ЕЛЕКТРОНЕН ФЛАШ НА ТЕМА

“КАКВО ПРАВИ ЕВРОПА ЗА МЕН И МОЯТА ОБЛАСТ ?“

Този информационен флаш се разпространява безплатно.
Информацията и мненията, отразени в него, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.
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Този информационен материал се разпространява безплатно.
Информацията и мненията, отразени в него, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.

ОБРАЗОВАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако учите в професионално училище или изучавате занаят, Вашите умения са от ключово значение за
икономиката и ЕС иска да Ви помогне да ги развиете. ЕС инвестира в подобря-ване на осведомеността, в
създаване на възможности и в подкрепа за онези, чиято задача е да осигурят възможно най-доброто и найподходящото обучение.
Ако вече сте започнали професионалното си обучение, програма „Еразъм +“ дава възможности за мобилност,
така че можете да завършите част от своето обучение или подготовка в чужбина. Новата инициатива ErasmusPro
дори предлага дългосрочна мобилност.
ЕС иска да направи така, че всички участващи в процесите на определяне на професионалното образование в
страните от ЕС, заедно, като едно цяло, да създадат концепция за високо качество на професионалното
образование и обучение. А по-доброто взаимно познаване и разбиране на системите на обучение на различните
страни ще улесни признаването на уменията и квалификациите Ви в останалите държави – членки на ЕС.
За по-лесното намиране на работа след завършване на обучението ЕС помага за установяването на връзки

Примерен проект:
Проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални
направлния Растение-въдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”

аудио

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Имате ли от здравословен проблем, който не може да бъде лекуван в страната, в която живеете, или за
лечението на който трябва да чакате твърде дълго? Може би искате да знаете дали има възможност да
получите достъп до здравните системи в други страни от ЕС и дали здравното Ви осигуряване у дома може да
покрие поне част от разходите за лечение в чужбина?
Тогава правилата на ЕС относно трансграничното здравно обслужване биха могли да са Ви от помощ. Те
предоставят на пациентите право на планирано лечение, като консултация със специалист, операция или
лечение на специфично заболяване, в друга държава от ЕС при същите условия и на същата цена като за
хората, които живеят в тази страна. В някои държави може да има ограничения на достъпа до лечение по
организационни причини, но с тях не следва да се дискриминират пациенти, идващи от друга държава от ЕС.
А какво става с възстановяването на разходите? Ако лечението се покрива от Вашата осигуровка, но не се
предлага изобщо или не може да бъде предоставено навреме във Вашата страна, Вашето
здравноосигурително дружество е длъжно да възстанови разходите Ви до размера на обичайните разходи,
които бихте имали във Вашата страна.

Примерен проект:
Проект „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център
– Пловдив” ЕООД“

аудио

СЪДЪРЖАНИЕ

СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА

Днес много родители имат проблеми при съчетаването на семейството и кариерата. ЕС подкрепя равновесието
между професионалния и личния живот на родителите, за да могат те да изпълняват семейните и работните си
ангажименти и да преодоляват неравенствата между половете, които ограничават възможностите им.
Според законодателството на ЕС всички родители в ЕС имат право на минимален отпуск за отглеждане на дете,
като работното им място е защитено по време на отпуска и след него. Преди ЕС да предприеме действия в
тази област, някои държави членки не отговаряха на стандартите на ЕС и трябваше да подобрят
законодателството си. ЕС постави акцент върху определянето на стандарт за отпуск по майчинство, тъй като ако
майката може да бъде у дома с новороденото дете, нараства както нейното благосъстояние, така и това на
детето. Всеки родител има право на поне четири месеца отпуск за отглеждане на дете, от който един месец по
принцип не може да бъде прехвърлян на другия родител.
При сегашното състояние на нещата мъжете са по-малко склонни да използват отпуска за отглеждане на дете.
Мъжете, които имат малки деца, е по-вероятно да бъдат наети на работа, отколкото мъжете без деца, докато
обратното е валидно за жените. Поради това ЕС работи за постигане на три цели:

Примерен проект:
Проект „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени
увреждания в град Пловдив”

