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СТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ СЛИВЕН БЯХА ЗАПОЗНАТИ С ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ  

ЗА  ФИНАНСИРАНЕ  

На 28 февруари, екипът на Областен информационен център – Сливен, проведе информационна 
среща с Областното представителство на  Камарата на строителите в България. На участниците 
в събитието бяха представени програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 
и „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г., с лектори г-жа Весела 
Омайникова, управител на ОИЦ-Сливен и г-жа Бонка Андреева, експерт в ОИЦ-Сливен.  

В рамките на срещата бяха презентирани и процедурите, които се очаква да бъдат отворени за 
кандидатстване по двете програми, съгласно публикуваните Индикативни годишни работни 
програми (ИГРП).  

Общият размер на планираното безвъзмездно финансиране по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприя-
тията“ за 2023 година е в размер на близо 627 млн. лв. За процедурите, стартиращи през м. март и м. април тази година, 
са определени съответно 127 млн. лв. за „Разработване на иновации в предприятията“ и 293 млн. лв. за процедура 
„Внедряване на иновации в предприятията“. Допустими разходи по първата процедура са: разходи за услуги, оборудва-
не и инструменти, възнаграждения и оперативни разходи. Максималният процент на безвъзмездно финансиране е 60% .  

По процедурата за внедряване на иновации, фирмите ще могат да кандидатстват за 45% финансово подпомагане, за 
инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) и разходи за услуги. 

През 2023 година, Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., планира да обяви 
мерки за работодателите от цялата страна с обща безвъзмездна финансова помощ в размер на 335 млн. лв.  

Очаквана от предприемачите процедура е “Адаптирана работна среда“, чийто бюджет е 100 млн. лева и предстои да 
стартира през м. март. По нея фирмите ще могат да кандидатват за следните дейности: разработване и прилагане на 
"зелени" модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията; осигу-
ряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и "ефекти от covid пандемията върху менталното 
здраве"; закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; осигуряване на колективни предпазни 
средства; осигуряване на социални придобивки за работещите включително ремонт и оборудване на места за отдих, 
рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията. За микро, малки и средни предприятия безвъзмездната фи-
нансова помощ е 100%, а за големите - подпомагането ще бъде 80%. 

Продължава на страница 2 
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Изпълнението на „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и 
историческата инфраструктура в Община Сливен“, по процедура BG16RFOP001-6.002 
„Развитие на туристически атракции“, включва дейности за обекти недвижими културни цен-
ности с категория „национално значение“ - Държавна сукнена фабрика/Първа българска 
текстилна фабрика; къщи музеи: Хаджи Димитър, Добри Чинтулов, Сливенския бит; Пътни-
ческа въжена линия Сливен-Карандила; Туристически културно-информационен център. 
 
Инвестиционният проект предвижда да превърне сградата на Първата българска  текстилна 
фабрика в Музеен комплекс. Ще бъдат обособени и ремонтирани помещения за фонд храни-
лища, работилници и ателиета за работа с деца, изложбени зали за постоянни и временни 
експозиции, ателиета за реставрация и консервация, зали представящи архитектурата и 

историята на сградата на Първата държавна сукнена фабрика, както и социализация и обособяване на съществуващите 
музейни сбирки в сградата. 
 
По интегрирания проект са предвидени и дейности за благоустрояване и социализация на къщата – музей „Добри Чинту-
лов“, на родната къща на Хаджи Димитър и на Музеен комплекс „Сливенски бит“ . 
 
И четирите обекта са свързани с миналото на Сливен и с националната история. Те са със защитен статут от национално 
значение. Всички планирани дейности по проекта са съгласувани с Министерството на културата и Националния инсти-
тут за опазване на недвижимото културно наследство. 
 
Проектът, чиято обща стойност е 5 071 341 лв., цели да надгради успешно реализиран през миналия програмен период 
проект: „Пътуване през времето, във времето и с времето-интегриран проект за развитие на природни, културни и исто-
рически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен“. 

