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През м. ноември екипът на Областен информационен център Сливен 
проведе редица срещи на територията на областта за представяне на 
новите функционалности на Информационната система за управление 
и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).  

Надграждането на публичния модул цели по-голяма прозрачност и 
информираност на широката общественост, с което да се гарантира 
по-добра проследимост на управлението на европейските фондове и 
предоставяне на възможност за извършване на повече и по-детайлни 
справки. 

Към днешна дата, платформата ИСУН 2020 има над 70 000 потребители, предлага информация и работна среда за 

20 програми с външно финансиране. Още от създаването си, обаче, основната цел на системата е всички данни по 
изпълнение на Оперативните програми у нас, още от тяхното възникване, да се събират, обработват и отчитат 
електронно. По този начин се осигурява възможност за тяхното ефективно управление, наблюдение, отчитане и 
проверки, както и обмен на информация с органите на ЕК. Това осигурява проследимост по всяка една програма, 
процедура, договор за предоставяне на финансова помощ, като позволява да се наблюдава изпълнението по раз-
лични критерии и индикатори. 

Изключително полезен за кандидат-бенефициентите е новият модул „Мога ли да кандидатствам”. Чрез него всеки 
субект може да научи по кои програми и процедури е допустим кандидат. За разлика от предишната версия на 

платформата, с предимно деловодни функции, настоящата система дава възможност за проверка на всички отво-
рени и предстоящи процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), по които един потенциа-
лен кандидат е допустим, чрез задаване на критерии за населеното място и вида на организацията-бенефициент. 
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Обновеният публичен модул на системата е изключително полезен не само за бенефициенти и експерти, работе-
щи в тази сфера, но и за всички, които се нуждаят от конкретна информация за определени проекти, процедури 
или програми. Представители на медиите и всеки отделен гражданин вече много лесно в реално време могат да 
правят справки за сключени договори, изплатени средства, наложени финансови корекции, тръжни процедури, 
брой проекти, по които работи даден бенефициент или изпълнител. ИСУН 2020 предоставя актуални справки по 
райони за планиране, включително до ниво отделно населено място – информация за всички проекти, които се 

изпълняват на съответната територия със стойност на договорените и на реално изплатените средства по източни-
ци на финансиране. 

През 2015 г. ИСУН 2020 спечели първо място за IT проект в категория „Обществени организации”, а към днешна 
дата, обемът публична информация надхвърля нормативните изисквания. Публичният модул на ИСУН 2020 е дос-
тъпен на интернет адрес http://2020.eufunds.bg/. 

Информационна кампания по ОП „Околна среда” 2014-2020  

ОИЦ Сливен реализира информационна кампания в четирите общини от областта с 
цел популяризиране на актуални възможности за кандидатстване по ОП „Околна 
среда” (ОПОС) 2014-2020. Участие взеха представители на общинските админист-
рации, ДПП „Сините камъни”, неправителствени организации и др. 

Информационните събития са част от националната разяснителна кампания, насо-
чена към потенциални бенефициенти, която се организира и провежда от Мрежата 
от 27 Областни информационни центъра, координирана с Управляващия орган на 
ОПОС 2014-2020 г. 

По време на срещите бяха представени условията за финансиране по процедурите 
„Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България”  и „Изготвяне/актуализиране на планове за 

действие за видове”. 

 Целта на процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България” е изграждане, 

развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, чрез планиране и 

провеждане на 25 регионални информационни кампании – една информационна кампания в един регион (една 
от 28-те административни области на страната по смисъла на Закона за административно-териториалното уст-
ройство на Република България), за територия, която попада в защитена зона/защитени зони от мрежата Натура 
2000).  

Допустими кандидати са: структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за 
формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащит-
ното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни инс-
титути. Партньорството е допустимо, но не е задължително. 