аудио

СЪДЪРЖАНИЕ

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

Според проучване на общественото мнение от 2017 г. културното наследство е важно за 80% от гражданите на
Европейския съюз. Това означава, че хората, които се грижат за нашите архитектурни и археологически обекти
и исторически артефакти, изпълняват специална роля. Значението на културното наследство е признато в
договорите на Европейския съюз и макар Съюзът да не разполага с правомощия да приема законодателство в
тази област, той осигурява финансова подкрепа. Програмата за обмен „Еразъм +“ предлага на бъдещите
специалисти възможността да учат или да се обучават в чужбина, да се запознаят и да работят с културното
наследство на страната домакин. Проявяващите засилен интерес към науката могат да участват във
финансираните от ЕС научни изследвания по въпроси на консервацията, например рисковете, свързани със
земетресенията, както и наблюдението на замърсяващите вещества или на температурата и влажността, което е
особено важно поради изменението на климата.
От 2002 г. насам организацията Europa Nostra, която получава подкрепа от Европейския съюз и чиято дейност е
посветена на културното и природното наследство, присъжда Награда за културно наследство на Европейския
съюз в областта на консервацията, научните изследвания, образованието, обучението и услугите. От 2013 г.
насам тази организация, заедно с две други институции, избира ежегодно седемте застрашени в най-голяма

Примерен проект:
Проект: „Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и Марица“

аудио

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

Близо 75% от европейците живеят в градове и градски райони, които предлагат широк спектър от работни
места, стоки и услуги. Ако живеете в град, в ежедневието си обаче може да срещнете някои от типичните
недостатъци на градския живот като замърсен въздух, задръствания по пътищата, шум или липса на зелени
площи.
ЕС работи по много начини, за да подобри качеството на живот на градското население: като приема общо
законодателство и политики, които имат пряко въздействие на равнището на градовете, например за околната
среда (качество на въздуха, управление на водите и отпадъците) или транспорта; като насърчава
сътрудничество и обмяна на опит между градовете; като предоставя чрез различни фондове и програми
финансова подкрепа за проекти за подобряване на градската инфраструктура. ЕС насърчава държавите членки
да инвестират в своите градове: според правилата на ЕС поне 5% от средствата по Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР, който е най-големият от структурните и инвестиционни фондове на ЕС) следва да
бъдат насочени към устойчиво градско развитие, като градските органи вземат решенията и управляват
изразходването на средствата. ЕФРР финансира и пилотни проекти, които позволяват на градовете да

Примерен проект:
Проект "Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив”

аудио

ТРАНСПОРТ

СЪДЪРЖАНИЕ

Където и да живеете в Европа, шансът е голям пътуването до работното място да е част от ежедневието Ви. Ако
ползвате кола, пътуването Ви може би не само отнема време, но и вреди на околната среда. От друга страна,
общественият транспорт може да е проблем поради трудности с покритието на услугата, удобството или
честотата. Ето защо ЕС предприе през годините редица мерки, за да подобри ежедневното Ви пътуване.
От построяването на втората линия на метрото във Варшава до въвеждането на автобуси с метан в Болоня, ЕС
финансира много транспортни проекти във всички свои членки, като помага местният транспорт да стане подостъпен и привлекателен. Освен че насърчават хората да преминат към обществен транспорт, много от тези
проекти помагат на нашите градове да станат по-зелени, като намаляват замърсяването; съществуват правила на
ЕС, които изискват от местните органи да преминат към по-екологично чисти варианти при закупуване на нови
превозни средства.
Но ролята на ЕС не се ограничава до финансиране и регулиране: иновациите също са ключови. ЕС координира
научни изследвания за технологии като пътническа информация в реално време, така че да не пропуснете
автобуса си, или стартира новаторски проекти като Bike2Work, който насърчава колоезденето до работата. ЕС

Примерен проект:
Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“

аудио

ОКОЛНА СРЕДА

СЪДЪРЖАНИЕ

ЕС финансира проекти за околната среда по различни фондове и програми, но понякога е трудно да се намерят
субсидии за малки по мащаб местни проекти. За тази цел програма LIFE е идеалният партньор. Тя е стълб на
финансирането на ЕС в областта на околната среда и климата, чието начало беше поставено през 1992 г. Тя
съпътстваше прилагането на важни европейски политики за опазване на природата, като мрежата „Натура 2000“ .
Днес LIFE се адаптира към новите предизвикателства, свързани с изменението на климата и устойчивото развитие.
Като ключови участници в политиката за адаптиране към изменението на климата местните власти могат да
разчитат на програма LIFE.
LIFE ще съфинансира и проекти в голям териториален мащаб, които могат да набират допълнителни средства,
например за качеството на въздуха. За мерките срещу замърсяването на въздуха отговарят местните власти, но
често е необходимо сътрудничество между региони на съседни държави. LIFE допринася и за опазването на
природните ресурси, защитата на почвите и управлението на морските отпадъци, като това са само няколко
примера от многото.

