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 КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 ОБЩИНА СЛИВЕН СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МА-

ТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 

 РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ПРИЕ ИНТЕГРИРАНАТА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ 

 АКТУАЛНО 

 ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯ-

ВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД 

 УО НА ПРЧР ОТВАРЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МЯРКАТА „ГРИЖА В ДОМА” 

 ОБЯВЕН Е ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ЗА ИЗГРАЖ-

ДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ 

 НОВИНИ 

  ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” ЗА 3 МЛРД. ЛВ. Е ОДОБРЕНА ОТ ЕК 

 МИР ОТВАРЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ ВТОРАТА МЯРКА ЗА БИЗНЕСА ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – 30,6 МЛН. ЛВ. ЗА ИТ РЕШЕНИЯ 

 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 2021-2027 Г. 

ОБЩИНА СЛИВЕН СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОГРАМА 
ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 

Община Сливен разработва проектно предложение, с което ще кандидатства по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” по Програма за храни 
и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс 
(ПХОМП ЕСФ+) за предоставяне на топъл обяд. 

Разходите по процедурата са допустими от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г. 

В изпълнение на изискванията по проекта започва прием на Заявления на кандидати за потреби-
тели от град Сливен и населените места на общината, желаещи да получават топъл обяд.  

Допустими целеви групи са:  

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, 
които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките 
си; 

- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в не-
възможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа; 

- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъз-

можно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма 
подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; 

- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този 
вид подпомагане;                                                                                                      
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На 27.09.2022 г. в дистанционен формат се проведе заседа-
ние на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния ра-
йон. Териториалният обхват на региона включва общините 
от областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол.  

Работата на Съвета бе председателствана от проф. Севдали-
на Турманова – председател на Общинския съвет в Бургас. 

Югоизточният район за развитие е един от най-активните в 
прилагането на съвременния подход за интегрирано разви-
тие, заяви при откриването на заседанието заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Десислава Георгиева. Тя подчерта, че общините вече рабо-
тят активно за развитие на партньорства и за разработване 
на съвместни идеи. Целта на интегрираното териториално 

развитие е да даде свобода на местните общности да плани-
рат съвместно посоките на своето развитие на база на по-
тенциала и възможностите си и да имат решаваща роля при 

вземането на решения. 

Основна цел на проведеното заседание на РСР бе представяне, обсъждане и приемане на Интегрираната терито-
риална стратегия за региона. Интегрираният подход, приложен при изготвянето на ИТС отчита предвижданията 
на регионално ниво на секторните стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образо-
ванието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, 
туризма и околната среда. Този подход има за цел в условията на свиващи се ресурси и ограничени финансови 
приоритети да обедини различни политики, приоритети, проекти, финансови ресурси, източници за финансиране, 

участници и заинтересовани страни за постигане на положителна синергия и добавена стойност от реализираните 
програми. 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2 е стратегически 
планов документ, определящ общата политическа, пространствена, икономическа и тематична рамка за развитие-
то на региона в годините на новия програмен период 2021–2027 г. Стратегията вече е в процес на междуведомст-
вено съгласуване, информираха представителите на МРРБ, което дава основания приемането на документа да 
навлезе във финалната фаза. Един от ключовите етапи е приемането на ИТС от страна на Регионалния съвет за 
развитие. 

Предложените целенасочени действия в ИТС на Югоизточния район са фокусирани върху увеличаване на конку-
рентните предимства на региона и догонване от средните показатели на водещите в национален мащаб ЮЗР и 
ЮЦР, преодоляване на вътрешнорегионалните различия в социалната, икономическата и техническата инфраст-
руктура, съхранение и развитие на човешкия фактор, който е основен капитал в територията на региона. 

Продължава на стр. 3 

- скитащи и бездомни лица; 

- лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона 
за убежището и бежанците. 

За периода на осъществяване на проекта топъл обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/ ще се 
предоставя в работните дни от съответния месец за представителите на целевите групи по програмата. 

Кандидатите следва да подадат следните документи: заявление-декларация /по образец/ и декларация за 
съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец/. 

Желаещите да ползват услугата следва да подадат необходимите документи в Център за административно обслужване 
на граждани на Община Сливен /гише № 8/, ЦАО „Речица”, ЦАО „Дебела кория”, ЦАО „Надежда” и кметствата на населе-
ните места. 

Подаването на документи започна на 30.09.2022 г., като процедурата за прием ще продължи през целия пе-
риод на проекта. 

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” - Сливен. 

Допълнителна информация може да бъде получена на  следните телефони: 044/611122 и 044/611162. 

