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ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
* * *
ИНИЦИАТИВИ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН
Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Сливен гласува препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на АВиК

На 17.08.2017 г. се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Сливен /АВиК/ под
председателството на областния управител Чавдар Божурски. Участваха с право на глас упълномощените от
съответните общински съвети представители на общините, както и управителят на ВиК–Сливен ООД,
експертите на АВиК и ВиК-Сливен.
Основна тема на заседанието беше обсъждането и приемането на решение за препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК-Сливен ООД за 2018 г.
Членовете на Общото събрание гласуваха размерът да бъде 18 000,15 лв.
В рамките на заседанието експерти от ВиК-Сливен запознаха членовете на Общото събрание с възникнали
проблеми на оператора по изпълнението на някои членове от Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
Съгласно договора операторът изготвя и предоставя на АВиК за съгласуване план за опазване на околната среда
/ООС/, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за
заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците (включително утайките). Срокът за
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изготвяне на този план е бил в края на миналата година. Експертите от ВиК разясниха, че планът за ООС се
изготвя въз основа на общинските планове за ООС. Оказало се е, че някои от общините въобще нямат такива.
Все пак на основата на наличните данни, фирмата, с която е сключен договор за изготвяне на план за ООС, ще
приключи изработването му до края на август. Той ще бъде внесен в АВиК за гласуване под условие, че ще бъде
допълван при постъпване на нови, актуализирани данни.
Съгласно Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите всички публични активи са
предоставени на оператора. Операторът изготвя и предоставя на АВиК за съгласуване план за стопанисване,
експлоатация и поддръжка на тези активи. Крайният срок е бил месец юни. Рашев информира, че информацията
за разработването на плана е подготвена и са се обърнали към консултантска фирма да подпомогне дружеството
поради много специфичната материя.
По време на заседанието заместник-кметът Кондузов отправи препоръка към ВиК относно възстановяването на
пътната настилка в населените места на общината след аварийни ремонти на ВиК системата. Рашев информира,
че имат сключен договор с фирма за тази цел. От там са уверили, че от другата седмица ще започнат работа и в
рамките на две седмици ще бъдат възстановени около 500 кв.м. пътна настилка.
Взети са мерки срещу болестта бруцелоза по дребните преживни животни в Сливенско
На 15.08.2017 г. се проведе заседание на
Областната
епизоотична
комисия
под
председателството на Камен Костов – заместник
областен управител.
Д-р Стефан Дренски – началник отдел
„Здравеопазване на животните“ към ОДБХ –
Сливен, информира, че при рутинни прегледи в
изпълнение на Националната програма за
профилактика, на 27 юли е установено едно
животно в кв. „Речица“, болно от бруцелоза. То е
закупено от с. Гергевец и поради това незабавно
са взети проби от цялото стадо в Гергевец. 21
проби са реагирали за болестта. Проби са взети и
от едрите и дребни преживни животни в
„Речица“, като са установени още 2 болни
животни там. Така са установени общо 8 огнища
в с. Гергевец и едно в кв. „Речица“. По нареждане на БАБХ всички болни животни са незабавно евтаназирани и
извозени в екарисаж. В момента се работи по оздравителна програма като за период от 42 дена ще се вземат и
изследват регулярни проби. Забранява се движението и продажбата на животни за поне два месеца. Животните,
болни от бруцелоза, не се ваксинират, а подлежат единствено на евтаназия.
Д-р Васил Върбанов – началник отдел „Контрол по храните“ към ОДБХ – Сливен, информира, че млечните
продукти от засегнатите стопанства са поставени под забрана и продукцията е унищожена /предимно сирене/.
Млякото задължително трябва да преминава термична обработка – варене, и тогава да се подлага на друга
преработка. Подчертано беше, че става въпрос за малки стопанства с продукция за лична консумация, а стопаните
не предават мляко на преработвателни фирми.