Продължава от страница 1: 

В началото на 2023г. за работодателите се планира прием и по процедура „Започвам 
работа“, която ще се администрира от Агенцията по заетостта и е с бюджет от 50 млн. 
лева. Тя ще осигурява субсидирана заетост за: безработни и неактивни лица – за период 
до 6 месеца; безработни и неактивни лица в неравностойно положение - за период до 12 
месеца и за безработни и неактивни лица с трайни увреждания – за период до 24 месе-
ца. Предвижда се и предоставяне на стимули за работодателите, в случай че назначени-
те лица бъдат запазени на работните места. 

Участниците в срещата изразиха задоволство от представената навременна информация 
и желание съвместните събития между екипа на Центъра и Областното представителство 
на камарата на строителите да продължат в бъдеще. 

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА, ИЗПЪЛНЯВА OБЩИНА СЛИВЕН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГ-
РАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ – 2014-2020“ 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

СТАРТИРА ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“ 

Стартира изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0106 „Укрепване на общинския капаци-
тет в община Нова Загора“, процедура за директно предоставяне на средства BG05SFPR002-
2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирани от Европейски съюз чрез Европейс-
ки социален фонд +, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. 
Обща стойност на проекта: 126 175,00 лв., период на изпълнение: 22 месеца. 
 
Основната цел на проекта е да подкрепи реформата в системата на социалните услуги и улес-
няването на прехода към нови механизми чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. 
Предоставянето на интегрирана подкрепа на местната администрация в изпълнението на пра-
вомощията й по Закона за социалните услуги /ЗСУ/, Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ и по 
Закона за личната помощ /ЗЛП/ ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформи-
те в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-
ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на 
територията на общината. 
 
По проекта се предвижда обособяване на Информационно-консултативен център /ИКЦ/ (фронт-офис), като ще бъдат 
създадени и обезпечени три нови работни места. Лицата, пряко ангажирани с дейността на ИКЦ, ще бъдат обучени да 
изпълняват задълженията и отговорностите на Община Нова Загора по информиране, консултиране и насочване, съглас-
но ЗЛП/ЗХУ и ЗСУ в частта, свързана с насочване за ползване на социални услуги. 
Служителите на общинска администрация Нова Загора, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на 
социални и интегрирани здравно-социални услуги в общината ще повишат компетентностите си, участвайки в обучения и 
редовни индивидуални и групови супервизии. 
 
В резултат на реализация на проекта ще бъде улеснен достъпът до социални услуги в общността и ще се подобри качест-
вото на живот на възрастните хора и хората с увреждания в община Нова Загора. Ще бъдат създадени условия и подкре-
па за ефективно упражняване правото на независим живот и социално включване на всички граждани на територията на 
общината, при зачитане правото им на личен избор, съобразен с техните възможности и специфични потребности.  
 

Източник: https://www.nova-zagora.org/ 
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НАД 1,2 МЛРД. ЛВ. ЩЕ УПРАВЛЯВА ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ  
ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПКИП 

Това е първият и най-голям мандат, който ще бъде възложен от Министерство на иновациите и растежа към 
Фонда  

 

Фондът на фондовете (ФнФ) и Управляващият орган (УО) на Програма за конкурен-
тоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) 2021-2027 към Министерството на 
иновациите и растежа (МИР) подписаха Споразумение за финансиране. От страна на 
Фонда документът беше парафиран от Мартин Гиков и Камен Славов, представлява-
щи членове на Управителния съвет, а от страна на УО на ПКИП 2021-2027 – Илияна 
Илиева, Главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспосбност“ към 
МИР. Това е първият и най-голям мандат, който ще бъде възложен от  Министерство 
на иновациите и растежа към Фонда. 

Размерът на средствата, възложени за управление на Фонда на фондовете по силата на Споразумението, надхвърля 1,2 
млрд. лв. Ресурсът ще бъде използван активно в подкрепа на предприемаческата екосистема и малките и средни предп-
риятия в страната. 