 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ПРИЕ  

ИНТЕГРИРАНАТА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ 
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Визията и пакетът от стратегически приоритети на ИТСР на Югоизточен регион от ниво 2  обобщават резултатите 
от публичните консултации, от проведената анкета и изказаните становища и развитите идеи на срещите със за-
интересовани страни. Стратегията дава визия за Югоизточния район като привлекателно място за живот и бизнес, 
със съхранено природно и културно наследство, ефективно използващ своя потенциал за постигане на устойчиво 
и балансирано социално-икономическо развитие. 

На база приетите национални стратегически документи са дефинирани и трите основни приоритета за развитието 
на ЮИР. 

Подкрепа за интелигентна и динамична икономика 

Подкрепата за развитие на конкурентоспособна икономика има ключова роля при създаването на условия за по-
добряване качеството и стандарта на живот на населението в региона и за постигането на устойчив икономически 
растеж. Изграждането, поддържането и достъпът до съвременни научни инфраструктури, внедряването на нови 

технологии и прилагането на иновации е най-сигурният път за повишаване на конкурентоспособността на ЮИР. В 
тази посока е предложението за създаване на „Високотехнологичен академичен център Бургас” на база на потен-
циала на университетите в региона.  Един от акцентите в развитието на икономическата структура на региона е 
създаването на нови индустриални зони, с фокус към инвеститори в логистични бази и екологично чисти, високо 
технологични производства, които създават устойчива заетост и гарантират високо заплащане и са важен фактор 
за развитие на региона. Важен фокус е и развитието на икономиката, свързана с морето. 

Подобряване на образователното равнище на населението и качеството на живот 

В основата на постигането на подобрено качество на човешкия капитал чрез подобряване на образованието, 
здравеопазването и социалните услуги и чрез повишаване на общото културно ниво и ориентирано към формира-
не на активно, предприемчиво и добре образовано гражданско общество. Инвестициите в човешки ресурси след-
ва да осигурят нов подход към проблемите на квалификацията, образованието и обучението, продиктуван от ма-
щабите на настъпващите в Европа и света икономически и социални промени, бързото развитие на основаната на 
знания икономика и демографското напрежение, породено от намаляването и застаряването на населението. Спе-
цифичен фокус в ИТС е поставен на изграждането и рехабилитацията на техническа инфраструктура. 

Териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните региони 

Интегрираното развитие на важните опорни центрове от регионално и национално значение (градовете от второ и 
трето ниво) и подобряването на качеството на тяхната среда и агломериращите им функции като носители на рас-
теж e една от целите на новия програмен период, е записано в ИТС на Югоизточния район. Сериозен инструмент 
за насърчаване на социално-икономическото развитие на граничните региони, според документа, е трансгранич-
ното сътрудничество. Като основно предизвикателство пред Югоизточния регион е идентифицирано превръщане-
то му в устойчиво развиващ се регион, интегрална част от националната територия. 

Членовете на РСР активно дискутираха както основните приоритети, така и конкретните интервенции, предвиде-
ни в документа. По публикувания проект на ИТС преди провеждането на заседанието на РСР са постъпили мно-

жество предложения, становища и коментари на членовете на Регионалния съвет, които бяха потвърдени и в хода 
на заседанието. Солиден пакет от конкретни проекти бяха предложени и по време на разискванията – от преци-
зиране на списъка на обектите, представляващи недвижими културни ценности с потенциал за развитие на регио-
на, през важни пътни отсечки и комплексни проекти за изграждане и развитие на индустриални зони. 

Сериозни забележки бяха направени и по отношение на актуалността на използваните изходни данни, на които 
са базирани оценките и анализите в предложената Стратегия. Областният управител на Ямбол обърна внимание, 
че при оценка на глобалните процеси, оказващи влияние върху развитието на региона, не са взети предвид таки-
ва важни явления като пандемията от COVID-19, геополитическите конфликти, бежанската вълна и тяхното ико-
номическо отражение. Участниците в обсъждането получиха уверение от страна на МРРБ, че при предстоящата 
актуализация на документа ще бъдат използвани данните от последното преброяване на населението, както и 

статистическите показатели, отразяващи макроикономическите процеси. 

МРРБ се ангажира всички направени предложения да бъдат включени в окончателната версия на Интегрираната 
териториална стратегия на Югоизточния район. Заместник-министър Георгиева подчерта, че включването на 
предложените проекти в индикативните списъци не е гаранция за тяхното осъществяване, ако не бъде постигнато 
съгласие за обединяване на усилията на членовете на РСР за съвместно реализиране на инвестициите. 

С 12 гласа „за” Интегрираната териториална стратегия на Югоизточния район беше приета. Процеду-
рата за влизането й в сила продължава.  