Примерен проект:
Проект „Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане
на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград”

аудио

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ

Търсите работа? Опасявате се, че Ви липсват необходимите умения, образование или обучение, за да намерите
работа там, където живеете? Или може би сте студент или стажант, който за пръв път търси работа? Европейският
съюз може да помогне по различни начини в подобни ситуации.
Европейският социален фонд предлага подкрепа на място, която всяка година помага на 10 милиона души в ЕС
да започнат работа или обучение. Ако обаче не можете да намерите работа в мястото, където живеете, като
гражданин на ЕС имате право да търсите работа в друга страна от ЕС. За тази цел се нуждаете само от валидна
национална лична карта или паспорт. Ако искате да получавате обезщетения за безработица от своята държава,
трябва да се регистрирате в службата по заетостта в приемащата страна. И разбира се, има определени условия,
които обуславят това колко време можете да останете в приемащата страна, ако останете без работа (или, в
случай че сте самостоятелно заето лице, ако работата Ви пресекне).
За да потърсите работа в държавата, в която живеете, или извън нея, погледнете обявите в Европейския портал
за професионална мобилност (EURES). Ако сте на възраст под 35 години, от интерес за Вас може да бъде и
онлайн платформата „Твоята първа работа с EURES“, която се опитва да намери съответствие между

Примерен проект:
Проект "Създаване на заетост в "МИБО" ЕООД - ново начало за търсещите работа и неактивни лица на
пазара на труда“

аудио

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на европейската икономика, но за един предприемач
може да се окаже много трудно да ръководи малко предприятие. ЕС използва законодателството, а именно
Законодателен акт за малкия бизнес (Small Business Act), за да помага да се създаде благоприятна среда за
стопанска дейност. Целта е да се установят проблемите и да се предложат начини за разрешаването им.
Принципът „мисли първо за малките“ помага при изготвянето на закони и политики на ЕС и на държавите членки
да се мисли за малките предприятия.
Целта е да се опростяват правилата, да се премахват пречките и да се подобрява подходът на правителствата
към предприемачеството. Европейската комисия наблюдава и оценява ежегодно постиженията на държавите
посредством преглед на ефективността на МСП.
Данъчните и счетоводните изисквания създават много работа за МСП. Спазването на нормативната уредба
отнема твърде много време, струва скъпо и отклонява вниманието от основната стопанска дейност. Ето защо
ЕС обръща сериозно внимание на въпроса за по-голямата яснотата в областта на данъчното облагане, така че
да се премахнат ненужните бюрократични процедури.

Примерен проект:
Проект „Внедряване на изкуствен интелект "Serendipity" за фундаментална промяна в процеса по
предоставяне на услуги за медиа мониторинг и анализи на А Дейта Про“

аудио

ТУРИЗЪМ

СЪДЪРЖАНИЕ

ТУРИСТИ
Ако по време на ваканциите си обичате да пътувате, ЕС ви помага това да стане по-просто, по-евтино и побезопасно. Можете да пътувате без гранични проверки из 26 държави в Шенгенското пространство, а в други
шест — само с националната си лична карта. Ако Вашата страна използва еврото, има още 18 страни, в които
няма да се грижите да обменяте валута.
Правилата на ЕС защитават Вашите интереси когато пътувате с влакове, автобуси, самолети, кораби и
фериботи. Ако пътуването Ви бъде отменено, имате право на възстановяване на средствата. В случай на
значително закъснение, в зависимост от вида транспорт, следва да получите обезщетение (а още и храна и
настаняване). Правилата на ЕС защитават правата Ви също и когато купувате пакетна туристическа ваканция.
Може би си спомняте времето, когато пътуването с въздушен транспорт беше много по-скъпо и когато,
купувайки самолетни билети онлайн, разбирахте окончателната цена едва в момента преди плащането. Това до
голяма степен се промени благодарение на правилата на ЕС, които спомогнаха за това самолетните пътувания

