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ЗАПОЧВА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 308 МЕТРА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЛИВЕН 

Със символична първа копка стартира проект „Доизграждане и рехабилитация на во-
доснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с 
над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на 
„Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД”, финансиран по Оперативна програ-
ма „Околна среда” 2014-2020. 

В рамките на проекта ще бъде ремонтирана 4 308 м. водопроводна мрежа. Предвижда 
се и подмяна на 19 броя помпените агрегати на системи „Тунджа”, „Мечкарево” и 
„Гергевец”, както и на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите – средна зо-
на напорен водопровод „Хамбара” и висока зона напорен водопровод „Бункера”.  

Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи водопроводни и канализа-
ционни системи е част от изпълнението на проект, по който само в Сливен ще се ре-
конструират 22 089 м. водопровод и 738 броя сградни водопроводни отклонения. Ще 
бъде изградена и 2924 м. канализационна мрежа. Заедно с това ще се извърши рекон-

струкция на 13 шахти и монтаж  на 4 разходомера с уред за измер-
ване на налягане и отчитане, както и 1000 водомера за сградните 
водопроводни отклонения.  

Основната цел е да се подобри качеството на питейната вода, как-
то и да се намалят загубите по довеждащи и разпределителни во-
допроводи.  

В церемонията участваха председателят на Общински съвет - Сли-
вен Димитър Митев, управителят на „Водоснабдяване и Канализа-
ция – Сливен” ООД инж. Севдалин Рашев,  екипът на Областен 
информационен център Сливен, медии и граждани.  

Прогнозният срок за приключване на дейностите по проекта е 
31.01.2023 г.  

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 
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Започва изпълнението на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – 
Етап 2 – предоставяне на новите услуги в Община Сливен”, финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Проектът е насочен към предоставянето на две социални услуги от резидентен тип – Център за грижа 
за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост, за които вече е 
изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 г. 

Целта е оказване на подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания, изведени от специализирани 
институции, чрез настаняването им в среда близка до семейната и предоставяне на дългосрочна гри-
жа. Всеки Център е с капацитет от 15 места.  

Общата стойност на проекта е в размер на 542 000 лв. Срокът на изпълнение е 16 месеца.   

 

ИЗТОЧНИК: https://mun.sliven.bg/ 

 

ОБЩИНА СЛИВЕН С ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

АКТУАЛНО 

ДО 23 МАЙ СЕ ПРИЕМАТ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА  
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ” 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към 
Министерство на иновациите и растежа, Управляващ орган на Опера-
тивна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-
2020, обяви процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-6.002 
„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефектив-
ност”. 

По операцията ще бъде предоставена фокусирана подкрепа на българс-
ките предприятия, като целта е възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемия-
та COVID-19, чрез повишаване на енергийната ефективност на фирмите. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. лева (69 651 309,16 евро) 
от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU. 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а макси-
малният - 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по настоящата процедура е 50%. 

Подкрепата се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

Допустими кандидати са микро-, малки, и средни предприятия, които са регистрирани като юридически лица 
или еднолични търговци съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. 

Фирмите следва да имат приключени минимум три финансови години (2018, 2019 и 2020 г.) и да развиват 
своята икономическа дейност в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на ико-
номическите дейности (КИД-2008). 

По процедурата са допустими разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, предс-
тавляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите категории активи, както и разходи за кон-
султантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно 
изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. 

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

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 23.05.2022 г. 

 

Следва на стр. 3 
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НОВИНИ 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатс-
тване до 14 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се 
задават в ИСУН 2020 чрез модул „Електронно кандидатстване”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване 
на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. 

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020 и на интернет страницата на Управляващия 
орган (www.opic.bg) в 7-дневен срок от получаването им. Разясненията се дават по отношение на Условията за 
кандидатстване, като не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са за-
дължителни за всички кандидати. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма 
да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси. 

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към 
тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната прог-
рама: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Струк-
турните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg. 

С оглед улесняване на кандидат бенефициентите при подготовката на проектните им предложения, УО на ОПИК 
публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата, 
които са достъпни на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=YyF09ivnfVQ.  

