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ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0081-C01 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +  
В ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА" 

Приключи изпълнението на проект  "Патронажна грижа + в община Нова Загора", финансиран по Опера-
тивна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, процедура BG05M9OP001-6.002 
„Патронажна грижа +”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Целта на проекта бе да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и 
лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, 
делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19. 

Реализираха се дейности, разпределени в две направления. В рамките на Направление I се осигури предоставянето на 
интегрирана здравно-социална услуга на общо 126  възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- ли-
ца, засегнати от COVID-19. Спектърът от предоставяни услуги включваше комплекс от почасови мобилни здравно-
социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежед-
невни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се пре-
доставяха в рамките на 2 часа на ден за срок от 18 месеца, без заплащане от страна на потребителите. 

Осигурена бе заетост на 35 лица по проекта: социален работник, домашни помощници, шофьор, медицински специа-
лист, рехабилитатор, психолог. 

Проведени бяха 70 психологически консултации на потребителите по проекта и бяха извършени 12 групови и 6 индиви-
дуални супервизии на лица от персонала.  

В рамките на Направление II се осигури реализирането на следните мерки: Осигуряване лични предпазни средства за 
служители и потребители на социалните услуги, делегирани от държавата дейности /ДДД/;  Въвеждане на мерки за де-
зинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; Тестване на персонала и на 
потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19; Въвеждане при необходимост на 
мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на поме-
щения; допълнителни плащания на персонала на социалните услуги за положен извънреден труд; осигуряване на ком-
пютърна техника, таблети, телефонни апарати и други електронни устройства, с цел адаптиране и приспособяване на 
средата на социалните услуги, ДДД в контекста на въведените ограничения в резултат на епидемичната обстановка и 
осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно. 

За изпълнение на дейността „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, функ-
циониращи на територията на община Нова Загора бяха наети 23 лица за изпълнението на мерките по дезинфекция на 
сградния фонд на услугите. 

Бюджетът на проект  "Патронажна грижа + в община Нова Загора" бе в размер на 395 356,71 лева, като Управляващият 
орган отпусна допълнително средства в размер на 197 678.36 лв. по процедура „Патронажна грижа +“ - Компонент 2, с 
което бе удължен срокът на проекта и обезпечени дейностите до неговото приключване 

Източник: https://www.nova-zagora.org/ 
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Общо 82 дома за стари хора ще бъдат реформирани с цел да предлагат грижи, които отгова-
рят на стандартите за качество на резидентни услуги за възрастни в надтрудоспособна въз-
раст. Модернизирането им ще осигури по-качествени грижи и по-добри условия за живот на 
около 5600 души. 

Реформирането на домовете за стари хора е основната цел на процедура „Извършване на 
строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съ-
ществуващите домове за стари хора“, която е отворена за кандидатстване от Министерството 
на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни 
програми и проекти“. Мярката е в изпълнение на Националния план за възстановяване и ус-

тойчивост и ще бъде реализирана чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълне-
ние на инвестиции. 

Допустими за кандидатстване са 73 общини, сред които Сливен и Нова Загора, като дейностите по предложенията за 
изпълнение на инвестиции ще се изпълняват на тяхна територия. По проектите ще бъдат подкрепени строителни дейнос-
ти, доставка на оборудване и обзавеждане за домовете за стари хора. 

Бюджетът на мярката е 189,8 млн. лв. От тях 161,5 млн. лв. са осигурени по Механизма за възстановяване и устойчивост, 
а 28,2 млн. лв. са национално съфинансиране. Минималният размер на безвъзмездно финансиране за един проект е 50 
000 лв., като няма ограничение за максималния размер на безвъзмездната финансова помощ. Крайният срок за подаване 
на проектни предложения е 17.03.2023 г. 

Източник: https://esf.bg/ 

МИР ОТВАРЯ 7 ПРОЦЕДУРИ ЗА НАД 1 МЛРД. ЛВ. В ПЪРВИТЕ 6 МЕСЕЦА НА 2023 Г. 

Общо 10 процедури ще стартират до края на годината за подкрепа на българския бизнес 

По линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще бъдат отворени за канди-
датстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо 
до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса. Подкрепата за микро-, малките и 
средни компании в страната ще е по три направления – Плана за възстановяване и устойчи-
вост (НПВУ), новата програма конкурентоспособност (ПКИП) и новата програма за научни 
изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ). 