Д-р Даниела Калева - директор на Дирекция „Надзор на заразните болести“ при Регионална здравна инспекция –
Сливен, информира как протича болестта при хората. Заразяването става директно /контакт със заразени
животни/ или индиректно /консумация на млечни продукти/. Човек не заразява други хора. Болестта има дълъг
инкубационен период. Симптоматиката е неспецифична - ондулираща висока температура, тъпи болки,
изпотявания и обща слабост, без хрема. Болестта се диагностицира трудно и се доказва чрез проби за откриване
на антитела в кръвта. Бруцелозата е лечима болест, но трябва да се открие навреме. В противен случай има потежки последици като се засягат сърцето, черния дроб, мозъка, слезката. Лечението се извършва по клинична
пътека в болничните заведения.
Д-р Калева информира, че в момента се интервюират и вземат проби от хора, за които има информация, че са
били в контакт с животни от засегнатите райони – предимно стопани и ветеринарни лекари. Предупредени са и
личните лекари да следят за случаи на болестта. От 2005 г. в Сливенско няма хора с бруцелоза.
Изготвен е график за провеждане на срещи с родители относно обхвата и задържането на децата в
детски градини и училища
На 27.07.2017 г. в Областна администрация Сливен се проведе работна среща за изготвяне на график по населени
места за провеждане на срещи с родители на деца, подлежащи на обхват в детски градини и училища. Срещата
беше водена от Димитринка Петкова – заместник областен управител. Участие взеха представители на Областна
администрация Сливен, Регионално управление на образованието – Сливен, общините, представител на
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УНИЦЕФ
България
и
неправителствени организации,
работещи за интеграцията на
ромите, Център за майчино и
детско здраве, адвокати по
проект „Право на детство“.
След като на предишна работна
среща, проведена на 15.08.2017
г., бяха набелязани действията за
активна работа с родителите на
деца от ромския етнос, на
днешната среща беше изготвен
график за провеждане на
родителски срещи. Те ще се проведат в периода от края на месец септември до средата на месец октомври в
населени места и квартали с компактно население от малцинствен произход. Определени бяха отговорните лица
за организацията и провеждането им. Срещите ще включват кратък филм на здравна тема или такава, свързана с
образованието, беседа, запознаване на родителите с правата на децата и санкциите при неспазването им,
пораженията върху детския организъм от ранния полов живот и ранните раждания, ролева игра за ползата от
образованието, дискусии по темите.
Мероприятията се организират по повод Решение на Министерски съвет за създаване на Механизъм за съвместна
работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици. Те са по
инициатива на областния управител с подкрепата на РУО-Сливен, кметовете на общини от областта, УНИЦЕФ,
НПО и др.
Трима зрелостници от Сливен получиха почетното отличие „Национална диплома“ на министъра на
образованието и науката
На 28.08.2017 г. областният управител Чавдар Божурски,
кметът на Община Сливен Стефан Радев и началникът на
РУО-Сливен д-р Бисерка Михалева връчиха почетното
отличие „Национална диплома“ на Министерството на
образованието и науката на трима зрелостници от Сливен.
Отличени бяха:
- Аделина Фендрина от Профилирана природоматематическа гимназия „Добри Чинтулов“ – за отличен
успех от дипломата за средно образование, лауреат на
Национална олимпиада по английски език за учебната
2016/2017 г. и лауреат на Национална олимпиада по
история и цивилизация за учебната 2016/2017 г.;
- Мартина Недкова от Профилирана гимназия с
преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ – за
отличен успех от дипломата за средно образование и присъдени сертификати Goethe-Zertifikat, TestDaF, First
Certificate in English;
- Мария Вълева от Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ – за отличен успех от
дипломата за средно образование, лауреат на Национална олимпиада по английски език за учебната 2016/2017 г.
Те са сред 28-те абитуриенти от цялата страна носители на престижното отличие за тази година, което се
присъжда за постигнат общ успех от дипломата за средно образование „Отличен“ /6.00/ и за изявени
способности в областта на науката, техниката, културата и спорта. Традицията съществува от 1996 г., като всяка
година министърът на образованието и науката издава специална заповед за удостояване с почетното отличие.
Сред официалните гости бяха още заместник-кметът на община Сливен Пепа Чиликова, директори и
преподаватели от учебните заведения, родители, експерти от РУО-Сливен и сливенски медии.
Призьори и гости бяха поздравени с изпълнения на Добромира Стоянова от СУ „К. Константинов“ и Станислав
Илиев от ППМГ.