Над 1 млрд. лв. от целия размер на средствата ще бъде насочен към финансови инструменти, като за първи път са осигу-
рени и допълнителни 263 млн. лв. за безвъзмездна финансова помощ, която ще може да се комбинира с тях. Предвиде-
ната част за финансови инструменти ще мобилизира допълнителен частен капитал от минимум 400 млн. лв. Планирано е 
533 млн. лв. да бъдат насочени за дялови инвестиции и 730 млн. лв. за кредитиране на българските компании при пре-
ференциални условия. 

Основните приоритети на ПКИП са „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. С ресурса по програмата ще бъде подпо-
могнато постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика посредством разнообразно порт-
фолио от финансови продукти, насочени към сферата на иновациите; цифровизацията и принос към въвеждане на ета-
пите на Индустрия 4.0; повишаване на конкурентоспособността на предприятията; подкрепа за модернизиране на семей-
ните предприятия, както и такива в областта на творческите индустрии; стимулиране на мерки за енергийна ефектив-
ност и изграждане на капацитет за енергия от възобновяеми източници в съответствие с целите на кръговата икономика. 

Предвижда се в максимално кратки срокове Фондът на фондовете да започне избор на посредници, които да изпълняват 
финансовите инструменти, с цел навременното достигане на ресурса до крайните получатели. 

 

Източник: https://www.fmfib.bg/   

НОВИНИ 

МИР ЗАПОЧНА ПЛАЩАНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 920 КОМПАНИИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО 

Вече 59 дружества получиха плащания в размер на около 3,7 млн. лева 

 

Общо 920 компании в страната ще получат поетапно през тази година над 93 
млн. лв. за подобряване на енергийната си ефективност. Средствата са по пос-
ледната процедура от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2024-2020 г. Първи плащания вече получиха 59 дружества от страната. Те са в 
размер на близо 3,7 млн. лв., сочи справка на Главната дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и расте-
жа. Най-много средства по мярката ще бъдат разпределени на фирми от облас-
тите Пловдив и София-град – над 20 млн. лв. 

Договорите с микро-, малки и средните предприятия бяха сключени в края на 
2022 г. Компаниите са от икономически сектор „C“ – Преработваща промишле-
ност, и са разпределени в 141 подсектора. По-голямата част се занимават с про-
изводство на хляб и хлебни продукти, на дрехи, на мебели, на метални конст-
рукции и изделия, на пластмасова, дървена и метална дограма. С европейското 
финансиране всички предприятия ще могат да купуват енергоспестяващо обо-
рудване или да направят модерна изолация на производствените си бази. Част 
от тях са решили да инвестират в охлаждащи системи, с които да намалят температурата в помещенията и да осигурят 
оптимален режим на работа. С такива инсталации печатниците например успяват освен да оптимизират разходите си, да 
подобрят и качеството на продуктите. 

Мерки за подобряване на енергийната ефективност са заложени и в новия програмен период по Програма 
„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Те ще са на обща стойност 270 млн. лв. и ще се изпъл-
няват под формата на комбинация от финансови инструменти и малки грантове. Допустими кандидати ще бъдат микро-, 
малки, средни и големи компании. 

 

Източник: https://www.mig.government.bg/ 
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ИЗКУСТВОТО – ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА СРЕД РОМСКАТА ОБЩНОСТ В СЛИВЕН 

Професионални артисти от Държавен куклен театър – Сливен, педагози, театрални про-
фесионалисти от Норвегия, деца и родители от ромската общност в града ще бъдат обе-
динени в целта да се повиши достъпа до култура на децата от малцинствената група. 
Това ще се случи с изпълнението на проект „Вдъхновени – изкуство за промяна“ който 
културният институт в града на стоте войводи ще изпълнява с подкрепата на Финансо-
вия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

Проектът  включва представяне на спектакли от репертоара на ДКТ Сливен и норвежкия 
партньор сред ромските ученици, творчески ателиета по слово и драматургия, музика, 
танци, кукломайсторство и актьорско майсторство, създаване на куклено–театрален 
спектакъл по приказка на автор от ромския етнос, чрез участие на професионални ак-
тьори и деца от ромски произход, гастрол в областта и съседни области и заснемане на 
филм, представящ етапите по реализация на проекта. 