Максималният размер на БФП за проект е 71 400 лв. По процедурата могат да се предоставят до 100% от макси-
малния размер на допустимите разходи. Максималният период за изпълнение на проект е 36 месеца. Крайният 
срок за подаване на проектните предложения е 27.01.2020 г., 17:30 часа. 

 Процедурата „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове” цели определяне на възс-

тановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 за период 
от 10 години.  

Операцията обхваща диви растителти и животински видове с одобрени задания от министъра на околната среда и 
водите и без одобрени такива. Поради тази причина Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 е обявил в насоки-
те за кандидтастване два крайни срока за подаване на проектни предложения. За планове за действие, които 
имат одобрени задания от министъра на околната среда и водите, крайният срок за подаване на проектни предло-
жения е до 17:00 часа на 11.02.2020 г.   

За планове за действие, за които не са налични одобрени задания от министъра на околната среда и водите пода-
ването на проектни предлажения е до 17:00 часа на 12.05.2020 г.  Определена е и различна продължителност 
за изпълнението на дейностите по одобрените проекти. До 24 месеца е срокът за изпълнение на проекта, в случай 
че не се предвиждат теренни дейности и до 42 месеца, в случай че са предвидени такива. 

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, структури на МЗХГ - Изпълнителна агенция по гори-
те и нейните структури; общини, структури на МОСВ, с изключение на дирекция „Национална служба за защита 
на природата”. 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ за всички одобрени проектни предложения е до 3 912 000 лв. 
Максималният размер на БФП за един проект за план за действие за растителен вид/растителни видове и 300 000 
лв. за проект за план за животински вид/видове. 

Пълният пакет документи и по двете операции е публикуван на интернет адреса на Единния информационен пор-
тал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: 
www.eufunds.bg, както и на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инстру-
менти на ЕС в България (ИСУН 2020): https://eumis2020.government.bg. 

Продължава от стр. 1 
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„Биофарм-инженеринг” АД реализира успешно проект  

по ОП „Иновации и конкурентоспособност”  

Представители на Областен информационен център Сливен приставаха на 
заключително събитие по повод приключване изпълнението на проект 
„Повишаване на енергийната ефективност в БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД”, 
финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.  

По проекта е закупена, монтирана и въведена в експлоатация нова компакт-
на линия за разливане на флакони под изолатор. 

Изградена е  система за утилизация на отпадна топлина и придобиване на 
автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението.  

Бенефициентът е въвел и серти-
фицирал система за енергиен ме-

ниджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN 
ISO 50001.  

Общата стойност по проекта е в размер на 4 996 172.90 лв., от които 2 
498 086.45 лв. са безвъзмездна финансова помощ, предоставена по 

линия на ОП „Иновации и конку-
рентоспособност” 2014-2020 г.  

В резултат на реализираните дей-
ности е повишена енергийната 
ефективност и е разширен капа-
цитетът на производството на 
ветеринарно-медицинските ле-
карствени и имунологични препа-

рати на „Биофарм-Инженеринг” АД.  

„Биофарм-инженеринг” АД е единственият в страната производител на вак-
сини срещу антракс, хеморагична треска и други болести при животните. 
Произвеждат се и високачествени продукти за хуманитарната медицина.  

Фирмата има всички разрешения да борави с особено опасни вируси и бак-
терии, като разполага с уникални системи за тяхната обработка и системи за безопасност.  

Партнира си с водещи европейски и американски лаборатории и предлага ваксини за ветеринарната медицина в 
цяла Европа. 

Екипът на Областен информационен център Сливен взе участие в заседание 
на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, 
което се състоя на 15 ноември в Областна администрация.  

В рамките на събитието бяха представени процедури, които се очаква да стар-
тират съгласно Индикативната годишна работна програма за 2019 г. и 2020 г. 
на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, които ще се реализират 
в рамките на Приоритена ос 3 на Програмата. 

Операциите са насочени към социалното приобщаване на лица от уязвими и 
маргинализирани групи, чрез въвеждане и изпълнение на образователни мер-
ки, свързани с повишаването на качеството на образователната среда и на-

сърчаване на ученето през целия живот. 