Областният управител Чавдар Божурски участва в 10-тото юбилейно издание на фестивал на
фолклорната носия в Жеравна
В периода 18-20 август 2017 г. край Жеравна се проведе 10-тото юбилейно издание на фестивал на фолклорната
носия. Сред официалните гости беше областният управител Чавдар Божурски.
По време на официалното откриване беше връчено годишното отличие „Апостол на българщината“. Фолклорен
танцов спектакъл „Ние, българите“ беше представен от ансамбъл „Чинари“. В програмата беше включено и
отбелязване на 140-годишнината от героичната Шипченска епопея със спектакъла „ О, Шипка!“. За жителите и
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гостите на Жеравна беше организирано народно
веселие с участието на „100 каба гайди”, зурни от
Петрич, тракийски оркестър „Гергьовден” и
Етрополска духова музика. Програмата завърши с
концерт на Иво Папазов-Ибряма.
В рамките на събора беше разиграна традиционна
българска сватба, конкурс за автентична и
стилизирана женска, мъжка и детска носия, народни
борби и надиграване на танцьори, фолклорен
концерт на Ансамбъл за народни песни и танци Сливен и с изпълнения на солистката на ансамбъл
„Българе“ Албена Вескова.
Областният управител Чавдар Божурски присъства на празничната света литургия в църквата
„Успение Богородично“ в село Младово
На 15.08.2017 г. областният управител
Чавдар
Божурски
присъства
на
тържествената
света
литургия
и
празничен водосвет за здраве и успех в
църквата „Успение Богородично“ в село
Младово. Службата води отец Иван от
Старозагорска епархия, Новозагорска
духовна околия. В деня на Успение на
Пресвета Богородица жители и гости на
селото присъстваха на литургията.
Храмът „Успение Богородично“ в село
Младово е построен за две години - от
2004 до 2006 година с труда и дарения на
местните хора, най-вече на местен
бизнесмен.
Освещаването
беше
извършено през февруари 2007 година. Храмът е изографисан от сливенския художник Иван Джиджев.
Заместник областният управител Димитринка Петкова поздрави участници и организатори на събора
„Хайдушка поляна“
На 06.08.2017 г. се проведе ежегодният Общотвърдишки събор
„Хайдушка поляна“. Гост беше заместник областният управител
Димитринка Петкова. Тя поздрави организатори, участници и
гости в събора. „Балканджиите са здрави, силни и смели хора. Те
са родолюбци, непреклонни във вярата, ревностни пазители на
езика,“ каза тя и допълни: „Не е случайно, че ежегодното си
мероприятие провеждате в местността „Хайдушка поляна“ – в
пазвите на Твърдишкия балкан е било „Хайдушкото сборище“.
По този начин съхранявате, развивате и обогатявате традициите, а
младите хора присъстват и вземат участие в най-добрите уроци по
патриотизъм и родолюбие“.
Тази година съборът премина под надслов „Надпяване и
надиграване на хайдушкото сборище“. Бяха предвидени състезания за деца и възрастни като дърпане на въже,
скачане от място, бягане с чували, хвърляне на топка в цел и др. Целта на празника е да се срещнат твърдичани,
живеещи в различни краища на България и сънародници, изселили се в периода 1828-1830 г. в Молдова и
основали там с. Твардица.
Областният управител Чавдар Божурски присъства на откриването на събора на каракачаните
На 26.08.2017 г. областният управител Чавдар Божурски участва в 26-тото издание на Националния събор на
каракачаните, който по традиция се провежда на Карандила. Организатор бе Федерацията на културнопросветните дружества на каракачаните, чието седалище е в Сливен.
Сред официалните гости на празника бяха народни представители, кметът на община Сливен Стефан Радев,
председателят на Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България Коста Балездров,
Тергиос Макрис - член на Общоградската федерация на каракачаните в Гърция, председателят на Общински
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съвет Димитър Митев, заместник-председателят на Федерацията на културно-просветните дружества Мария
Белова, кметове и др. Специален гост бе Никола Петков, член на Националния съвет по етнически и религиозни
въпроси към МС.
