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 КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 ЗАМЕСТНИК-КМЕТЪТ ПО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ СТОЯН МАРКОВ: РАДВАМ СЕ, ЧЕ ЦРЧР ВКЛЮЧИ СЛИВЕН В ИНФОРМАЦИОННО-

ТО СИ ТУРНЕ 

 ВЕСЕЛА ПАСКАЛЕВА: ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ СУ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ” ИМА ПРОЕКТИ ЗА 250 ХИЛ. ЕВРО ПО 

„ЕРАЗЪМ+” 

 ПРОВЕДЕ СЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБ-

ЩИНА ТВЪРДИЦА” 

 В КОТЕЛ СЕ ОЧАКВА ДА ЗАРАБОТИ ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВ И КРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ 

 

 НОВИНИ 

 ОБЯВЕН Е ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ” 

 ПРИЕМАТ СЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИН-

СКИ СГРАДИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027 Г. Е ОФИЦИАЛНО ОДОБРЕНА ОТ ЕК 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТЪТ ПО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ СТОЯН МАРКОВ:  

РАДВАМ СЕ, ЧЕ ЦРЧР ВКЛЮЧИ СЛИВЕН В ИНФОРМАЦИОННОТО СИ ТУРНЕ 

„Радвам, че Сливен е един от избраните градове, през които преми-
нава информационното турне „35 години „Еразъм+”. Запознат съм с 
тази Програма, която подкрепя на образованието. Уверен съм, че 
днешната среща ще помогне на място да се запознаете с възможнос-
тите, които двете програми „Еразъм+” и „Европейски корпус за соли-
дарност” предлагат, и пожелавам на всички присъстващи да намерят 
начин, по който да реализират проектите си.” Това заяви в приветст-
веното си слово инж. Стоян Марков - заместник-кмет на Oбщина Сли-
вен, на информационна среща за представяне на двете европейски 
програми. 

Събитието бе част от националната кампания, която се провежда в 
периода от 5 юли до 16 септември на територията на цялата страна.  

Срещата бе организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси, 
в качеството си Национална агенция, администрираща програмите на Ев-
ропейския съюз „Еразъм+” и „Европейски корпус за солидарност”, със 
съдействието и подкрепата на Oбщина Сливен и Областен информационен 
център - Сливен. 

Целта на инициативата е настоящите и потенциални бенефициенти да 
бъдат запознати с възможностите за образование, обучение и професио-
нална квалификация, които ще се предоставят по програмите през новия 
програмен период 2021-2027 г. 

 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 
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ВЕСЕЛА ПАСКАЛЕВА: ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ СУ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ”  

ИМА ПРОЕКТИ ЗА 250 ХИЛ. ЕВРО ПО „ЕРАЗЪМ+” 

„През последните пет години по Програма „Еразъм+” през сметките на нашето 
училище са минали 250 хиляди евро. С увереност мога да кажа, че тази Прог-
рама създава приятелства и мечти. Децата научават много, убеждават се кол-
ко е важно да знаят чужди езици и виждат, че светът е различен от малкото 
общество, в което живеят.” Това каза пред участниците в информационната 
среща, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси в Сливен, 

Весела Паскалева, учител и директор в СУ „Константин Константинов”. Тя 
подчерта, че в учениците се наблюдава интерес и към доброволчеството. 

Училището е известно с това, че изпълнява редица проекти по различни прог-
рами. Един от тях е роботизирана къща, като по него има партньори от четири 
държави. „Децата имат идеи и създават неща, за които ние по-трудно бихме 
се сетили”, каза Паскалева. Тя допълни, че тази Програма дава възможност 
да се сравнят образователните системи и че благодарение на „Еразъм+” може 

да се види, че българските училища имат своите постижения. 

Един от последните проекти е „Развитие на STEM дейности”. В периода от 01.05 до 07.05.2022 г. екип от ученици 
и учители участват в работна среща в Италия заедно с партньори от Гърция, Кипър, Литва и Полша. В изпълнение 
на проекта посещават училище „A. R. Chiarelli” в град Мартина Франка, провинция Бари, регион Пулия, където се 
вклюват в демонстрираните уроци с направление STEM – „Проектиране на кухненска маса” и „Проектиране на 
газова аларма”. 

ПРОВЕДЕ СЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО  

ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ТВЪРДИЦА” 

На 15 юли 2022 г. се проведе информационна среща по проект 
„Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие 
в община Твърдица”, финансиран по Програма „Местно разви-
тие, намаляване на бедността и подобрено включване на уяз-
вими групи” на Финансовия механизъм на Европейското иконо-
мическо пространство. 

Проектът е насочен към оказване на подкрепа на деца от уяз-
вими групи, включително от ромски общности в ранна детска 
възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до 
здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване 
на семейната среда, повишаване на училищната готовност на 
децата за включване в образователната система, като се цели 

да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.  

Предвижда се да бъдат създадени комплексни интегрирани мерки, насочени към 
подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на соци-
ални умения за деца от уязвими групи, с фокус върху ромската общност. По проек-
та ще бъде изграден комплекс от функционално свързани услуги (хъбове) в три 
социално изолирани общности на територията на гр. Твърдица, гр. Шивачево и с. 
Сборище.  