По НПВУ ще стартират общо 4 процедури за 711 млн. лв. до март – април. В края на януари – началото на февруари 2023 
г. ще бъде отворена мярка за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет от 200 млн. лв. Тя е за 
изграждане на фотоволтаични системи и батерии за локално съхранение на енергия за собствени нужди. Втората мярка 
ще е за развойни дейности и интелектуална собственост за близо 120 млн. лв. Общественото обсъждане по нея 
приключи на 2 декември и тя ще  бъде отворена за кандидатстване през януари от компании, получили „Печат за високи 
постижения“ от ЕК, за които финансирането в предишния програмен период не е стигнало. 

До края на февруари се очаква да стартира и Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални 
райони и паркове за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“). Общият размер на безвъзмездната финансова 
помощ възлиза на 212,5 млн. лв. Максималният размер на безвъзмездно финансиране за индивидуален проект е до 40 
млн. лв. Средствата ще са за цялостно или частично изграждане на инфраструктура в индустриалните зони и паркове. 
Инфраструктурата  може да бъде техническа (довеждаща и вътрешна), екологична (зарядни станции на слънчеви бате-
рии за електромобили) и иновативна (научноизследователска). 

Четвъртата процедура, която ще стартира до края на март по Плана през МИР ще бъде за Кръгова икономика с бюджет 
от 180 млн. лв. По нея освен малки и средни компании ще могат да кандидатстват и големи предприятия от сектора на 
преработващата промишленост. 

По структурните фондове ще стартират общо 3 мерки в подкрепа на бизнеса. Първата процедура ще е по новата програ-
мата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) 2021 – 2027г. и ще бъде отворена още през месец 
март. Тя ще бъде за Разработване на иновации в малки и средни предприятия за 127 млн. лв. През април се очак-
ва да стартира и втората мярка по ПКИП за Внедряване на иновации в МСП за над 293 млн. лв. 

През месец март ще може да се кандидатства и по първата мярка от новата за България Програмата за научни изследва-
ния, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ) 2021-2027г. – първата в историята на страната, която ще финансира внедря-
ването на научни разработки в бизнеса. Процедурата ще бъде за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови 

и иновационни хъбове с бюджет от 140 мл. лв. 

Източник: https://www.mig.government.bg/ 
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ПРЕДСТОИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВА В ЗАЛА „СЛИВЕН“, ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ И РЕГИО-
НАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН 

 

Община Сливен започва изпълнението на проекта „Наследството на Сливен – пле-
няващо и многолико“, който предвижда обновяване на част от пространствата в 
зала „Сливен“, Художествена галерия „Димитър Добрович“ и в Регионален истори-
чески музей „Д-р Симеон Табаков“. 

На  пресконференцията бяха очертани заложените дейности и цели, които са фо-
кусирани в съхраняване и популяризиране на сливенското културно наследство. 
Дава се и възможност за представяне на културната идентичност на местните етно-
си и повишаване толерантността, разбирането и приемането на различни културни 
ценности. 

На пресконференцията присъства зам.-кметът по хуманитарните дейности Пепа 
Чиликова, която подчерта, че основната идея и цел на Общината в този проект са 
по-богата програма от събития, която да обхваща всички възрастови групи, а също 
и многофункционални и комфортни културни пространства, предлагащи удобство 
на гражданите. 

„Вярваме, че най-накрая ще имаме възможност да използваме пълноценно всички пространства в зала „Сливен“, която 
разполага с отлични условия и възможности, които да доразвием. Освен това тя се превърна в център на нашите култур-
ни събития“, заяви още Чиликова. Тя изрази убеденост, че планираните в проекта дейности по всички обекти, ще дове-
дат до по-добро качество и ще дадат посока на развитието на културната сфера в града. 

Дейностите в зала „Сливен“ предвиждат обновяване на прилежащите части, където ще бъдат поставени мултимедия и 
екран. Фоайетата ще бъдат оборудвани като пространства за временни изложби, срещи с автори, представяния на книги 
и други културни прояви. Тъй като зала „Сливен“ е единствената, достъпна за хора с увреждания, и разполага със сво-
бодни пространства, които не са оборудвани и обзаведени, Общината планира да ги превърне в места за срещи, достъп-
ни за публика с различни специални потребности. Там ще бъдат закупени, доставени и монтирани още витрини, табла, 
постаменти, катедри и др. 

В Художествена галерия „Димитър Добрович“ ще бъдат освежени и обновени експозиционните пространства. Ще бъде 
закупено необходимото оборудване и подмяна на инвентара и осветлението за излагане на картините. Планират се и две 
нови изложби с млади сливенски автори от различни етноси и представяне на реставрирани картини на каракачанския 
художник-тубист Никола Заров. 