Във фолклорната програма участваха танцовите състави при Културно-просветните дружества на каракачаните в
Сливен, Речица, Карлово, Казанлък, Карнобат и Ксанти, Гърция. На събора бе оркестърът за каракачанска музика
с певец Янис Локовитис и Никос Макрис - кларинет. В програмата специално участие имаха Ансамбълът за
народни песни и танци - Сливен и хор при Българо-Гръцко дружество „Одесос“ - Варна.
* * *
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ
Министерският съвет одобри календар на събитията по време на Българското председателство
Министерският съвет одобри календара на събитията на Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., които ще се
проведат в България. Проектът е изготвен според заявените събития към 31
юли 2017 г. Председателството ще бъде открито на 4 януари 2018 г.
Слоганът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз
през 2018 г. ще е „Съединението прави силата“. На английски
словосъчетанието ще бъде преведено като United We Stand Strong.
Събитията са разделени на 4 категории. Най-високата категория са срещите
тип А на ниво държавни лидери, следват събитията категория В - ниво
генерални директори и началник-отдели. В Парламентарното измерение
има 6 събития, които са категория С. А в категория D влизат работни групи, които ще заседават в България.
Общо 37 министерства и ведомства са предложили провеждане на над 200 събития у нас по време на Българското
председателство. Най-много са събитията в София, планирани са такива и във Варна, Бургас, Пловдив, Велико
Търново. София ще бъде домакин на 12 неформални заседания на Съвета, на 11 срещи на високо ниво, сред
които и срещата на държавните и правителствени ръководители. Варна ще бъде домакин на срещата на
министрите с ресор туризъм от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.
На експертно ниво е предвидено да се проведат над 170 срещи и заседания, а под егидата на Председателството са
планирани още поне 30 събития.
В белгийската столица ще бъдат проведени над 1500 заседания. В Страсбург и Брюксел са сесиите и на
Европейския парламент.
Официалният интернет портал на Българското председателство на Съвета на ЕС ще бъде пуснат на 1 декември
2017 г., месец преди България да поеме домакинството, каквато е практиката на другите ротационните
председателства. Сайтът ще бъде на четири езика: български, английски, немски и френски.
Два вида специална емисия монети с издание 2018 г. ще бъдат използвани като подаръци на Председателството сребърна монета с позлата за делегатите на срещите на високо равнище и монета от 2 лева със символите на
Българското председателство, посочи министърът.
Със съдействието на Министерството на транспорта ще бъде валидирана и пощенска марка.
* * *
ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ…
Български замък в топ 3 на Европа
Замъкът „Влюбен във вятъра“ в Равадиново се нареди на 3 място в Европа в
класацията на най-добрите замъци на Стария континент, изготвена от
European Best Destinations.
Това е единственият новопостроен замък в Европа. Той е дело на
талантливия архитект и мечтател Георги Тумпалов, посочват от European
Best Destinations.
Мястото, на което е построен замъкът, е уникален природен феномен. Тук
вятърът обича слънцето и винаги, когато слънцето грее, има вятър. На това
голо поле близо до село Равадиново Тумпалов решил да превърне детската
мечта в реалност - да построи замък, който съществува само в приказките.
Днес замъкът привлича огромни тълпи от посетители, а през 2013 г. Walt
Disney го използва като декор за филма си „Спящата красавица“. През 2016
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г. замъкът печели първа награда на международния конкурс A Design Awards 2016 в категорията „Хотелиерство,
отдих, пътуване и туризъм“.
* * *
ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОНКУРСИ
BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват
продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.
По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва
самостоятелно или в партньорство с научна организация. Приложимите режими помощ по настоящата
процедура за подбор на проекти са, както следва:
>> Елемент А – „помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент
(ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с
вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или
услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или
услуга) или производствена иновация.
>> Елемент Б – помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта
„de minimis“.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока
или услуга) или производствена иновация.
2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на
проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова
(стока или услуга) или производствена иновация.
3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за
това експертна помощ.
4. Визуализация на проекта.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева.
Краен срок: 26 септември 2017 г., 17:30 часа
BG05SFOP001-3.003: Граждански контрол върху реформата в съдебната система
Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната
система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални
организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за
подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на
провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число
защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и
сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проектите, които въз основа
на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в
структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики. Ще бъдат
подкрепени и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите
и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие.