Членовете на РСР избраха и своите представители в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми 2014-
2020 и на членове на Тематичните работни групи за подготовка на новите програми 2021-2027 г. 

 

ИЗТОЧНИК: https://www.namrb.org/bg 
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Многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на 
Закона за управление на етажната собственост, ще могат да 
кандидатстват по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”. Това означа-
ва, че в тях трябва да има поне четири обекта и да принадлежат 
на поне двама собственици. За целта ще трябва се да изготвят 

обследвания за енергийна ефективност и за установяване на 
техническите характеристики на сградата, архитектурно засне-
мане и технически паспорт. Мерките ще се изпълняват във 
всички 265 общини в страната. 

Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане про-
ект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства 
чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по 
процедурата, която ще се финансира със средства от Механизма 

за възстановяване и устойчивост. 

Публикуваният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект на документи предвижда 
още предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата да могат да бъдат подавани само в партньорство 
с общинската администрация на общината, където се намира сградата. Сред изискванията е също сградите да са 
проектирани преди 26 април 1999 г. 

Чрез изпълнението на мерките ще трябва да бъде постигнато поне 30% спестяване на първична енергия и клас 
на енергопотребление „В” или по-висок. За целта се предвижда възможността за финансиране на подмяна на дог-
рама, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, изграждане на системи за оползотворяване на 
енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако са посочени в енергийното 

обследване, ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентила-
ция на сградата за повишаване на енергийната ефективност.  

Предвижда се допустими да са реконструкцията на вертикалната система за отопление в хоризонтална при осигу-
ряване на индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата, 
ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части 
на сградата, инсталиране на системи за централизирано управление на топлоподаването при локални източници 
и на осветлението в общите части на жилищната сграда. 

Няма да се финансира подмяната на отоплителни тела в самостоятелните обекти, на асансьори, обза-
веждане и оборудване в самостоятелните обекти, изпълнение на дейности по вертикална планировка 
около сградата или ремонт и подмяна на ВиК инсталации. 

Важно условие е, че сдружения на собственици подали заявления за интерес и финансова помощ по Национална-
та програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, няма да ползват  предимство при канди-
датстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи. 

Процедурата ще има два крайни срока за кандидатстване. Първият е до 23:59 часа на 15.02.2023 г. 

Вторият срок е до 23:59 часа на 31.03.2023 г. 

Първият етап предвижда предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за обновяване на многофамилни 
жилищни сгради. Предвидените за него средства са в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС. Общият раз-
мер на средствата по проекта възлиза на 1,4 млрд. лв. 

Предвижда се минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда или блок-
секция да е 100 000 лева, а максималният да не може да надхвърля 6 500 000 лева. 

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакета документи към тях са публикувани на интернет страницата в сек-
ция „За обществено обсъждане” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 
в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България. 

Коментари и предложения по тях могат да бъдат изпращани чрез сайта на информационната система на Механиз-
ма за възстановяване и устойчивост (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index), на електронна по-
ща: e-mrrb@mrrb.government.bg, както и по официален път в срок до 30.10.2022 г. (включително). 

 

ИЗТОЧНИК: https://www.mrrb.bg/ 

АКТУАЛНО 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД 

mailto:e-mrrb@mrrb.government.bg
https://www.mrrb.bg/
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Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 отваря за 
кандидатстване мярката „Грижа в дома”, която е с бюджет от 175 млн. лв. Проектни 
предложения могат да подават общините в Република България, като е допустимо канди-
датстване в партньорство с други общини. Основната цел на мярката „Грижа в дома” е 

осигуряването на подкрепа в домашна среда за хората с увреждания и възрастните, кои-
то са зависими от грижа. 

Чрез операция „Грижа в дома” ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на 
социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се пре-

доставят на нуждаещите се за период от 12 месеца и ще включват доставка на хранителни продукти и продукти 
от първа необходимост, профилактика на здравето и социално значими заболявания и съдействие, предоставяне 
на психологическа подкрепа. По мярката ще бъде осигурен и транспортът на персонала от и до домовете на хора-
та в нужда, както и обучения и супервизия на служителите. 

Очаква се с мярката „Грижа в дома” да бъдат обхванати около 32 000 възрастни и хора с увреждания, които ще 
получават интегрирани услуги според индивидуалните си потребности. Дейностите по операцията ще се реализи-
рат до 2025 г. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения от общините е 31 януари 2023 г. Условията и до-
кументите за кандидатстване са публикувани в уебсайта на ПРЧР и на ИСУН. 