Според ИГРП за 2019 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” се очаква прием на процедурите 
„Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда” и „Подкрепа на 
уязвими групи за достъп до образование и учене през целия живот”. 

Съгласно одобрената ИГРП за 2020 г. на Програмата през следващата календарна следва да бъдат обявени проце-
дурите „Подкрепа за приобщаващо образование”, „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование” и 
„Ограмотяване на възрастни” – част 2. 

ОИЦ Сливен участва в заседание на  

Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси 

КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 
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Договорът за нови тролеи и електробуси беше подписан  

от кмета Стефан Радев и министър Нено Димов 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община 
Сливен Стефан Радев и управителят на „Пътнически превози” ЕООД Енчо 
Петров подписаха договор за обновяване на обществения градски транс-
порт в общината. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г. (ОПОС).  

Общият размер на инвестицията е 13,2 млн. лв. ОВ понеделник министърът 
на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Сливен Стефан 
Радев и управителят на „Пътнически превози” ЕООД Енчо Петров подписаха 
договор за обновяване на обществения градски транспорт в общината. Про-
ектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. 
(ОПОС). Общият размер на инвестицията е 13,2 млн. лв. ОПОС осигурява 11 
милиона от тях. 

„Радостен съм, че подписахме този договор с министъра на околната среда 
и водите, а именно за финансиране на Община Сливен за подобряване на 
транспортната инфраструктура и подвижния състав. Продължаваме с тази 
дейност, която започнахме през миналия мандат – с подмяна на автобусния 

парк. Сега с тези средства е предвидено да закупим 6 нови тролейбуса с подобрена енергийна ефективност, 4 
нови екологични електрически автобуса, да направим ремонт на контактната мрежа на тролейбусите и да закупим 
2 зарядни станции за електробуси”, съобщи на брифинг в общината кметът Радев. 

Със замяната на остарелия подвижен състав с екологичен обществен транспорт и с ремонта на контактната мрежа 
ще се намали количеството емисии на азотен оксид с 3,41 тона годишно и на фини прахови частици – с 0,17 тона 
на година. Реализирането на дейностите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за 118 
000 жители на община Сливен. Срокът за изпълнение на проекта е 39 месеца. Предстои започване на процедури 
по избор на доставчици и изпълнители по строителните дейности. 

„Целта ни трябва да е все повече хора да използват градския транспорт. Всеки пътник в градския транспорт е 
един автомобил по-малко по улиците на града. Вече сме започнали да работим в посока на запазване по-голяма 

част от градското пространство за пешеходците и велосипедистите. В противен случай ще се превърнем в един 
огромен паркинг”, обясни Стефан Радев. 

Проектът не предвижда повишение на цените на билетите и картите за градския транспорт. Новите превозни 
средства ще заменят 11 от най-амортизирани дизелови автобуси и тролейбуси.ПОС осигурява 11 милиона от тях. 

 

Източник: https://mun.sliven.bg/  

Приключи обучението на лица от уязвимите групи за придобиване на професионална квалифи-
кация като част от Проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция 
на уязвими групи в община Сливен“, който стартира в края на март. Бенефициент е Община 
Сливен. 

Беше проведена процедура за избор на бенефициенти за обучение и придобиване на професио-
нална квалификация по професиите „Работник в озеленяването” и „Офис секретар”. 

Ефективното изпълнение изискваше информиране на обществото и заинтересованите страни за 
целите на проекта и ползите му. Като резултат от участието на Регионалния център за икономи-
ческо развитие, бяха проведени две работни срещи на екипа и четири информационни срещи за 
целевите групи. Бяха разработени критерии за подбор на крайни бенефициенти и проведени 

процедури за подбор, като в професионални обучения по проекта бяха избрани и включени 75 лица от социално-
уязвими групи в региона. 

Беше предоставено качествено професионално обучение на лицата от целевите групи, с цел подобряване на про-
фесионалното им развитие и адаптивността им на пазара на труда. 