Допустими кандидати:
Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г., или вписани в Регистъра по
чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на
кандидатстване.
Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани/създадени със специален
закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията,
съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори
и арбитри, както и на други лица, работещи в сектора на правосъдието, които имат поне една приключена
финансова година към датата на кандидатстване.
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Бюджет: 2 000 000 лв. – за втория срок за кандидатстване; 2 000 000 лв. – за третия срок за кандидатстване.
Краен срок: 30.09.2018 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2019 – 2020 г.); 30.09.2020 г., 18:00 ч.
(за проекти, които ще се изпълняват 2021 – 2022 г.)
Покана за подаване на проектни предложения „Културна програма за Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз 2018 г.“
Културната програма на Българското председателство цели да представи българската националната специфика и
идентичност, да подчертае мястото на България в Европа, да представи наследството, традициите и културното
многообразие, постиженията, таланта и новаторските търсения и творчески идеи на българските творци и
граждани, както и да създаде възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско
равнище.
Допустимите инициативи и събития, включени в проектите, следва да се реализират в рамките на Българското
председателство – в периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
Тематични направления:
- Сценични изкуства
- Музика
- Визуални и аудиовизуални изкуства
- Културно наследство
Общият размер на средствата по настоящата покана възлиза на сума в размер на 1 650 000 (един милион и
шестстотин и петдесет хиляди) лева.
Няма минимален размер на финансовата помощ за един проект.
Максимален размер на допустимата финансова помощ – не повече от 100 000 (сто хиляди) лева.
Допустими кандидати:
- държавни, регионални и общински културни институти, регистрирани на територията на Република България; учебни заведения в сферата на културата и изкуствата, регистрирани на територията на Република България;
- висши учебни заведения, регистрирани на територията на Република България;
- юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации по чл. 14 от Закона за
закрила и развитие на културата, извършващи дейност в областта на културата и изкуството, регистрирани на
територията на Република България.
Изпълнението на дейностите по проектите могат да бъдат реализирани в партньорство. Кандидатите не могат да
подават повече от едно проектно предложение по настоящата програма и не могат да бъдат финансирани повече
от един път.
Една организация може да бъде партньор само в един проект по настоящата програма.
Краен срок: 2 октомври 2017 г., 15:00 ч. (променен)
Стартира повторният прием на проекти по процедура „Подкрепа за предприемачество“
Допустими кандидати:
1. Центрове за развитие на предприемачеството, включително: Неправителствени организации - юридически
лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ; Търговци по смисъла на Търговския закон;
2. Социални партньори - (национално представителни организации на работниците и служителите или на
работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);
3. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за
кредитните институции.
Процент на публичното съфинансиране: 100% безвъзмездна помощ
Минимален размер на помощта: 100 000 лв.; максимален размер на помощта: 391 166 лв.
Краен срок: 2 октомври 2017 г., 17:30 ч.
Покана за предложения по „Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на
сближаване на ЕС“
В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по „Подкрепа за мерките за
информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“. Европейската комисия цели подбиране на
потенциални бенефициенти за изпълнението на редица мерки за информиране, съфинансирани от ЕС.
Основната цел е предоставянето на подкрепа за генерирането и разпространението на информация и
съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, като същевременно се зачита изцяло редакторската
независимост на участващите страни.
Конкретните цели на тази покана са:
 насърчаване и стимулиране на по-добро разбиране за ролята на политиката на сближаване в подкрепа на
всички региони на ЕС;
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 повишаване на осведомеността относно проектите, финансирани от ЕС – в частност чрез политиката на
сближаване – и на тяхното отражение върху живота на хората;
 разпространяване на информация и насърчаване на открит диалог относно политиката на сближаване,
резултатите от нея, нейната роля в осъществяването на политическите приоритети на ЕС и бъдещето ѝ;
 насърчаване на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване, и стимулиране на
участието на гражданите при определяне на приоритетите за бъдещето на тази политика.