Съвместната работа на професионални артисти с педагози и деца от ромските училища 
в града има за цел да повиши достъпа до култура на децата от малцинствената група, 
да развие познания и компетенции, свързани със създаването и потребяване на изкуст-
во, да насърчи подрастващите да развиват артистичните си заложби, да стимулира и 

други артисти от областта на кукления театър в посока на съвместни дейности с деца и подрастващи от ромската общ-
ност в България. Проектът ще спомогне за преодоляване на изолацията на децата от ромски произход и трудното им при-
общаване към обществените форми на живот, ще мотивира по-задълбоченото опознаване на ромската култура и история, 
както и ще запознае зрителите и участниците в проекта, които не принадлежат към ромския етнос с една различна кул-
тура, с ромската авторска музика, с културата на общността. Проектът има за цел да популяризира ромската култура, 
насърчи подрастващите роми да се включват активно в творчески процеси, да подобри достъпа до култура не само на 
децата, участници в проекта, но и на техните семейства; да осигури подкрепа за съвместна работа между професионал-
ни актьори и деца от ромски произход; да насърчи двустранното сътрудничество и обмен на добри практики между орга-
низации от държавите донори и такива от България с опит и експертиза по проекти с фокус към ромската общност. 

 

Източник: https://www.eeagrants.bg/ 

 

ОБЩИНАТА ПЛАНИРА ОБНОВЯВАНЕ НА ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА В СЛИВЕН 

Като следваща стъпка в подобряването и разширението на социалните услуги, които предлага, Об-
щината ще кандидатства с проект за обновяване на Дома за стари хора в Сливен. Предложението бе 
подкрепено по време на редовна сесия на местния парламент в Сливен. 

Проектът ще бъде подаден по процедура, свързана със строителни дейности и доставка на оборуд-
ване и обзавеждане на съществуващите домове за стари хора към Национален план за възстановя-
ване и устойчивост /НПВУ/. Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора да 
се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа 
за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предос-

тавянето на услугата. Съгласно Закона за социалните услуги, всички домове за стари хора следва да се реформират в 
съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, опре-
делени в Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 1 януари 2025 г. 

Проектът за Дома за стари хора в Сливен предвижда ремонтни дейности, вътрешни преустройства, реконструкция, прис-
трояване и доставка на оборудване. Всички разходи, свързани с изготвяне на енергийни и технически обследвания, ин-
вестиционен проект, строително-монтажни работи, доставка на оборудване и други за изпълнението на проекта, са до-
пустими за финансиране по процедурата. 

Крайният срок за кандидатстване е 17 март 2023 г. 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

БЛИЗО 945 МЛН. ЛЕВА СА ВЕРИФИЦИРАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ОПНОИР КЪМ 31 ЯНУАРИ 2023 Г. 
 

Към 31 януари 2023 г. са верифицирани 944 841 517,27 лв., което представлява 69,99% от бю-
джета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП 
НОИР). Ръстът спрямо последния месец на 2022 г. е над 11,5 млн. лв. 
 
Данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР отчитат ръст от близо 6,7 млн. лв. и 
при изплатените средства към края на месец януари 2023 г., като достигат сумата от 1 111 491 
357,11 лв. (82,33%). 
 

Източник: https://sf.mon.bg/ 

https://www.eeagrants.bg/


Стр. 5 

ПЕТО ИЗДАНИЕ НА ФОРУМ НА ГРАДОВЕТЕ - ГОЛЯМОТО СЪБИТИЕ ЗА ГРАДОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  
НА 16-17 МАРТ 2023 Г. 