Постигнатите резултати са 75 лица обучени в курсове за професионална квалификация, като 60 лица са обучени 
по професията “Работник в озеленяването” и 15 лица по професията „Офис секретар”. Бяха издадени 60 свиде-
телства и 15 удостоверения за професионално обучение на успешно завършилите. 

Източник: https://mun.sliven.bg/  

Приключи обучението на лица от уязвимите групи за придобиване  

на професионална квалификация 

https://mun.sliven.bg/
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Община Сливен обявява прием на документи на кандидати за потребители и персонал 

за услугата „Патронажна грижа” 

Във връзка с изпълнение на Проект № BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в Община Сливен” по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, 
Община Сливен обявява прием на документи на кандидати за потребители и на кандидати за персонал за пре-
доставяне на услугата. 

Потребители на услугата могат да бъдат възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообс-
лужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, и хора, които нямат близки и за които има соци-
ална необходимост от почасови услуги. Кандидатите могат да бъдат от територията на Община Сливен. 

Длъжностите, за които е обявен подбора на персонал са следните: 

• Ръководител на услугата – 1 брой. 

• Диспечер на услугата – 1 брой. 

• Социален работник – 2 броя. 

• Медицинска сестра – 2 броя. 

• Психолог – 1 брой. 

• Домашен помощник – 20 броя; 

Образци на документите и за потребители и за подбор на персонал могат да се получат в Центъра за админист-
ративно обслужване на граждани на адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1 или да се изтеглят от сайта 
на Община Сливен: https://mun.sliven.bg/ 

Източник: https://mun.sliven.bg/  

Кметът Стефан Радев: Децата са нашето бъдеще и основната ни грижа е  

да растат в по-уютна и комфортна среда 

Кметът Стефан Радев извърши оглед на цялостния ремонт на Детска градина 
„Детство” в квартал „Младост”. 

По време на срещата си с изпълнителите, ръководството и персонала на детското 
заведение кметът Радев изрази задоволството си от извършените до момента дей-
ности. Той поздрави екипа, работил по проекта, благодарение на който се вижда 
положителната промяна в облика на сградата, както и многократно подобрените 
условия в нея. 

„Тук най-важни са децата. Трябва да работим за това те да живеят спокойни и 
щастливи, да имат възможност да се възползват от удобствата и комфорта на зао-
бикалящата ги среда, за да растат пълноценно”, заяви още Стефан Радев. 

От своя страни директорът на детската градина Красимира Милчева благодари за модернизирането на детското 
заведение, от което най-доволни са децата. Тя допълни, че то не е било ремонтирано от откриването му през 
1974 г. На огледа присъстваха още зам.-кметовете Пепа Чиликова и Любомир Захариев. 

Реконструкцията на детска градина „Детство”, намираща се в ж.к. „Младост”, включва саниране, подмяна на дог-

рамата и топлоизолация на фасадите, ремонт на покрива и монтаж на нова хидроизолация, изграждане на систе-
ма със соларни панели за битова гореща вода, ремонт на сградните инсталации, включително отоплителна, осве-
тителна, водопроводна и канализационна, изграждане на нова пожароизвестителна инсталация, вътрешен ре-
монт. На този етап се работи по благоустройството на двора на детската градина, което включва засаждане на 
нови растителни видове и изграждане на шест нови детски площадки с ударопоглъщаща настилка, върху които 
ще бъдат монтирани част от старите детски съоръжения и ще бъдат добавени нови. 

Предвидено е и осигуряване на достъпна среда, като вече е изградена рампа за достъп и се работи по монтажа на 
новия асансьор. Предстои и извършването на доставки на мебелировка и оборудване, включително нови детски 

легла, маси, столчета и гардеробчета, детски съоръжения и мебелировка и дидактически съоръжения за спалните 
и занималните в детската градина. 