Допустимите заявители (водещ заявител и съзаявители, както и свързаните с тях субекти, ако има такива) трябва да
са юридически лица, установени и регистрирани в държава членка на ЕС. Примери за допустими заявители:
 медийни организации/новинарски агенции (телевизия, радио, печатни медии, онлайн медии, нови медии,
съчетание от различни медии);
 организации с нестопанска цел;
 университети и образователни институции;
 изследователски центрове и мозъчни тръстове;
 публични органи (национални, регионални и местни), които не са управляващи органи.
Физическите лица, както и субектите, създадени единствено с цел изпълнение на проектите в рамките на тази
покана, не са допустими заявители.
Общият бюджет за съфинансирането на информационни мерки по настоящата покана възлиза на 4 000 000 евро.
Размерът на безвъзмездните средства е минимум 70 000 евро и максимум 500 000 евро. Максималният размер на
безвъзмездните средства не може да бъде надвишен. Безвъзмездните средства от ЕС са под формата на
възстановяване до 80 % на действителните допустими разходи по дейността. Заявителите трябва да гарантират, че
покриват със собствени ресурси съфинансирането на оставащата сума.
Ориентировъчният срок на дейностите следва да бъде 12 месеца (1 февруари 2018 г. - 31 януари 2019 г.).
Краен срок: 16 октомври 2017 г.
Покана за предложения по Програма „Европа за гражданите“
В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма
„Европа за гражданите“ – Безвъзмездни средства за оперативни разходи – Структурна помощ за европейски
мозъчни тръстове и организации на гражданското общество на европейско равнище.
Приетата за периода 2014-2020 г. Програма „Европа за гражданите“ е основен инструмент в този контекст. Целта
е да се допринесе за разбирането, от страна на гражданите, на същността на Съюза, на неговата история и
многообразие, както и да се подпомогне европейското гражданство. Цели се и да се подобрят условията за
упражняване на правата и ползването на привилегиите на европейския гражданин.
Целта на тази покана е да се изберат организации с европейски обхват, които чрез своите постоянни, обичайни и
редовни дейности допринасят осезаемо за постигането на целите на програмата „Европа за гражданите“.
Конкретните цели на Програмата са:

повишаване на осведомеността във връзка с паметта за миналото, общата история и ценности, и целта на
Съюза да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи чрез стимулиране на дебати,
размисъл и изграждане на мрежи (направление 1);

насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите, на равнището на Съюза, чрез
подобряване на разбирането на гражданите за процеса на създаване на политиките на Съюза и чрез осигуряване
на условия за обществена и междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на равнището на Съюза
(направление 2).
Поканата е отворена за организации, които:

са организации с нестопанска цел;

играят активна роля в сферата на европейското гражданство, определена в техния устав или описание на
целите и задачите, и съответстват на една от горепосочените категории;

са законно установени и са били правен субект поне четири години (към 1 ноември 2017 г.) в държава,
допусната до участие;

гарантират, че с дейността си осъществяват транснационални връзки с няколко държави, като така
обхващат местна и регионална общественост;
Извършват дейността си в допуснати до участие държави със следния географски обхват:
Организации на гражданското общество за „Европейска памет за миналото“ и Организации на гражданското
общество на европейско равнище трябва да имат членове или дейности в поне 12 държави, допуснати до участие;
платформите на общоевропейските организации трябва да имат най-малко 20 представителни организации
членки, с което се осигурява присъствие във всички държави членки на ЕС;
Физическите лица и публичните органи не се допускат по тази покана.
Краен срок: 18 октомври 2017 г. (сряда) не по-късно от 12:00 ч. CET (на обяд, брюкселско време).
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Конкурс за есе 2017 за всички гимназисти по света
Напишете есе с не повече от 900 думи на някоя от тези 4 различни теми:
- Какви умения за живот могат да научат учениците в колеж? Кои трите са най-важните и защо?;
- Кое смятате за най-належащ социален проблем, пред който сме изправени? Защо?;
- Кой ви вдъхновява? Защо?;
- Представете три цели в живота, които смятате, че ще бъдат по-постижими, след като завършите колеж.
Есето трябва да бъде написано на английски език.
Награди: Парични награди от 500 USD, 350 USD и 150 USD.
