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В ТОЗИ БРОЙ: 
 

 КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 ОБЩИНА СЛИВЕН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 АКТУАЛНО 

 МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ОБЯВЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИН-

ФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”  

 НОВИНИ 

 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ” 2021-2027 Г. 

 МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ИЗПРАТИ ЗА ОДОБРЕНИЕ В БРЮКСЕЛ ПРОГРАМА ЗА БИЗНЕСА ЗА 3 МЛРД. ЛВ. 

 ДО 21 СЕПТЕМВРИ БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА НОВИ МАШИНИ И СОФТУЕР ПО ПРОЦЕДУРА 

„ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ” 

 127 ПРОЕКТА ЗА ИНОВАЦИИ ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА 13-ТА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД 

 ЛЮБОПИТНО 

  УЧАСТВАЙ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА „ДОБРЕ С ПРИРОДАТА” НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 

 

ОБЩИНА СЛИВЕН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Община Сливен стартира изпълнението на проект „Предоставяне на социални услуги в Кризисен 
център и Център за временно настаняване на бездомни лица”, финансиран по ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014-2020 г. 

Услугите, предоставяни в Кризисния център, ще са ориентирани към лица, които са пострадали от 
насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Ще им бъде оказана социално-психологическа 
помощ и индивидуална подкрепа за период от 6 месеца. 

В Центъра за временно настаняване на бездомни лица ще се осигурява място за живеене за хора, 
останали без подслон, за срок до 3 месеца в рамките на календарната година. На потребителите на 
услугата ще бъде оказано съдействие за социална адаптация, включване в обучителни курсове, 
както и помощ за намиране на работа. 

И двата центъра ще работят с капацитет до 20 потребители. Предстои да бъде сформиран мултидис-
циплинарен екип от специалисти, който ще оптимизира грижите за целевите групи и ще повиши качеството на предоста-
вяните услуги. 

Общата стойност на проекта възлиза на 236 398.11 лв., от които 200 938.39 са европейско финансиране, а 35 459.72 лв. 
са по линия на националния бюджет. 

 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 



Стр. 2 

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ОБЯВЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА  
„РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И  

КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”  

Министерство на иновациите и растежа обявява 
за обществено обсъждане втората процедура 
чрез подбор на предложения по Програмата за 
икономическа трансформация към Националния 
план за възстановяване и устойчивост. 

Целта на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в 
областта на информационните и комуникационни 
технологии и киберсигурността в малките и 

средните предприятия” е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предос-
тавяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и реше-
ния, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.  

Очакваният ефект e да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията 
и да се подобри готовността им за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0. 

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 30 600 000 лв. от Европейския съюз – NextGen-
erationEU. 

Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, плат-
форми, уебсайтове и мобилни приложения, решения за оптимизиране на управленските, производствените и ло-
гистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност. 

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 месеца, 
считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател. 

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 3 
000 лв., а максималният – 20 000 лв. 

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия. Задължително условие е фирмите да са ре-
гистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г. Предприятията трябва да са реализирали годишни нетни 
приходи от продажби за 2021 финансова годинa в размер на над 41 000 лв. за микро, над 82 000 лв. за малките и 

над 123 000 лв. за средните фирми.  

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната 
система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване 
и устойчивост”). 

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Решения 
в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предпри-
ятия” е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната сис-

тема за Механизма ИСУН 2020. 

Предложения по горепосочените документи могат да се подават в срок до 30.09.2022 г. (включително) 
единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП” - „Национален 
план за възстановяване и устойчивост”, „Процедури за обществено обсъждане” -
h t t p s : / / e u m i s 2 0 2 0 . g o v e r n m e n t . b g / b g / s / 8 0 0 c 4 5 7 d - e 8 b e - 4 4 2 1 - 8 e d 9 -
9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion. 

Коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание” от меню „Изпрати комен-

тар/предложение” в секцията за процедурата. 

Кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че са 
предприятие, получило ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за 
информационни и комуникационни технологии” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 
2014-2020. 

 

ИЗТОЧНИК: https://www.mig.government.bg/ 

 

АКТУАЛНО 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion.
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion.
https://www.mig.government.bg/
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ” 2021-2027 Г. 