 

Петото издание на Форум за градовете, организирано от Генерална дирекция „Регионална и 
градска  политика“  на Европейската комисия, ще се проведе на 16 и 17 март 2023 г. в град 
Торино под мотото „Заедно за зелени и справедливи градове“.   

По време на форума ще бъде даден официален старт на 
Европейската градска инициатива European Urban Initiative 
(EUI) https://www.urban-initiative.eu/ , която ще е с фокус 
върху иновациите, споделянето и вдъхновението за устой-

чиво градско развитие в Европа.  

Форумът ще постави акцент върху ролята на градовете при изпълнението на Евро-
пейската зелена сделка и прилагането на стратегически подходи при адресирането на 
измененията в климата и опазването на околната среда.  

Друга важна тема, която ще се дискутира по време на събитието, ще бъде ролята на 
малките и средни градски зони за доближаване на Европа до гражданите и задвижва-
нето на зеления и справедлив преход. 

 

Източник: https://eufunds.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! 

 

СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА НАЙ-ДОБРИЯ ПРОЕКТ, ПРОМЕНЯЩ РЕГИОНИТЕ ЗАПОЧНА 

Конкурсът за наградите Regiostars 2023 се организира от Главна дирекция „Регионална и градска политика“ 
на Европейската комисия  

Всички бенефициенти на проекти, финансирани по ЕФРР, ЕСФ + и Кохези-
онният фонд могат да подават своите проекти за кандидатстване за 16-то 
издание на наградите Regiostars 2023. Конкурсът ще приключи на 31 май 
2023 г. Независимо жури ще определи победителите в шест категории: 

 
- Конкурентна и интелигентна Европа; 
- Зелена Европа; 
- Свързана Европа; 
- Социална и включваща Европа; 
- Европа по-близо до гражданите; 
- Европейска година на уменията 2023 

 

Целта на наградите RegioStars е да се идентифицират добри практики в областта на регионалното развитие, като се отк-
роят и споделят оригинални и иновативни проекти, които биха могли да бъдат мултиплицирани и в други региони в ЕС. 
Проектите трябва да са допринесли за промяна в регионите, както и за повишаване на привлекателността и качеството 
на живот в тях. Това е 16-то издание на конкурса, който се провежда от 2008 г. насам. Кандидатите могат да подават 
формулярите си за участие на сайта на конкурса: https://regiostarsawards.eu/ Победителите в конкурса ще бъдат обяве-
ни по време на специална церемония на REGIOSTARS в град Острава, Република Чехия на 16.11.2023 г. 
 Допълнителна информация можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en  

Източник: https://eufunds.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  

ЛЮБОПИТНО 

ОТВОРЕНА ПОКАНА „МРЕЖИ ЗА СЪВМЕСТНО ПЛАНИРАНЕ“ ПО ПРОГРАМА УРБАКТ IV 2021-2027,  

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 31 МАРТ 2023 Г. 

„Мрежи за съвместно планиране“ по програма УРБАКТ IV 2021-2027 е покана за набиране на проектни предложения за 
създаването на мрежи с участието на местни власти и техните партньори от цяла Европа. Поканата е насочена предимно 
към градските администрации, които желаят да работят с други европейски градове за разработване и изпълнение на 
интегрирани планове за действие, в отговор на споделени местни предизвикателства.  

Програмата обхваща цялата територия на участващите страни и е отворена за градове от всякакъв размер. УРБАКТ конк-
ретно подкрепя градските власти от ниво квартал до функционална градска зона в зависимост от обхванатата тема и 
въздействието, което може да бъде оказано. Това включва връзки между градовете и селските райони и трансгранични 
функционални градски зони.  

Подробна информация за покана и условията за участие може да намерите на страницата на програма-
та: https://urbact.eu/get-involved, включително и обобщена инфо-графика за поканата на български език.  

Източник: https://eufunds.bg/ 

https://www.urban-initiative.eu/
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://esf.bg/
https://urbact.eu/get-involved