Цялостното реновиране се извършва по Проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Сливен”, 
финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. 

Кметът Стефан Радев коментира, че в момента по този проект се модернизират още три детски градини в Сливен – 
„Мак”, „Вержин и Хаик Папазян” и „Зорница”. Общата му стойност е над 5 млн. лв. 

„Планираме цялостно обновяване на още две детски градини. В момента се реновира Детска ясла № 3, предвиж-
даме ремонт и на още една ясла. Продължаваме с инвестициите в образователната инфраструктура, насочени в 
модернизация на сградните фондове”, каза той. 

Източник: https://mun.sliven.bg/  

https://mun.sliven.bg/
https://mun.sliven.bg/
https://mun.sliven.bg/
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Този документ е изработен в рамките на проект „Областен информационен център Сливен“ с договор № BG05SFOP001-4.004-0024-C01, 

финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официал-

ното становище на ЕС и Управляващия орган. 

11 774 души от област Сливен ще получат безплатни хранителни продукти 

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално 
подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 
(ФЕПНЛ), Български Червен кръст Сливен започва поетапно раздаване на ин-
дивидуални пакети с хранителни продукти на 11774 нуждаещи се граждани в 
област Сливен. 

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпома-
гане, ще получат по 24,570 кг от 16 вида хранителни продукти: пшенично 
брашно – 2 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул 
консерва – 2,400 кг; домати белени   – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч 
консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо в собствен сос консерва – 

0,300 кг; говежди кюфтета в бял сос консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,300 кг; консерва риба – 
0,170 кг; зрял фасул – 3 кг; леща – 4 кг; олио – 4 литра. 

Продуктите се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регла-
мента за защита на личните данни. 

В община Твърдица разпределянето на продуктите ще бъде извършено от 16.12.2019 г. до 31.01.2020 г., във вре-
менен пункт на ул. „Заводска” 17 – в Медицинския център. 

В община Нова Загора помощите ще се получават от 6 януари до 15 февруари 2020 г. в два временни пункта – 
Пункт № 1 в Младежкия дом, ет. 1 и Пункт № 2 в кв. „Шести” ул. „Освобождение” № 1. 

В община Сливен за раздаването ще бъдат открити следните пунктове: 

 Пункт № 1 на ул. „Георги Икономов” 2  – от 09 декември до 10 февруари 2020 г. 

 Пункт № 2 в кв. „Даме Груев”, ул. „Дели Ради” 2-В /за кв. „Надежда”/ – от 06 януари до 20 февруари 2020 

г. 

В селата на община Сливен и кв. „Речица” – раздаването ще се осъществява по етапно в периода от 9 декември 
2019 г. до 20 февруари 2020 г. 

В община Котел началото на кампанията е от 13 януари до 20 февруари 2020 г – в пункт на ул. „Св. св. Кирил и 
Методий” № 7 А. 

Както вече е известно от предходните години, списъците се изготвят от Агенцията за социално подпомагане. Тази 
година право на подпомагане по програмата имат: 

 Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целе-

ва помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.; 

 Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една го-

дина по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2019 г.; 

 Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за 

учебната 2018/2019 г.; 

 Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 

348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреж-
дания (ЗХУ) към месец 08.2019г.; 

 Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете 

с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2019 г.; 

 Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназна-

чени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и 
роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за 
прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2019 г., а 
по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 
31.08.2019 г.; 

 Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форс-

мажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 
16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 
(ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално 
лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г. 

За област Сливен техният брой е общо 11774 души: в община Сливен –  6616, 
община Котел – 2515, община Нова Загора –  1288, община Твърдица – 1355 ду-

ши. 

 

 

Областен информационен 
център Сливен 

Очакваме Вашите въпроси, пред-
ложения, мнения на  

тел.: 044 611 145;  

e-mail: oic.sliven@eufunds.bg;  

пощенски адрес: гр. Сливен,  

бул. „Цар Освободител” № 1 

Областен  информационен 

център Сливен 
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