Програма „Образование” 2021-2027 г. получи официално одобрение от Европейската 
комисия на 08.08.2022 г. Тя е една от първите програми на страната ни за новия прог-
рамен период, одобрени от ЕК. Бюджетът на Програмата е в размер на 1 887 219 069 
лв. и включва финансиране от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и от държав-
ния бюджет на Република България. 

Основната цел на Програмата е да подпомогне процеса на иновативното и интелигент-
но развитие на България като осигури качествено и приобщаващо образование за 
всички, насочено проактивно към променящите се тенденции на пазара на труда, с 

оглед повишаване качеството на уменията и формиране на високо образование, иновативни и активни личности, 
способни да се реализират успешно като професионалисти и граждани и така да допринасят за личното си благо-
денствие и развитие на обществото. 

Програмата е един от основните инструменти за подкрепа на реформите в образователната система и ще играе 
решаваща роля за преодоляване на последиците за образованието от COVID - 19. Чрез планираните интервенции 

ще бъдат подкрепени над 760 хил. деца и ученици от образователната система. 

Дейностите, програмирани за насърчаване на равния достъп на всички деца и ученици до качествено и приобща-
ващо образование, ще се съсредоточат върху уязвимите групи, за да намалят процента на отпадане от образова-
телната система. В дейности по Програмата ще бъдат включени около 300 хил. деца, ученици и родители от мар-
гинализирани групи като роми. 

За подобряване на качеството на образованието се предвижда широко въвеждане на дигитално образователно 
съдържание, повишаване на дигиталните компетенции и умения на педагогическите специалисти, учениците и 

родителите, както и подкрепа за талантливи ученици и създаване на култура за иновации. Очаква се да бъдат 
обхванати повече от 367 хил. деца и ученици, както и над 80 хил. деца, ученици и родители от маргинализирани 
групи като роми. 

Ще се инвестира, също така, в модернизиране на системите за професионалното образование и обучение и вис-
шето образование, с акцент върху засилване на връзките между тях, с науката и с динамичните нужди на пазара 
на труда. Предвидената подкрепа ще даде възможност на около 14 хил. ученици и студенти да навлязат активно 
на пазара на труда. Очаква се около 380 професионални училища да се включат в модернизацията на системата 
на професионалното образование и обучение. Подкрепата за модернизиране на програмите във висшето образо-
вание и кариерното ориентиране на студентите ще осигури висококвалифицирани кадри както за пазара на тру-
да, така и за научноизследователската екосистема. 

Програмата ще подпомогне развитието на академичния състав във висшите училища и изследователски организа-
ции, включително чрез подобряване на условията за докторски програми, свързани с нуждите на пазара на труда. 

ИЗТОЧНИК:http://sf.mon.bg/? 

НОВИНИ 

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ИЗПРАТИ ЗА ОДОБРЕНИЕ В БРЮКСЕЛ  

ПРОГРАМА ЗА БИЗНЕСА ЗА 3 МЛРД. ЛВ. 

Министерството на иновациите и растежа изпрати за одобрение от Европейската ко-
мисия новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-
2027. Тя е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност” и 
ще е с бюджет близо 3 млрд. лв. Очаква се изпълнението ѝ да стартира до края на 
годината. 

С нея ще продължи подкрепата за микро, малките и средни предприятия (МСП) в 
страната. Ще бъдат подпомогнати компании в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират партньорства между 
МСП и големи дружества за разработване на нови технологии. 

Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и растеж” и „Кръгова икономика”. Предвидени са средства за 
разработване и внедряване на иновации във фирмите, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или 
развитие на съществуващи компании с фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на па-
тенти, индустриална собственост и др. Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, повери-
телността на данните в МСП и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепе-
на модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите. 

Освен за по-голяма енергийната самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика”, е заложено 
финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-голяма трайност или с въз-
можност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, подобряване управлението на отпадъците и 
др. 

ИЗТОЧНИК: https://www.mig.government.bg/ 

http://sf.mon.bg/?
https://www.mig.government.bg/
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ДО 21 СЕПТЕМВРИ БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ  

ЗА НОВИ МАШИНИ И СОФТУЕР ПО ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ” 

До 21 септември 2022 г. се приемат проектни предложения по първата 
процедура чрез подбор на проектни предложения по линия на Национал-
ния план за възстановяване 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 про-
изводствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез 
предоставяне на безвъзмездни средства на МСП. 