Примерен проект:
Проект „Асеновград – свещената порта на Родопите”

аудио

СЪДЪРЖАНИЕ

ЕВРОПА ДИРЕКТНО

Информационен център EUROPE DIRECT – Plovdiv е част от Европейската и Българска национална мрежа
EUROPE DIRECT. Нашите информационни центрове служат като връзка между Европейския съюз (ЕС) и неговите
граждани на местно и регионално ниво. Българската национална мрежа EUROPE DIRECT се реализира от 2008
година в 11 центъра с подкрепата на Европейска комисия (ЕК). От 2017 година информационните центрове вече
са 14.
Европейският информационен център EUROPE DIRECT Plovdiv разполага със сериозен ресурс и възможности да
съдейства на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор за тяхното активно включване в процеса на
взимане на решения в ЕС, тяхното участие в прилагането на политиките и разбира се, пълно прилагане на техните
права и задължения.
EUROPE DIRECT Plovdiv е отворен за всички въпроси относно правата и възможностите пред гражданите за
бизнес, работа, образование, живот и пътуване в държавите-членки на ЕС. Полагаме усилия и съдействаме за
задаване на въпроси към европейските институции и осъществяване на обратна връзка с тях. Чрез EUROPE
DIRECT Plovdiv можете да се свържете с централния офис на информационната мрежа в София, в Брюксел и

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Политиката на сближаване на ЕС в интернет
http://ec.europa.eu/esf/
https://twitter.com/@EU_Regional https://twitter.com/EU_social
www.yammer.com/regionetwork
Платформа за съвместна работа
в областта на регионалната политика

www.flickr.com/euregional
www.facebook.com/socialeurope
Управляващи органи

На уебсайтовете Inforegio и на уебсайта на ЕСФ ще намерите
данните за контакт на националните органи, които отговарят за
управлението на финансирането на политиката на сближаване
във Вашия регион. Управляващите органи имат и собствени
уебсайтове, които предлагат подробна информация за проектите
във Вашия регион и как да кандидатствате за финансиране.

Europe Direct
Europe Direct е мрежа от центрове за информация и
документация по темите на ЕС във всички държави
членки, като също така осигурява и централна
информационна служба.
➔ Намерете най-близкия местен информационен
център, като посетите europedirect.europa.eu
➔ За да се свържете с централната
информационна служба:
Обадете се безплатно на Europe Direct на телефон.

0080067891011
на всички официални езици
Изпратете Вашия въпрос по имейл на
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/
index_bg.htm

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от
професионални направления Растениевъдство и Растителна защита
в Аграрен университет – Пловдив”
Номер на проект от ИСУН: BG16RFOP001-3.003-0007-C03

Бенефициент: Аграрен университет – Пловдив
Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж“
Цел на проекта: Повишаване качеството на образователната среда и нейната атрактивност за студентите, осигуряване на преодолима образователната инфраструктура чрез създаване на равни условия
за достъп до образование на лицата в неравностойно положение и провеждане на енергоспестяващи
мерки за намаляване разходите за отопление и замърсяването на околната среда.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от
професионални направления Растениевъдство и Растителна защита
в Аграрен университет – Пловдив”
Ползи за гражданите:

❑ Обзаведени и оборудвани специализирани кабинети за практическо обучение, хранилища, подготвителни помещения, кабинети на преподавателите, административни помещения, лекционни зали,
интерактивни зали за учебни презентации и семинари, за предприемачество и иновации в растениевъдството и агробизнеса, и за приложение на информационните технологии в растителната защита,
помещение за охрана и информация, санитарни възли, сървърно помещение и фоайе;
❑ Създадени модерни условия за практическо обучение, гарантиращи последващо успешно реализиране на пазара на труда на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита на Аграрен университет – Пловдив;