 

ИЗТОЧНИК: https://opic.bg/ 

 

 

ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ В 50-ТЕ ГОЛЕМИ ОБЩИНИ ЩЕ СЕ САНИРАТ С ЕВРОСРЕДСТВА 

Еднофамилните къщи също ще могат да бъдат санирани с евро-
пейски средства. Условието е те да се намират в 50-те големи 
общини. Допустими ще са различни мерки за енергийна ефек-
тивност, които ще се финансират от управляваната от Минис-
терството на регионалното развитие и благоустройството Прог-
рама „Развитие на регионите” 2021-2027 г. 

Мерките ще се подкрепят по приоритети 1 и 2 - „Интегрирано 
градско развитие” и „Интегрирано териториално развитие на 
регионите”. Ще се финансират проекти, идентифицирани на 
базата на подхода „отдолу-нагоре“, които са отразени в плано-
вете за интегрирано развитие на общините и интегрирани тери-
ториални стратегии за развитие на шестте региона за планира-
не. Моделът за подкрепа на мерките все още е в процес на раз-
работване. Уточнява се и общият брой сгради, които ще могат 
да се финансират. 

Задължително условие за обновяване на еднофамилните жи-
лищни сгради ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на 
сградата, което собствениците могат да възложат на специалисти. Основната цел е след санирането сградата да 
постига по-висок енергиен клас.  

Най-големите общини в страната – Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора, Видин, Велико 
Търново и Благоевград, ще получават финансиране в рамките на Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие”. По 
втория приоритет ще се финансират мерки на територията на останалите 40 градски общини. Това са Враца, Ло-
веч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, 
Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджа-
ли, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Дел-
чев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански. 

При изпълнението на мерките по ПРР се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планира-
ните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции и предоставянето на 
дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се пре-
доставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция. 

Към настоящия момент собствениците на еднофамилни жилищни сгради могат да реализират мерки за енергийна 
ефективност чрез заемно финансиране от Фонда на фондовете по линия на ОПРР 2014-2020 г. 

 

ИЗТОЧНИК: https://www.mrrb.bg/ 

 

 

Следва от стр. 2 
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7 МЛРД. ЛВ. ЗА 7 ГОДИНИ МОГАТ ДА УСВОЯТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ 

7 млрд. лв. за 7 години могат да бъдат усвоени от българ-
ските общини до 2027 г. Средствата са осигурени в Прог-
рамата за развитие на регионите 2021-2027 (ПРР), която 
се управлява от Министерството на регионалното разви-
тие и благоустройството (МРРБ).  

В допълнение още над 750 млн. лв. от петте програми за 
трансгранично сътрудничество с Гърция, Турция, Северна 
Македония, Сърбия и Румъния чакат да бъдат реализира-
ни съвместни проекти в пограничните региони на Бълга-
рия.  

Данните изнесе заместник-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Деляна Иванова по време 
на регионалната среща на кметовете и председателите на 
Общински съвети от Южен централен район за планира-
не. 

Централните и местни власти у нас имат осигурен достъп 
и до още 2,5 млрд. лева по други европейски програми за 
сътрудничество и добросъседство, каквито са Програма 
Дунав, Програма Евро-MED, Интеррег-Европа, УРБАКТ, 
Програма ЕСПОН 2030, Програма Интеррег „NEXT Черно-
морски басейн”. 

Ресурсът от 7 млрд. лв. е разпределен в четири основни приоритета. Първият от тях е „Интегрирано градско раз-
витие” на стойност 1,047 млрд. лв. За разпределението на тези пари ще се състезават десетте най-големи общини 
у нас, които са определени за центрове за растеж. Това са Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, 
Стара Загора, Пловдив, София, Благоевград. 

Две са задължителните условия, с които трябва да се съобразят местните власти, за да получат финансиране на 
проектите. Първото е мерките, които искат да приложат, да бъдат предвидени в плановете за интегрирано разви-
тие на общините, които са разработени от общинските власти при спазване на подхода „отдолу-нагоре” при пред-
лагането на проектите. 

