
извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН
2020).
Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” се публикуват на интернет
страницата на ОПИК и в ИСУН 2020.
Предложения по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до
г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mig.government.bg.

22.03.2022

Коментарите следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да
бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи
от пакета.
ИЗТОЧНИК: https://opic.bg/
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НОВИНИ
ОСИГУРЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД
500 000 ЛЕВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Осигурени са допълнителни 9 млн. лв. по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Средствата са част от освободения финансов ресурс на
допълнителното споразумение към договор BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция
за приходите (НАП)”.

След приключване на процеса по наддоговаряне с одобрените за финансиране кандидати от сектори F, H, J и M, с
остатъчния финансов ресурс ще бъдат финансирани и последните 179 броя одобрени резервни проектни предложения в секторите B, E, L, N, P, Q, R и S.
До момента по процедурата са сключени 3 570 бр. договора на обща стойност 178,5 млн. лв. Към 14.03.2022 г. са
изплатени общо 169,25 млн. лв. по 3 385 бр. договора, като само последния месец сумата на изплатените средства е общо 11,6 млн. лв. по 232 бр. договора.
ИЗТОЧНИК: https://opic.bg/

40 ОБЩИНИ ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ ЗА 2,5 МЛРД. ЛВ. ПО ОПРР

40 средни и големи общини ще се състезават с проекти за общо 2,5
млрд. лв. по новата Оперативна програма за регионално развитие.
Средствата ще финансират реализирането на интегрирани териториални инвестиции. Този ресурс може да бъде надграждан с финансиране
от почти всички останали европейски програми с изключение на три
от тях – Програмата за транспортна свързаност, Програмата за храни и
материално подпомагане и Програмата за техническа помощ.
Интегрираната териториална инвестиция (ИТИ) е териториален инструмент на Кохезионната политика, който за пръв път се въвежда в
България през новия програмен период 2021-2027 г. Той произтича от
регламентите на ЕС и цели да подкрепи предложени проекти на принципа „отдолу-нагоре”. Водеща роля при предлагането на проекти ще
имат местните заинтересовани страни, така че наистина да бъдат
идентифицирани и изпълнени най-важните за териториите инвестиции. Приоритет в тях ще е икономическата насоченост, което отваря
възможността за хибридното финансиране с останалите програми. Предимство при оценяването на предложените
инвестиции ще се дава на проекти, инициирани от повече от една заинтересована страна в съответния регион.
Целта е да се постигне над общинско значение за всяка инвестиция.
Друг важен момент в новия програмен период е необходимостта от по-добро фокусиране на мерките за публичност и информираност, така че предлаганите проекти и инвестиции да получат максимално широка обществена
подкрепа в съответните територии.
За първи път в програмния период 2021-2027 г. по регионалната програма освен публични администрации, потенциални бенефициенти могат да бъдат и други заинтересовани страни на местно ниво, сред които граждански
сдружения, неправителствени организации, представители на бизнеса. Целта на интегрираните териториални инвестиции е чрез сътрудничество и партньорство на повече заинтересовани субекти да се изберат проекти за териториално развитие, с които да се финансират важни за всички дейности.
Регламентите на ЕС поставят две ключови изисквания пред интегрирания териториален подход. На първо място е
необходимостта да се разработи и да се изпълни териториална стратегия за развитие на всеки регион. В нея трябва да се разпишат основните нужди и приоритети.
Второто изискване е териториалният орган, който оперира на съответната територия във всеки от 6-те региона, а
именно Регионалният съвет за развитие, да бъде включен в процеса на подбор на проекти и да има право на глас
и мнение при избора на проектите, които да бъдат финансирани.
40-те общините са посочени в Приоритет 2 на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027. Това са Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище,
Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев,
Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански.
ИЗТОЧНИК: https://www.mrrb.bg/
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ЛЮБОПИТНО
НАП ВЗЕ СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА DIGITALK&A1 AWARDS С ПРОЕКТ ПО ОПДУ

Националната агенция за приходите получи специалната
поощрителна награда в първото издание на конкурса Digitalk&A1 Awards с проект финансиран по Оперативна програма „Добро управление” - BG05SFOP001-1.0020011 „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни
системи”.
В рамките на проекта на НАП бе изграден изцяло
нов Портал за електронни услуги на приходната агенция, в който потребителите могат да се възползват от
над 160 е-услуги.
Надградени са основните информационни системи в
НАП, предоставящи електронни услуги, както и регистъра на задълженията и регистъра на задължените лица в
НАП, като е създадена възможност за обмен на регистрационни и транзакционни данни по електронен път във
вид на вътрешно административни електронни услуги.
Основната цел на изградената архитектура, ориентирана към услуги (SOA) е предоставянето на качествени,
ефективни и лесно достъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса.
Дигиталното NFT отличие бе връчено на г-жа Малина Панайотова, ИТ директор в ЦУ на НАП, от Деница Дженева,
главен редактор на Digitalk.bg.

Наградите за най-иновативните технологични проекти в конкурса Digitalk&A1 Awards се провежда за първа година. Целта на инициативата е да се покажат добрите примери от практиката и да дадат нови идеи и вдъхновение
за трансформация на широк кръг от професионалисти от други компании.
Трите, отличени като лидери, внедрени решения във всеки от наградените проекти, акцентира върху най-добрия
му резултат. Четвъртият проект, на приходната агенция, получи специалната поощрителна награда, предвид огромното си въздействие върху гражданите, бизнеса и администрацията и с оглед перспективите за развитие на
нови електронни услуги. До финалното оценяване от журито достигнаха 18 от общо 30 кандидатури.
През миналия месец НАП взе и престижната награда в категория „Публична администрация” на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) за 2021 г., със същия проект, сред номинираните в същата категория бяха други два проекта, финансирани по ОПДУ проекта на Агенцията по обществени поръчки BG05SFOP001-1.003-0002 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна
уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” и проекта на Държавната агенция
„Електронно управление” BG05SFOP001-1.002-0014
„Национален портал за пространствени данни
(INSPIRE)” - https://inspire.egov.bg/.
Награденият проект на НАП е на обща стойност 2 346
054.54 лева и се реализира с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд (ЕСФ).
ИЗТОЧНИК: https://www.eufunds.bg/bg

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН

ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН: 044/ 611 145
E-MAIL: OICSLIVEN@GMAIL.COM
АДРЕС: ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 1
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Този документ е изработен в рамките на проект „Областен информационен център Сливен“ с договор № BG05SFOP001-4.007-0010-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
официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