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от
професионални направления Растениевъдство и Растителна защита
в Аграрен университет – Пловдив”
Ползи за гражданите:
❑ Увеличена привлекателност на Аграрен университет и повишаване дела на студентите в профе –
сиооналните направления Растениевъдство и Растителна защита и в университета като цяло;
❑ Задълбочена връзка между практическото образование по професионални направления Растениевъдство и Растителна защита и реалния сектор, съответстващи на изискванията на бизнеса;
❑ Подобрено качество на образователната среда и повишаване на атрактивността й;
❑ Подобрен учебен процес и създадени възможности за въвеждане на нови методи на обучение,
които до повишат и задържат интереса на младите хора;
❑ Повишаване на социално-икономическото развитие на област Пловдив и Южен Централен район.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от
професионални направления Растениевъдство и Растителна защита
в Аграрен университет – Пловдив”
Стойност на проекта:
❑
❑
❑
❑

Обща стойност на проекта - 3 429 013.36 лева
Финансиране от ЕС - 2 914 661.36 лева
Национално финансиране - 514 352 лева
Финансиране от бенефициента - 0 лева

Срок за реализиране на проекта:
❑ Дата на стартиране: 17.10.2016 година
❑ Дата на приключване: 17.04.2019 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Проект „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс
в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД“
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0004-C0001

Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие“
Цел на проекта: Да осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, която да задоволи нуждите на населението от висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска помощ.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Проект „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс
в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД“
Ползи за гражданите:
❑ Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура;
❑ Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни
институции) в това число и в разгърната застроена площ за диагностика и лечение;
❑ Пациентите от област Пловдив са облагодетелствани от закупената
апаратура/оборудване;
❑ Създадени нови работни места за работещите в сферата на
здравеопазването.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Проект „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс
в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД“
Стойност на проекта:
❑
❑
❑
❑

Обща стойност на проекта - 9 129 817 лева
Финансиране от ЕС - 4 797 078 лева
Национално финансиране - 846 543 лева
Финансиране от бенефициента - 4 438 746 лева

Срок за реализиране на проекта:
❑ Начална дата: 31.01.2012 година
❑ Дата на приключване: 18.12.2014 година

СЪДЪРЖАНИЕ

СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА

Проект „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания,
включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив”
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0004-C0001

Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“
Цел на проекта: Да осигури грижа за лицата с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства на територията на Община Пловдив. За постигане на тази цел се създава
ДЦЛУТМУ, който да осигури комплексна подкрепа чрез изграждане на здравна и високо специализирана инфрастраструктура за предоставяне на интегрирани социални услуги в общността.

СЪДЪРЖАНИЕ

СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА

Проект „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания,
включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив”
Ползи за гражданите:
❑ Отремонтирана и оборудвана сграда на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“;
❑ Квалифицирани и назначени 20 специалисти с експертни и спомагателни функции, които да бъдат
ангажирани за целите на предоставянето на интегрираните социални услуги в ДЦЛУТМУ;
❑ Създадени и предоставяни иновативни, интегрирани социални услуги, насочени към лицата с увреждания /включително и тежки такива/, и техните семейства, в Центъра - дневни и почасови услуги,
базирани на индивидуалните потребности на ползвателите и комбинируеми, според конкретните им
нужди, помощ за ежедневни дейности, самообслужване, подкрепа при работа с институции, социална
интеграция, здравно и психологично консултиране, трудова и арт терапии;
❑ Осигурена и предоставяна мобилна работа и грижа в домашна среда;

СЪДЪРЖАНИЕ

СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА

Проект „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания,
включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив”

Ползи за гражданите:
❑ Осигурена терапевтична и спец.помощ за целевата група, вкл. рехабилитационна и кинезитерапевтична дейност;
❑ Осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лица с увреждания – насочена към
предоставяне на заместваща грижа в Центъра;
❑ Осигурен достъп на обгрижваните лица до социален и иконом. живот с гарантиран максимален
комфорт и ефективна грижа за лицата от целевата група;

❑ Подобряване статуса на потребителите в социално, психологическо и здравословно измерение.

СЪДЪРЖАНИЕ

СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА

Проект „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания,
включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив”

Стойност на проекта:
❑ Обща стойност на проекта - 993 762.50 лева
❑ Финансиране от ЕС – 844 698.12 лева
❑ Национално финансиране – 149 064.38 лева
Срок за реализиране на проекта:
❑ Начална дата: 04.07.2018 година
❑ Дата на приключване: 31.12.2020 година

СЪДЪРЖАНИЕ

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

Проект: „Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и Марица“
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001/1.1-10/2010/039-01

Бенефициент: Община Марица

Източник на финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие"
Цел на проекта: Да се засили ролята на културата чрез разнообразяване и иновиране на културния
живот на територията на община „Марица”, което ще допринесе за сближаване на отделните социални групи, етническа интеграция, повишаване на икономическото, социално и културно равнище на
територията на общината.