Второто условие е проектите, с които общините ще кандидатстват за финансиране за пътна инфраструктура, обра-
зование, здравеопазване, социална политика и култура, да съответстват на картите за нуждите в сектора, изгот-
вени от съответните държавни органи и те да се отразени в плановете за интегрирано развитие. Кандидатите от 
всяка от общините сами решават за какви проекти да кандидатстват, допълни заместник-министърът. В интегрира-
ните териториални стратегии за развитие на регионите се определят средносрочните цели, приоритети и перспек-
тиви за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране 
създаването на привлекателна среда за живот. 

В Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите” са заделени 2,5 млрд. лв. За тях ще се борят 40 
средни и големи общини. Това са общините: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Сев-
лиево, 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 Сандан-
ски. 

Този ресурс може да бъде надграждан с финансиране от почти всички останали европейски програми с изключе-
ние на три от тях – Програмата за транспортна свързаност, Програмата за храни и материално подпомагане и 
Програмата за техническа помощ. 

В третия приоритет „Справедлив енергиен преход” са осигурени 3,2 млрд. лв., като те са предвидени за областите 
Перник, Кюстендил и Стара Загора. Целта е да се направи плавен преход от въглищните централи към зелената 
енергия. Тази част от ПРР ще стартира на малко-късен етап от програмата, за да може да приключат всички уточ-
нения по тези специфични цели. 

Новото в Програмата за развитие на регионите 2021-2027 (ПРР) е, че тя ще финансира реализирането на интегри-
рани териториални инвестиции (ИТИ). Те са инструмент на Кохезионната политика, който за пръв път се въвежда 
в България през настоящия програмен период. Водеща роля при предлагането на проекти ще имат местните заин-
тересовани страни, така че наистина да бъдат идентифицирани и изпълнени най-важните за съответната терито-
рия инвестиции. Приоритет в ИТИ ще е икономическата насоченост, което отваря възможността за хибридното фи-
нансиране с останалите програми. Предимство при оценяването на предложените инвестиции ще се дава на про-
екти, инициирани от повече от една заинтересована страна в съответния регион.  

ИЗТОЧНИК: https://www.mrrb.bg/ 

https://www.mrrb.bg/


Стр. 5 

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. 

Близо 540 000 души са декларирали доходите си пред 
НАП на стойност над 254 млн. лв. чрез обновения 
по Оперативна програма „Добро управление” портал.  

Повече от 80% от декларациите са подадени по елек-
тронен път с персонален идентификационен код 
/ПИК/ или електронен подпис /КЕП/.  

20 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си 
по пощата, а 88 000 са ги подали в офис на приход-
ната агенция, допълват от НАП. 

Срокът за деклариране и плащане на данъка по го-
дишните данъчни декларации е  3 май. 

Най-лесният и бърз начин за подаване на деклараци-
ята и плащане на задълженията е през портала за 
електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. 

Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От началото на годината до мо-
мента през нея без такси са платени над 85 млн. лв. 

За обновяването на портала си, в изпълнение на проект, финансиран по ОПДУ, НАП получи две награди: специ-
алната поощрителна награда в първото издание на конкурса Digitalk&A1 Awards и наградата в категория 
"Публична администрация" на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) за 2021 г. 

В рамките на проекта на НАП бе изграден изцяло нов Портал за електронни услуги на приходната агенция, в кой-
то 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.  

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили доходи от хонорари през 2021 година, дори и ако данъ-
кът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода, както и гражданите, извършвали регулярни продажби на 
стоки в интернет с цел търговия и печалба.  

Земеделските стопани и лицата, които през миналата година 
са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или 
застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източ-
ник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра. 

Проектът BG05SFOP001-1.002-0011 „Надграждане на основ-
ните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към 
вътрешни и външни системи” е на обща стойност 2 346 054.54 
лева и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейс-
кия съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). 

  

Информация за Оперативна програма „Добро управление” 
може да намерите на: www.eufunds.bg/bg/opgg и 
в YouTube/opgg. 

 

ИЗТОЧНИК: https://www.eufunds.bg/bg 

НАД 80% ОТ ГОДИШНИТЕ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ СА ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН, ЧРЕЗ ОБНОВЕНИЯ  
ПО ОПДУ ПОРТАЛ НА НАП 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

 

ЗА КОНТАКТ: 

 ТЕЛЕФОН: 044/ 611 145 

E-MAIL: OICSLIVEN@GMAIL.COM 

АДРЕС: ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 1 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ! 
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