Краен срок: 20 октомври 2017 г.
BG05M9OP001-1.022 - Специфични обучения
Основната цел е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива
заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.
Специфичните цели, от една страна, са свързани с осигуряването на предпоставки за кариерно развитие на
неактивни и безработни лица, имащи желание да започнат професионално развитие чрез предоставяне на
съвременно обучение, съобразено с реалните потребности на работодателите.
От друга страна, компаниите ще получат възможност съгласно конкретните си нужди да осигурят продължаващо
обучение за заетите лица.
Настоящата процедура е обособена в два компонента, както следва:
>> Компонент I - се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за
обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от
Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.06.2014).
Допустими кандидати/партньори са: Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и
ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.
Кандидати/партньори са микро, малко, средно или голямо предприятия, в качеството на работодатели със
самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република
България в съответствие с българското законодателство.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева.
>> Компонент II – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013
година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към
помощта de minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013).
Допустими кандидати/партньори са: Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и
ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.
Кандидати/партньори са микро, малко, средно или голямо предприятия, в качеството на работодатели със
самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република
България в съответствие с българското законодателство.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева.
Кандидатите по настоящата процедура е допустимо да подадат проектно предложение само по един компонент.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
Дейностите и по двата компонента, които ще получат подкрепа, включват:
1. Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;
2. Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при
работодател;
3. Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни
и/или заети лица;
4. Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.
Краен срок: 31 октомври 2017 г. 17:30 ч.
REC-RDAP-GBV-AG-2017
Предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу деца
Приоритети на програмата:
- Предотвратяване на насилието въз основа на пола (ППО): Акцентът е върху първичната превенция, т.е.
променящите се социални нагласи и поведение, с цел да се сложи край на толерантността към всички форми на
насилие. Това включва преодоляване на предразсъдъците и половите стереотипи и норми, които насърчават или
оправдават насилието, както и предотвратяването на виктимизацията чрез образование за здрави
взаимоотношения и техните права. Индикативен размер: 2 500 000 евро;
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- Защита и подкрепа на жертви на насилие, основано на пола, и насилие над деца, включително чрез справяне с
недостатъчното отчитане и насърчаване на мултидисциплинарно сътрудничество между съответните
професионалисти. Индикативен размер: 3 206 000 евро;
- Координацията и / или адаптирането на услугите за подкрепа на пострадалите от сексуално насилие и насилие,
основано на пола, следва да включва бежанци и мигранти (деца, жени, LGBTQI лица, млади мъже и момчета), поспециално за да се гарантира тяхното възстановяване от такава травма. Целта не е да се създават нови или
паралелни услуги, а да се адаптират по един всеобхватен начин. Индикативна сума: 3 000 000 евро;
- Третиране на насилниците, за да се предотврати повторното престъпление. Целта е да се подпомогне
разработването на програми за лечение на извършители и изграждането на капацитет сред професионалистите,
работещи в тази област, с цел предотвратяване на повторно извършване на престъпления и по-нататъшна защита
на жертвите. Индикативна сума: 1 000 000 евро;
- Национални координационни рамки или планове за действие срещу насилието над деца (подкрепа на
държавите-членки и други участници). Целта е да се подпомогнат държавите-членки при разработването и
прилагането на национални координационни рамки за премахване на всички форми на насилие срещу деца.
Индикативен размер: 3 000 000 евро.
Проектът може да бъде национален или транснационален.
Търсената от ЕС субсидия не може да бъде по-ниска от 75 000 евро.
Краен срок: 14 ноември 2017 17:00 часа брюкселско време
* * *
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Премахва се хартиеният носител на основни удостоверителни документи до края на годината
До 31 декември 2017 г. всички административни органи
трябва да премахнат изискването за предоставяне на
хартиен носител от гражданите и бизнеса на основни
удостоверителни документи и да предприемат
необходимите стъпки за присъединяване към средата за
обмен на данни между регистрите в администрацията.
Решението на МС задължава административните органи,
първични администратори на данни, да впишат в
Административния
регистър
като
вътрешноадминистративни следните удостоверителни
услуги:
- Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ
обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията;
- Удостоверение за вписванията, отбелязванията или
заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър;
- Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър;
- Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от
митническите органи, издавано от Агенция „Митници";
- Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;
- Удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;
- Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;
- Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Национална агенция за приходите;
- Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен
институт;
- Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
- Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за
информация и документация.