Основният фокус в дейностите в Регионалния исторически музей е насочен в осигу-
ряване на достъпна среда за хората с увреждания. За тях ще бъде създадено специ-
ално пространство, където чрез изготвени видеа, ще могат да разгледат всички екс-
понати в петте обекта към музея - къщите-музеи на Хаджи Димитър, и Добри Чинту-
лов, къща-музей „Сливенски бит“, Първа текстилна фабрика на Балканите, както и 
върху исторически събития и личности от града. В музея ще се организират детски 
ателиета с педагози с опознавателна и образователна цел. 

В обновените пространства на обектите-партньори по проекта се предвиждат нови 
временни изложби, творчески работилници с деца от различни етноси, които ще се 
фокусират върху културното наследство на Сливен. Освен това се планират месеци 
на етносите в Сливен с организиране на културни прояви, както и превод, отпечат-
ване и представяне на книга „Каракачаните в България“. Автор на книгата е Еври-
пидис Макрис. Това е единствената книга до този момент, която има принос в съх-
раняване на културно-историческото наследство на каракачаните. 

На днешната пресконференция присъстваха и партньорите по проекта - директорът на Регионалния исторически музей 
доц. д-р Николай Сираков, директорът на Художествената галерия Маргарита Пенева и Христо Котов – член на Управи-
телния съвет на Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България. От името на своите екипи 
те благодариха на Община Сливен за инициативата и организирането на целия процес по кандидатстване. 

Проектът се осъществява по Програма РЗ14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, резултат 1 
„Подобряване управлението на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитали-
зирани, реставрирани и реновирани места“. Той се финансира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г. Управляващ орган е Министерство на културата. Стойността му възлиза на око-
ло 540 хил. лв. 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 
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ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПОКРИВИ  
 

Според някои оценки покривните фотоволтаични уредби биха могли да осигурят почти 25 % от 
потреблението на електроенергия в ЕС — това е повече от дела на природния газ днес. Тези 
инсталации — на жилищни, обществени, търговски и промишлени покриви — могат да предпа-
зят потребителите от високи цени на енергията, като допринесат за приемането от страна на 
обществеността на енергията от възобновяеми източници. Те могат да бъдат внедрени много 
бързо, тъй като се използват съществуващите конструкции и се избягват конфликти с други 
обществени блага като околната среда. 

Общоевропейската инициатива за фотоволтаични покриви, обявена в съобщението на Комисията относно плана REPow-
erEU, има за цел да отключи огромния, недостатъчно използван потенциал на покривите за генериране на слънчева 
енергия, за да стане енергията ни по-чиста, по-сигурна и достъпна.  

Държавите членки следва да изпълнят приоритетно мерките по настоящата инициатива, като използват наличното фи-
нансиране от ЕС, по-специално новите глави по REPowerEU от своите планове за възстановяване и устойчивост. Комиси-
ята ще наблюдава ежегодно напредъка в изпълнението на настоящата инициатива чрез съответните форуми със заинте-
ресованите страни от сектора и държавите членки. 

Ако бъде изцяло реализирана, като част от плана REPowerEU настоящата инициатива ще ускори изграждането на пок-
ривни инсталации и с нея ще се добавят 19 TWh електроенергия след първата година от нейното изпълнение (с 36 % 
повече от очакваното в прогнозите в „Подготвени за цел 55“). До 2025 г. това ще доведе до 58 TWh допълнително гене-
рирана електроенергия (над два пъти повече от прогнозите в „Подготвени за цел 55“). 

По-голямата част от финансирането ще бъде частно, но частично стимулирано от публично финансиране, включително 
от ЕС. По линия на Механизма за възстановяване и устойчивост вече са заделени най-малко 19 милиарда евро за уско-
ряване на разгръщането на възобновяемите енергийни източници. Други инструменти допринасят за тази дейност: фон-
довете на политиката на сближаване, InvestEU, Фондът за иновации, Модернизационният фонд, „Хоризонт Европа“ и 
програмата LIFE. Чрез Механизма за свързване на Европа за ВЕИ и механизма на ЕС за финансиране на енергията от 
възобновяеми източници ще бъде подкрепено трансграничното сътрудничество по проекти за слънчева енергия  

Източник: /eur-lex.europa.eu/  

ПЛАН REPOWEREU: СИГУРНА И УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ В ЕВРОПА 

България очаква около 1 млрд. лева за проекти по програмата RePowerEU  

В отговор на затрудненията и смущенията на световния енергиен пазар, причинени от рус-
кото нашествие в Украйна, Европейската комисия представи плана REPowerEU. 

REPowerEU е план за: 

• икономии на енергия 

• производство на чиста енергия 

• диверсифициране на енергийните доставки. 