СЪДЪРЖАНИЕ

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

Проект: „Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и Марица“
Ползи за гражданите:
❑ Организирани и проведени в рамките на 2 години 8 културни събития – Празник на община
„Марица”, Етнофестивал „Пеем, танцуваме и живеем заедно”, Фестивал „Ние познаваме
културата на Европа” и Национален събор за автентичен фолклор „От извора”;
❑ Всяко едно от събитията бе предавано пряко на сайта на общината и уеб-сайта „Марица и
Сайент заедно в Европа”;
❑ Закупената сцена;
❑ Изработени са 52 национални носии на страните членки от ЕС, които са изложени в читалищата на територията на общината;
❑ Отпечатани 5000 броя малки и 400 броя големи информационни каталога, 500 сборника с
добри практики за съхраняване на народното изкуство и фолклор, 100 фотоалбума „Младите фотографи на община Марица”, със снимки от курсовете по фотография, 20 броя винилови пана със снимки от проведените събития;
❑ Изготвен 30 минутен документален филм за промотиране на иновативно културното събитие „Ние познаваме културата на Европа”, тиражиран в 600 броя DVD носителя.

СЪДЪРЖАНИЕ

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

Проект: „Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и Марица“
Стойност на проекта:

• Обща стойност на проекта - 367 601,00 лева
• Финансиране от ЕС - 279 126 лева
• Национално финансиране - 49 258 лева
• Финансиране от бенефициента - 39 217,00 лева
Срок за реализиране на проекта:
• Начална дата: 09.08.2011 година
• Дата на приключване: 09.08.2013 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

Проект "Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране
в България - Пловдив”
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-3.0.01-0007-C0001

Източник на финансиране: Оперативна програма "Транспорт“
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Цел на проекта: Изграждане на интермодален транспорт в Пловдив е създаване на условия за ефективно прехвъряне на превозните на товари с контейнери от автомобилния към железопътния транспорт и избягване на замърсяванията и затрудненията при движението на автомобили по пътната
мрежа на Южен - Централен район на планиране.
.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

Проект "Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране
в България - Пловдив”

Ползи за гражданите:
❑ Чрез изграждането на нова инфраструктура за интермодален транспорт в Южен - Централен
район на планиране в България - Пловдив са създадени условия за извършването на различни видове транспорт и комбинирнето им;
❑ Повишено е качеството на предоставените товарни услуги, както и намаляване на цените за
спедиторските фирми, а от там и тези за крайния потребител;
❑ Създадени са условия за привличане на нови инвеститори;

❑ Създадени са нови работни места.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

Проект "Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране
в България – Пловдив”
Стойност на проекта:
❑ Обща стойност на проекта - 2 062 060 лева
❑ Финансиране от ЕС - 1 752 751 лева
❑ Национално финансиране - 309 309 лева
Срок за реализиране на проекта:
❑ Начална дата: 23.04.2014 година
❑ Дата на приключване: 29.11.2016 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ТРАНСПОРТ

Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.5.03-0001-C0001

Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие“

Цел на проекта: Насърчаване използването на устойчиви начини на транспорт - обществен транспорт
и придвижване с велосипед.

СЪДЪРЖАНИЕ

ТРАНСПОРТ

Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“
Ползи за гражданите:
❑ Създадена е нова система за управление на градския транспорт за улесняване на гражданите:
❑ Изградена е Система за управление на автопарка и информация за пътниците;
❑ Автобусите на градския транспорт са оборудвани със Система за електронно таксуване;
❑ Изградена е мрежа от велосипедни алеи:
❑ Изградени са нови 48 км. велоалеи;
❑ Поставени са безплатни стоянки за паркиране;
❑ Оптимизирана е системата за светофарен контрол на 50 броя кръстовища включващи и корекции
на тротоара на пешеходната пътека и звукови сигнали за хора в неравностойно положение, 15 видеокамери и 130 датчици за движението;