За осем удостоверителни документи не съществуват пречки да отпаднат на хартиен носител след съответните
нормативни промени. За други три удостоверения, изисквани от администрациите, все още съществуват пречки за
премахването им на хартия, сочи докладът, подготвен от експерти на Държавната агенция „Електронно
управление", съвместно с командировани служители от други министерства и ведомства.
За премахването на хартия на удостоверението за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от
Агенция по вписванията, е необходимо да се осигури връзка между средата за междурегистров обмен и актуалната
база данни на регистър БУЛСТАТ.
По отношение на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо или
на юридическо лице в Имотния регистър, издавани от Агенция по вписванията, вписванията, отбелязванията и
www.sliven.government.bg

10

заличаванията след датата на внедряване на информационна система в съответната служба по вписванията ще
бъдат проверявани изцяло служебно чрез средата за междурегистров обмен, като отпадне хартиеното
удостоверение.
За всички останали вписвания, отбелязвания и заличавания преди датата на внедряване на системата в съответната
служба по вписванията, министърът на правосъдието следва да извърши детайлен анализ на информацията в
системата на Имотен регистър и на информацията, налична само на хартиен носител в 113-те служби по
вписванията. Министърът също така следва да изготви план за действие за дигитализиране и въвеждане на всички
нотариални актове и документи в имотните партиди.
Ще отпадне издаването на хартиен носител на удостоверение за сключен граждански брак за лицата, родени след
1 януари 1984 г., като досегашната удостоверителна услуга на хартия бъде осъществявана като вътрешна
електронна административна услуга чрез средата за междурегистров обмен. За премахването на удостоверението
на хартиен носител за родените преди 1984 г. е необходимо всички общински администрации да актуализират
данните в Националната база данни „Население" за сключените на територията на съответната община
граждански бракове.
Югоизточният регион остана предпоследен в класация за най-оборотни фирми – след него е само
Северозападът
Югоизточният регион е на
предпоследно място в България
по концентрация на фирми с найголеми обороти. Това става ясно
от годишната класация на
Българската
търговскопромишлена палата (БТПП).
одреждането по региони е според
общия размер на приходите от
продажби на най-големите 10
фирми (от съответния регион,
класирани
по
максимални
приходи).
Номер едно е Югозападният
район, в който влиза столицата
София. Първите десет фирми в
Югозапада са с приходи от 9,433
млрд. лв. Следват Северен
централен (2,948 млрд. лв.),
Североизточен (2,66 млрд. лв.),
Южен централен (2,543 млрд. лв.).
Предпоследен е Югоизточният
(1,981 млрд. лв.), който изпреварва
само Северозапада (1,327 млрд.
лв.),
известен
като
найизостаналия в Европейския съюз.
В Югоизточния регион влизат
областите Бургас, Ямбол, Сливен
и Стара Загора. Хегемон от няколко години е земеделската фирма „Севан” ООД Регистрираното в Камено
дружество „Севан” е номер 1 в региона по нетни приходи от продажби, които са на стойност над 443 млн. лв.
Това е 19-тото годишно класиране, което БТПП прави само на базата на обективни и съпоставими данни от
финансовите отчети. Участват общо 6 400 фирми от всички области в страната, които произвеждат 82% от БВП.
Сред фирмите с най-голяма динамика в оборотите на първо място е търговията - дял от 36% в първата стотица.
18% от най-бързо развиващите се фирми са от сферата на услугите. Строителството има 10% дял сред първите
100 фирми, като спрямо предходното издание на класацията се вижда спад - тогава 25% от класираните са били
строителни компании.
Като цяло темповете на развитие на сектора зависят много от обществените поръчки и ангажираността,както на
големите, така и на по-малки компании. Фирмите от транспортния сектор имат 9% дял в тази класация-в
миналогодишното издание е 4%. Средната им печалба за 2016 е 3,7 милиона лева като най-ниската е 202 хиляди
лева, а най-високата -36 милиона лева.
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