Дейностите на хъбовете ще са отражение на нуждите на местните общности и ще 
предлагат услуги в направления образование, здравеопазване и социални дейнос-

ти. Целева група на комплекса ще са деца на въз-
раст от 0 до 6 г., които не посещават детска гради-

на или ясла и живеят в изолирани, бедни райони с 
концентрация на проблеми,създаващи риск от бед-
ност и социално изключване, както и техните родители.  

Реализирането на планираните дейности е предпоставка за подобряване благосъс-
тоянието и активното включване на представителите на етническите малцинства в 
обществения живот. За успешната реализация на проекта е предвидено изпълне-
ние на ключови дейности, отразяващи нуждите на целевите групи, които да дове-
дат до постигане на заложените цели и резултати.  

Бенефициент по проекта е Община Твърдица. Партньори са Ромската академия за 
култура и образование - Сливен и българското училище „Родна реч” в Осло, Норвегия. Срокът за изпълнение на 
дейностите е 24 месеца. Общият бюджет е на стойност 976 974,80 лева. 



Стр. 3 

В КОТЕЛ СЕ ОЧАКВА ДА ЗАРАБОТИ ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВ И КРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ 

В част от сградата на бившия „Младежки дом” в 
Котел се очаква да заработи  Център за устойчив 
и креативен туризъм.  

Преустройството на зданието, намиращо се на ул. 

„Изворска” №14, е извършено от СНЦ „Местна 
инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица” 
в рамките на проект „ENPORT BETA – интегри-
ран подход за развитие на устойчив туризъм 
в селските райони”.  

Финансовата помощ е предоставена по подмярка 
19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 
сътрудничество на местни инициативни групи” от 
мярка 19 „Водено от общностите местно разви-

тие” от Програма за развитие на селските райони 
2014-2020. 

 Основната цел е развитие на устойчив туризъм в 
селските райони, чрез осъществяване на съвмест-

ни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности. 

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да се повиши туристи-
ческият поток и да се открият нови работни места, което ще доведе до 

цялостно подобряване на качеството на живот на територията на „МИГ 
Котел, Сунгурларе и Върбица”. 

Проектът се реализира в четири държави и включва общо девет местни 
инициативни групи. Българският партньор получава 100% безвъзмездно 
финансиране, което е в размер на 194 906.40 лева. Срокът за изпълнение 
на дейностите е 2 години. 

В дните на фестивала на „Етносите, багрите и котленския килим” се със-

тоя официалното откриване на Центъра за устойчив и креативен туризъм. 
По този повод, на двудневно учебно посещение, в Котел дойдоха предста-
вители на шест местни инициативни групи от Италия и Румъния.  

Домакин на визитата бе 
СНЦ „Местна инициа-
тивна група Котел, Сун-
гурларе и Върбица”. 

По време на посещението партньорите по проекта обсъди-
ха различни теми, свързани с развитието на туризма и обмяна-
та на опит с други професионалисти от европейски държави. 
Коментираха  се възможностите за създаване на нови контакти 
на европейско равнище и разширяване на проектните парт-
ньорства.  

Обсъдени бяха още опциите за изучаване на последните тен-
денции в туристическата индустрия в други европейски стра-

ни, разпространението 
на знания и споделяне 

на добри практики, как-
то и стимулиращия 
ефект върху развитието 
на туризма и трудовата заетост на териториите на партниращите МИГ. 

По време на посещението на чуждестранните гости се проведе и кръгла 
маса с представителите на местния туристически бизнес – хотелиери, соб-
ственици на къщи за гости и др. 

В програмата на гостуващите местни инициативни групи бе включено и 
посещение на фестивала на „Етносите, багрите и котленския килим”, от 
който останаха очаровани. 

Източник: https://kotel.bg/ 

 

 

 

 

 

 

https://kotel.bg/
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НОВИНИ 

ОБЯВЕН Е ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА  

„ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ” 

Министерство на иновациите и растежа обяви пър-
вата процедура чрез подбор на проектни предложе-
ния по линия на Националния план за възстановя-
ване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична 
модернизация”. 

Целта на операцията е да се повиши ефективността 
на производствените процеси, да се постигне по-
висока производителност, да се намалят производс-
твените разходи и да се оптимизира производстве-
ната верига чрез предоставяне на безвъзмездни 
средства на МСП. 

Допустими кандидати са микро, малки и средни 
предприятия. Процедурата е насочена към компа-

нии в четири от икономическите сектори на страна-
та – C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения) и M ( Професионални дейности и научни изследвания). Това са предимно производст-
вени фирми – за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др.  

Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране 
на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с 
архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност.  

Задължително условие е фирмите да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г. Предприятията 
трябва да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 
лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните фирми. 

Общият бюджет по процедурата е  260 000 000 лв. Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране 
за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е 35 000 лв., а максималният варира в зависимост 
от  категорията на предприятието-кандидат, както следва: 

 микро предприятия: 180 000 лева 

 малки предприятия: 350 000 лева 

 средни предприятия: 700 000 лева 

Максималният процент на помощта е до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията предприятие 
и мястото на изпълнение на инвестицията. 