Планът се подпомага от финансови и правни мерки за изграждане на новата енергийна инфраструктура и система, от 
които се нуждае Европа. 

Краткосрочните мерки, които планът предвижда са: 

• Съвместно закупуване на газ, втечнен природен газ и водород през енергийната платформа на ЕС за всички дър-
жави членки, които желаят да участват, и за Украйна, Молдова, Грузия и Западните Балкани; 

• Нови енергийни партньорства с надеждни доставчици, предвиждащи бъдещо сътрудничество в сферите на възоб-
новяемите енергийни източници и нисковъглеродните газове; 

• Бързо внедряване на проекти за слънчева и вятърна енергия в съчетание с използването на водород от възобно-
вяеми източници, което ще доведе до икономии от 50 милиарда кубични метра вносен газ; 

• Увеличаване на производството на биометан, което ще доведе до икономии от 17 милиарда кубични метра вносен 
газ; 

• Одобряване на първите проекти за водород в ЕС; 

• Съобщение на ЕС относно енергоспестяването, съдържащо препоръки за това как действията на гражданите и 
предприятията могат да доведат до икономии от около 13 милиарда кубични метра вносен газ; 

• Зареждане на газохранилищата до 80 % от капацитета им до 1 ноември 2022 г.; 

• Планове за координиране на равнището на ЕС на намаляване на търсенето в случай на прекъсване на доставките. 

Стратегията предвижда нови национални планове REPowerEU по линия на изменения Фонд за възстановяване и устойчи-
вост — за подпомагане на инвестиции и реформи на стойност 300 милиарда евро. 

Източник: https://commission.europa.eu/ 



НОВИНИ 

Стр. 5 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМАТА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г., СЪФИ-
НАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР) И НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ 

 
 

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ в МРРБ получи одобрение от 

Европейската комисия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. С предвидените 

средства в размер на над 3,6 млрд. лв. може да стартира реализацията на: 

 Инициативи за градско инфраструктурно развитие с акцент зелени инвестиции в 10
-те най-големи града в България и функционалната им територия; 

 Проекти за интегрирано регионално развитие, в 
изпълнение на приетите 6 Интегрирани териториални 
стратегии за развитие на регионите за планиране от ни-
во 2 за периода 2021-2027 г.; 

 Базирана на резултати техническа помощ; 

Програмата се основава на подхода „отдолу-нагоре“ и търси засилен между-

секторен и между-институционален диалог и координация. Очаква се създаване 

на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво 

– публичен, частен сектор и неправителствени организации. Планираните мерки 

надграждат финансирането по ОПРР 2014-2020 г. и са приоритетно насочени към 

обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, икономическа, 

социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градс-

ка мобилност, развитие на туризъм и спорт, подкрепа за зелена градска среда и 

привлекателни обществени пространства. 

Източник: https://eufunds.bg/ 
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ТЕЛ” № 1 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ! 

 

БЪЛГАРСКИТЕ ДОМАКИНСТВА ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТО-
ВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ 

Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процеду-
ра, с която българските домакинства могат да се възползват от финансира-
не за изграждане на фотоволтаични системи. Допустими кандидати са 
всички физически лица, български граждани, граждани на друга държава 
член на Европейския съюз или граждани на трета държава със статут на 
постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено едно-
фамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилище-
то, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата и да се за-
меня неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и 
др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). 

Целта на процедурата е да се насърчи използването на възобновяема енер-
гия в крайното потребление на домакинствата чрез достъп до финансиране за купуване на най-доброто оборудва-
не за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи. 

Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е 59 840 000 лева -   49 870 000 лева 
от Европейския съюз – NextGenerationEU, и 9 970 000 лева национално финансиране. 

Процедурата се състои от два компонента - Компонент 1 за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо 
водоснабдяване и Компонент 2 за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съх-
ранение на електрическа енергия. 

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение по Компонент 1  е до 100% от 
стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв., и до 70%  от стойността на системата, но не повече от 
15 000 лева по Компонент 2. 

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 условията за кандидатстване и за изпълнение, както и приложенията към тях по процедурата, е пуб-
ликуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Ме-
ханизма ИСУН 2020. (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-
96f1-ce8790300fb2 ) 

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 23.01.2023 г. 
(включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел "Процедури за БФП" - 
"Национален план за възстановяване и устойчивост", "Процедури за обществено обсъждане" - 
https://eumis2020.government.bg/ 

 

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

Този документ е създаден в рамките на проект № BG05SFOP001-4.007-0010-C01 „Областен информационен център Сливен”,  
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