ИЗТОЧНИК: https://esf.bg/ 

УО НА ПРЧР ОТВАРЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МЯРКАТА „ГРИЖА В ДОМА” 

ОБЯВЕН Е ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДВЕ ПРОЦЕДУРИ  

ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ 

Министерство на образованието и науката обяви две процедури чрез подбор на проектни предложения по линия 
на Националния план за възстановяване и устойчивост - BG-RRP-1.008 - А1 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (В ОБЛАСТНИ 
ГРАДОВЕ)“ и BG-RRP-1.009 - А2 „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)“. 

Целта на операциите е изграждане и осигуряване на ефективно функциониране през първите години 

на младежки центрове, които предоставят разнообразни дейности (включително международни дейности) и ця-
лостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст 
до 29 години. 

По процедурата „Младежки центрове (в областни градове)” допустими кандидати са всички общини, които са об-
ластни центрове (без Добрич, Габрово, Враца, Монтана, Перник, Бургас, Пловдив и Стара Загора). 

Общият бюджет на процедурата е 40 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един 
проект е 3,7 млн. лв., а максималният – 4,3 млн. лв. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. 

Дейностите, които ще получат финансиране, са свързани с изграждане на нови или реконструкция на сгради, ко-
ито да отговарят на нуждите и интересите на младите хора, осигуряване на съвременно мултифункционално обза-
веждане и оборудване, провеждане на обучения и езикови курсове, организиране на  доброволчески дейности, 
кампании, инициативи и др. Услугите, предоставяни в центровете, ще са безплатни за всички ученици и младежи. 

Всеки от новоизградените центрове трябва да осигури минимум 10 работни места (сред които най-малко 
5 младежки работници, най-малко 2 ромски образователни медиатори, психолог/социален работник/педагог и 
други подходящи специалисти за осигуряване на дейностите с ученици и младежи). 

Допустими партньори са публични органи (общинска администрация, училища, читалища, социални служби, бюра 
по труда), неправителствен сектор (организации, работещи в сферите на младежката дейност, за защита от диск-
риминация, в сферата на дигитализацията, предоставящи обучения за професионални компетентности и други) 
и бизнеса (без разходване на средства по проекта). 

По процедурата „Младежки центрове (в градове, които не са областни)” допустими бенефициенти, са общини-
те: Нова Загора, Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Казанлък, Гоце Дел-
чев, Петрич, Сандански, Дупница, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Велинград, Пещера, Асеновград, Карлово, Ди-

митровград, Свиленград, Харманли. 

Общият бюджет на процедурата е 16 млн. лв. Минималният размер за един проект е 1,4 млн. лв., а максималният 
– 1,8 млн. лв. Не се изисква съфинансиране от страна на общините. 

Допустимите дейности и изискванията към кандидатите са аналогични на процедурата, насочена към областните 
градове. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения и по двете процедури е 17:30 часа на 30.12.2022 
г. 

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран 
формуляр за кандидатстване чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://bit.ly/3b5E8Sp. 

 

https://esf.bg/procedures/grizha-v-doma/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/47a5f471-30cd-4e0e-9116-14cc50abeb64
https://esf.bg/
https://bit.ly/3b5E8Sp
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ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” ЗА 3 МЛРД. ЛВ.  

Е ОДОБРЕНА ОТ ЕК 

Европейската комисия одобри новата Програма 
„Конкурентоспособност и иновации в предприятия-
та” 2021-2027 (ПКИП). Бюджетът ѝ е близо 3 млрд. 
лв. Тя е продължение на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 
(ОПИК) и ще се изпълнява от Министерството на 

иновациите и растежа. 

Очаква се изпълнението на програмата да старти-
ра още до края на тази година. Първата процедура 
по ПКИП ще е с бюджет 127 млн. лв. и ще е насо-
чена към микро-, малките и средни фирми от раз-
лични сектори на икономиката. Тя е 
за разработване на иновации в предприятията. 

Следващата процедура, която се очаква в начало-
то на 2023 г., е в размер на 117,5 млн. лв. за по-
добряване на производствения капацитет на МСП, 
семейни предприятия, предприятия от творческите 
индустрии и занаятите. 

След нея предстои и процедура за внедряване на 
иновации в МСП за близо 300 млн. лв. 

Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” е насочена към микро-, малките и средни пред-
приятия в страната, като ще бъдат подпомогнати компании в  различни етапи на развитието си. Ще се стимулират 
и 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 инова-
ции във фирмите, развитие на предприемаческата екосистема, 
създаване на нови или развитие на съществуващи компании с 
фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, 
защита на патенти, индустриална собственост и др.  

Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигур-
ността, поверителността на данните в МСП и на уменията на пер-
сонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0.  

Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия 
и тези от творческите индустрии и занаятите. 

Освен за по-голяма 
енергийна ефектив-
ност и самостоятел-
ност 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 възможност за 
рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, по-
добряване управлението на отпадъците и др. 

Припомняме, че в подкрепа на родния бизнес само по линия на Ми-
нистерството на иновациите и растежа са предвидени и 600 млн. лв. 
по Плана за възстановяване и устойчивост до края на годината. 

 

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

 

  

НОВИНИ 

https://www.mig.government.bg/
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През октомври предстои отваряне на втората мярка по Плана за възстановяване и 
устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР). Тя е 
с бюджет 30,6 млн. лв. и е за киберсигурност и ИКТ решения. 

По нея българските компании могат да получат грантове от 3000 лв. до 20 000 лв., 

като няма да се налага съфинансиране. Със средствата ще могат да се покриват раз-
ходи за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн мага-
зини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн 
обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за 
споделяне на информация.  

Ще се финансират още повишаване на киберсигурността, както и софтуер за опти-
мизиране на управленските решения, защита на информацията в локални мрежи и 
др. С мярката предприятията в страната ще могат да подобрят дигиталния си марке-
тинг и информационната си сигурност. 

След като на 30 септември приключи общественото обсъждане, се очаква МИР да 
публикува точен списък на допустимите за финансиране услуги и дейности, за да могат фирмите да си подготвят 
проектите. Мярката е насочена към компании от почти всички сектори на българската икономика, с изключение 
на „Селско, рибно и горско стопанство”, „Добивна промишленост“, „Строителство“, „Образование“ и „Социални 
дейности“, които се финансират по други специални програми. 

До седмици предстои отваряне за кандидатстване и по третата мярка за бизнеса по ПВУ – за изграждане на ВЕИ 
за собствено производство и съхранение на енергия (фотоволтаици и батерии). Бюджетът е в размер на 200 млн. 

лв. 

Само по линия на Министерството на иновациите и растежа по ПВУ до края на годината за микро-, малките и 
средните компании има предвидени 600 млн. лв. 

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

МИР ОТВАРЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ ВТОРАТА МЯРКА ЗА БИЗНЕСА ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ –  

30,6 МЛН. ЛВ. ЗА ИТ РЕШЕНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 2021-2027 Г. 

Европейската комисия даде одобрение на Програмата за техническа помощ 2021-2027 на стойност над 100 мили-
она евро. Инвестициите, съсредоточени върху укрепването на административния капацитет на националните ор-
гани, бенефициентите и партньорите по програмата, ще допринесат за  ефективното и координирано изпълнение 
на политиката на сближаване в България. 

Програмата поставя акцент върху засилването на партньорството между заинтересованите страни като основен 
принцип за повишаване на ефективността на усвояването на средствата от ЕС в България. 

Програмата за техническа помощ ще подкрепя и действия за оптимизиране на функционирането на системата за 
управление и контрол, по-специално на вътрешния контрол, както е определено в Националната стратегия за 
превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2027-2021 г. 

Финансираната по програмата Академия за фондовете на ЕС ще даде възможност на служителите на национални-
те органи, регионалните и местните участници и организациите, изпълняващи финансови инструменти, да пови-

шат знанията си в хоризонтални/междусекторни области чрез обучения, работа в мрежи, споделяне на добри 
практики и научени уроци. Общините ще имат възможност допълнително да укрепят капацитета си в областта на 
стратегическото планиране, градското развитие, обществените поръчки, да получат експертна подкрепа за подго-
товката и изпълнението на проекти и да засилят участието си в инициативи на 
ЕС като „Хоризонт”, Новия Европейски Баухаус. 

Мерките за по-нататъшно развитие на Информационната система за управление 
на средствата от ЕС в България (ИСУН), които са съществен елемент от доброто 
управление и прозрачността, ще бъдат подкрепени като основен инструмент за 
събиране, обобщаване и анализиране на данни, включително относно климатич-

ните аспекти, и за оценка на процесите за подобряване на рамката за изпълне-
ние на програмите. 

Развитието на култура за извършване на оценки в публичната администрация, 
включително обмен на знания и сътрудничеството с академичните среди, ще бъ-
де ускорено с подкрепата на програмата. Прозрачността и видимостта на финан-
сираните от ЕС дейности ще бъдат осигурени чрез целенасочени мерки и пряко 
участие на мрежата от 27 Областни информационни центъра. 

 

ИЗТОЧНИК: https://www.eufunds.bg/bg 

 

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

финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020, съфинансирана  

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

 

 

 

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! 
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