СЪДЪРЖАНИЕ

ТРАНСПОРТ

Проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“

Стойност на проекта:
❑
❑
❑
❑

Обща стойност на проекта 39 108 753 - лева
Финансиране от ЕС - 33 242 440 лева
Национално финансиране - 5 866 313 лева
Финансиране от бенефициента - 5 170 лева

Срок за реализиране на проекта:
❑ Начална дата: 02.07.2012 година
❑ Дата на приключване: 02.02.2016 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ОКОЛНА СРЕДА

Проект „Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достиг
ане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград”
Номер на проекта в ИСУН: BG16M1OP002-5.002-0009-C02

Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: Оперативна програма “Околна среда“
Цел на проекта: Актуализация на общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите в
Община Асеновград и планиране на адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за качеството на атмосферния въздух.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОКОЛНА СРЕДА

Проект „Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и
достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград”

Ползи за гражданите:
❑ Изготвена качествена програма, адресираща основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на Община Асеновград;
❑ Избрани са адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОКОЛНА СРЕДА

Проект „Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и
достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград”
Стойност на проекта:
❑ Обща стойност на проекта - 131 629.31 лева
❑ Финансиране от ЕС - 111 884.92 лева
❑ Национално финансиране - 19 744.39 лева
Срок за реализиране на проекта:
❑ Дата на стартиране 15.05.2017 година
❑ Дата на приключване 08.02.2019 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Проект "Създаване на заетост в "МИБО" ЕООД - ново начало за търсещите работа
и неактивни лица на пазара на труда“
Номер на проект от ИСУН: BG05M9OP001-1.003-1079-C02

Бенефициент: "МИБО" ЕООД
Източник на финансиране: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“
Цел на проекта: Създаване на нови работни места за удовлетворяване необходимостта на "МИБО"
ЕООД от допъл нителен персонал, поради увеличения обем поръчки по договори с търговски контрагенти за производствените обекти – Шивашки цех в град Пловдив и Шивашки цех в село Осетеново,
община Павел баня.

СЪДЪРЖАНИЕ

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Проект "Създаване на заетост в "МИБО" ЕООД - ново начало за търсещите работа
и неактивни лица на пазара на труда“
Ползи за гражданите:
❑ Назначени 25 безработни и/или неактивни лица на длъжност
"Машинен оператор шиене на облекла";
❑ Професионална квалификация по част от професията на 25 новоназначени лица;
❑ Закупено оборудване - (Шевна машина - 6 брой, Едноиглова машина за прав двулицев шев - 12
брой, Едноиглова машина с електрическо управление - 5 брой, Електронна понт машина - 1 броя,
Автомат за изработване на “илик око“;
❑ Назначени са 13 лица от целевата група за период от 12 месеца след субсидираната заетост.

СЪДЪРЖАНИЕ

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Проект "Създаване на заетост в "МИБО" ЕООД - ново начало за търсещите работа
и неактивни лица на пазара на труда“
Стойност на проекта:
❑ Обща стойност на проекта - 313 736.00 лева
❑ Финансиране от ЕС - 266 675.60 лева
❑ Национално финансиране - 47 060.40 лева
Срок за реализиране на проекта:
❑ Дата на стартиране: 01.09.2016 година
❑ Дата на приключване: 01.12.2017 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Проект „Внедряване на изкуствен интелект "Serendipity" за фундаментална промяна
в процеса по предоставяне на услуги за медиа мониторинг и анализи на А Дейта Про“
Номер на проект от ИСУН: BG16RFOP002-1.001-0522-C01

Бенефициент: „А Дейта Про“ ООД
Източник на финансиране: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Цел на проекта: Глобалният ръст на обемите на неструктурирана информация, който формира високото търсене на услугите на фирмата, обаче е твърде висок - в пъти по-бърз от възможностите и
да я придобиват и обработват ръчно независимо, че разполагат с отлични системи за управление
на съдържание (CMS). Затова техният приоритет е максимална автоматизация на всички процеси.
За разлика от други сегменти, тук използваните системи трябва да притежават свойството "интелигентност"- да могат самостоятелно да взимат решения според семантиката на данните. Serendipity
е изкуствен интелект, който може да промени фундаментално процеса на доставка на MMA услуги
чрез почти пълната му автоматизация.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Проект „Внедряване на изкуствен интелект "Serendipity" за фундаментална промяна
в процеса по предоставяне на услуги за медиа мониторинг и анализи на А Дейта Про“
Ползи за гражданите:
❑ Въведени нови научни изследвания и иновации за повишена
конкурентоспособноста:
❑ Привлечени частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа
за иновации или за научноизследователски и развойни проекти;
❑ Подкрепени производствени инвестиции за фирми и предприятия, получаващи подкрепа;
❑ Създадени условия за бизнес проекти, насочени към еко-иновации.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Проект „Внедряване на изкуствен интелект "Serendipity" за фундаментална промяна
в процеса по предоставяне на услуги за медиа мониторинг и анализи на А Дейта Про“
Стойност на проекта:

❑
❑
❑
❑

Обща стойност на проекта - 1 447 510.00 лева
Финансиране от ЕС - 721 612.60 лева
Национално финансиране - 127 343.40 лева
Финансиране от бенефициента - 598 554.00 лева

Срок за реализиране на проекта:
❑ Дата на стартиране: 18.01.2017 година
❑ Дата на приключване: 18.10.2018 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ТУРИЗЪМ

Проект „Асеновград – свещената порта на Родопите”
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0108-C0001

Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие"
Цел на проекта: Чрез разработката на този проект се цели да се подкрепи развитието на разкритите в община Асеновград конкурентоспособни туристически атракции с оглед диверсификацията на
туристическия продукт на Република България, опазване на културното наследство в контекста на
устойчиво развитие и диверсификация на туристокопотока към по-слаби и не толкова добре развити
туристически региони, намаляването на териториалната концентрация и по-равномерното разпределение на ползите за страната от туризма.

ТУРИЗЪМ

СЪДЪРЖАНИЕ

Проект „Асеновград – свещената порта на Родопите”
Ползи за гражданите:
❑ Извършена реставрация и консервация, както и подобряване инфраструктурата около него;
❑ Разширен съществуващия паркинг и изграден голям информационен център;
❑ Подменени настилките, изградени нови стъпала и каменна зидария, монтирани парапети по
всички опасните места, цялостно почистване от растителността, оформяне на пътеките и алеи
те за преминаване, реконсервация на горните повърхности на крепостните градежи и консервационна запечатка на средновековните зидове;
❑ Оформени кътове за отдих и монтирани пейки;
❑ Поставени са художествено и парково осветление от над 240 прожектора;
❑ Изграден информационно-културен център;
❑ Доставено е пълно оборудване за туристическия информационен център – стелажи, столове,
бюра, шкафове, витрини и други;
❑ Доставени са хардуерен сървър, настолни и мобилни компютърни системи, визьори за наблюдение, информационни киоски и други;
❑ Подменена покривната част на църквата и други;

ТУРИЗЪМ

СЪДЪРЖАНИЕ

Проект „Асеновград – свещената порта на Родопите”
Ползи за гражданите:
❑ Доставена географска информационна система (ГИС);
❑ Доставени и монтирани 2 броя видеостени, на които се излъчват специално направени по проекта
кратки филми рекламиращи Асеновата крепост и основните туристически забележителности в общината.
❑ Експонирана е средновековна бойна техника в подножието на крепостта - метателни и стенобойни
машини в реални размери - 2 броя балисти, 2 броя катапулти, 1 таран и 1 бойна кула, които са важен елемент за пресъздаването на историческата действителност;
❑ Изградена е система за видеонаблюдение;
❑ Изработени са 2 броя макети на крепостта;
❑ Изготвени са емблема на археологическия комплекс Асенова крепост, туристическа брошура с
кратка история на археологическия комплекс, луксозен туристически гайд на 7 езика, сайт, 3 броя
промоционални филми озвучени на по 7 езика всеки;
❑ Наети и поставени за срок от 1 година са 5 рекламни билборда;
❑ Обучени и наети 10 души по професия „Аниматор в туризма”.

ТУРИЗЪМ

СЪДЪРЖАНИЕ

Проект „Асеновград – свещената порта на Родопите”

Стойност на проекта:
❑
❑
❑
❑

Обща стойност на проекта - 2 719 779 лева
Финансиране от ЕС - 2 237 605 лева
Национално финансиране - 394 872 лева
Финансиране от бенефициента - 90 380 лева

Срок за реализиране на проекта:

❑ Начална дата: 28.12.2010 година
❑ Дата на приключване: 19.03.2013 година