По процедурата е предвидено придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производстве-
ните процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите 
продукти/услуги. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 21.09.2022 г. 

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран 
формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инст-
рументи на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, чрез модула 
„Е-кандидатстване” на следния интернет адрес: https://bit.ly/3b5E8Sp. 

С цел популяризиране на процедурата, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД 
ЕФК), в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Националния план за възстановяване и ус-
тойчивост, организира на 16 август 2022 г., вторник, от 10:30 часа онлайн информационен ден с желаещи-
те да кандидатстват по операция,  за който предстои да бъде публикувана допълнителна информация на интернет 
страницата на Министерство на иновациите и растежа: www.mig.gov.bg. 

С оглед улесняване на кандидат-бенефициентите при подготовка на проектните им предложения, ГД ЕФК публи-
кува и видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата: 
https://bit.ly/3BFv3uw. 

https://bit.ly/3b5E8Sp
http://www.mig.gov.bg
https://bit.ly/3BFv3uw
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ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027 Г. Е ОФИЦИАЛНО ОДОБРЕНА ОТ ЕК 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 е официално одобрена от Евро-
пейската комисия и е първата програма в България, която получи „зелена светлина” 
от Брюксел. ПРЧР е съфинансирана от Европейския социален фонд + и националния 
бюджет. 

Бюджетът на Програмата е в размер на повече от 3,8 млрд. лв., с които се очаква да 
бъдат подкрепени над 740 000 души в България. 

Чрез изпълнението на Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъде предоста-
вена подкрепа за развитие на работната сила в България и преодоляване на предиз-

викателствата пред пазара на труда. В следващите седем години ще бъдат реализирани мерки, с които ще бъдат 
осигурени повече възможности за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на заетите. Най-
уязвимите групи в обществото – безработни, хора с увреждания, хора, живеещи в бедност, деца, възрастни, пред-
ставители на ромската общност ще получат подкрепа за пълноценно включване в икономическия и социалния жи-
вот на страната. 

По ПРЧР ще бъде оказана подкрепа на уязвимите хора и техните семейства. Подкрепата ще бъде комплексна – от 
една страна ще бъдат създавани възможности за професионална реализация, а от друга – ще бъде подобрен дос-
тъпът им до качествени социални и здравно-социални услуги. Социално-икономическата интеграция на хората в 
неравностойно положение ще бъде насърчавана чрез увеличаване обхвата и качеството на предоставяните услу-
ги. Планирано е идентифициране на индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се и изготвяне на профили с най-
подходящите за съответния човек мерки. С европейски средства ще бъдат предоставяни услуги и качествена гри-
жа в общността или в домашна среда. 

За първи път „Младежката заетост” е отделена в самостоятелен приоритет в програмата. С бюджет от над 735 млн. 
лв. ще бъдат реализирани мерки за идентифициране, информиране и мотиви-
ране на неактивни младежи, включване в заетост, стажуване, чиракуване, 
обучения и подкрепа при първа работа. Индивидуален подход и комплексна 
подкрепа ще бъде оказана и за младежите в неравностойно положение на па-
зара на труда. Основната цел на мерките ще бъде улесняване на прехода от 
образование към заетост. 

Общо 20 млн. лв. от Програма „Развитие на човешките ресурси” (2021-2027) 
ще бъдат насочени към проекти за социално експериментиране, изпитване и 
прилагане на социални иновации в областта на пазара на труда и на социал-

ното включване. С част от средствата ще бъде насърчено изпитването и оце-
няването на иновативните решения, преди прилагането им в по-голям мащаб. 
Предприятията на социалната и солидарна икономика могат да играят ключо-
ва роля за постигането на социални иновации. Чрез ПРЧР ще бъде подкрепена 
дейността на Компетентностен център за социални иновации. По този начин 
ще бъде подпомогнато развитието на социални иновации в предприятията на 
социалната и солидарна икономика. 

ИЗТОЧНИК: https://esf.bg/ 
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№ 1 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ! 

 

ПРИЕМАТ СЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И  

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обяви процедури чрез 
подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ре-
монт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 
с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” и № BG06RDNP001-7.017 – Улици 
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съо-
ръженията и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Бенефициенти по процедурата са 215 общи-
ни на територията на селските райони на страната. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по двете операции е 25 ноември 2022 г.  

По процедура № BG06RDNP001-7.020 се предоставя възможност общините да извършват реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобрява-
не на тяхната енергийна ефективност. 

По процедура № BG06RDNP001-7.017 ще се подпомагат проекти за подобряване състоянието на уличната инфрас-
труктура, чрез което ще се подобри транспортната свързаност и достъпност на по-отдалечените населени места. 
Подобрената свързаност ще предостави възможност за развитие на икономиката в селските райони, създаване на 
по-добра среда за живот и работа, и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на тези райони. 

ИЗТОЧНИК: https://www.dfz.bg/bg 

https://esf.bg/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-283084148471637
https://www.dfz.bg/bg