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприя-
тия. Процедурата е насочена към компании в четири от икономическите 
сектори на страната: 

 C (Преработваща промишленост) 

 Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) 

 J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения)  

 M ( Професионални дейности и научни изследвания) 

Това са предимно производствени фирми – за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, об-
лекла 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 

В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за всяко индивидуално предложе-
ние за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава: 

- за микропредприятия: 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния 

период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

- за малки предприятия: 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния 
период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

- за средни предприятия: 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния 
период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

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. 

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 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. 

Очаква се оценяването на проектните им предложения да започне веднага след края на кандидатстването по про-
цедурата. Списъкът с допуснатите компании ще бъде публикуван до края на годината. Представителите на фир-

мите могат да намерят пълния пакет от необходими документи ТУК.  

https://bit.ly/3b5E8Sp
https://bit.ly/3BFv3uw
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/


Стр. 5 

УЧАСТВАЙ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА „ДОБРЕ С ПРИРОДАТА” НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 

До 1-ви октомври 2022 г. е отворен за участие конкурсът на Европейската 
агенция по околна среда (ЕАОС), който тази година се провежда под мо-
тото „Добре с природата”. 

Условия на конкурса: 

 До 5 снимки от участник в четирите категории – въздух, вода, почва, 

звук; 

 Участниците трябва да имат навършени 18 години. 

Победителят във всяка категория ще 
получи парична награда от 1000 евро. 

Допълнителни награди се присъждат за 
най-добро младежко представяне, както и за любимата снимка на публиката. 

Мотото на конкурса през 2022 г. подчертава връзката ни с природата, как се 
грижим за нея и как тя може да ни поддържа емоционално и физически здрави. 
Целта е да се повиши осведомеността за ползите, които всички можем да полу-
чим, като предприемем действия за нулево замърсяване. 

Подробна информация за участие можете да прочетете на страницата на конкур-

са тук:  

https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/wellwithnature/well-
with-nature 

 

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 ОСВОБОДИ-

ТЕЛ” № 1 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ! 

 

Общо 127 проекта за иновации са подадени в сесията по кандидатстване в рам-
ките на Националния иновационен фонд (НИФ), администриран от Изпълнител-
ната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Минис-
терството на иновациите и растежа. 

Одобрените проекти, които следва да развитият нови или усъвършенствани 
продукти, процеси или услуги, могат да получат финансиране в максимален 
размер до 500 000 лв. Интензитетът на помощта ще бъде до 80% от допустими-
те разходи по проект. Минималната продължителност на всеки проект следва 

да бъде 6 месеца, а максималната – до 18 месеца. 

Оценката им ще приключи през ноември, когато ще станат ясни проектите, които ще получат финансиране в общ 
размер на 5,5 милиона лева. 

Важно условие, за да бъдат включени в списъка с проекти за оценка, беше да попадат в една от четирите приори-
тетни тематични области, като тази година бюджетът ще бъде разпределен по равно между тях – „Информатика и 
ИКТ”, „Мехатроника и чисти технологии”, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” и „Нови технологии 
в креативните и рекреативните индустрии”. Най-много предложения попадат в първите две области. 

Сесията по приемането на предложения беше отворена от 18 юли до 18 август. Кандидатстването беше изцяло он-
лайн през Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). В допълнение към новата система, която 
се използва за кандидатстване, Фондът предостави на бизнеса олекотена процедура, свързана с оптимизация на 
формулярите по подаване на документите. 

Основната цел на НИФ е да насърчи научноизследователската и развойна дейност на компаниите, техния иновати-
вен потенциал и технологично ниво. 

Всички правила, документи и информация относно 13-та конкурсна сесия на НИФ ще откриете тук: 
https://www.sme.government.bg/?p=58328. 

 

ИЗТОЧНИК: https://www.sme.government.bg/ 

ЛЮБОПИТНО 

127 ПРОЕКТА ЗА ИНОВАЦИИ ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА 13-ТА СЕСИЯ НА  

НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД 

https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/wellwithnature/well-with-nature
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/wellwithnature/well-with-nature
https://www.eufunds.bg/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.sme.government.bg/?p=58328
https://www.sme.government.bg/

