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Община Сливен изпълни дейностите по проект 

 „Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен” 

За 1600 души в община Сливен приключва проектът BG05FMOP001-3.002-0148-C10 
„Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен”. Той е по Оперативната програма за храни 
и/или основно материално подпомагане. Дейностите бяха финализирани на 29 февруари. 

В рамките на проекта, който е с продължителност над 3 години, бяха обхванати повече от 
4000 нуждаещи се, изпаднали в неблагоприятно социално положение; самотноживеещи, хо-
ра без доходи и други. Те получаваха безплатна храна всеки работен ден. 

Осъществяването на проекта е част от целенасочената социална политика, която община 
Сливен развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална 
изолация. 

Очакванията са програмата да бъде възобновена през следващия програмен период след 
2021 г., когато община Сливен ще може да кандидатства за финансиране. 
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ПРСР 2014-2020 г. 
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Успешно приключва проектът 

„Подобряване на образователната инфраструктура в град Сливен” 

Успешно приключва проектът „Подобряване на образователната 
инфраструктура в град Сливен” на ОП „Региони в растеж” 2014-
2020 година, по който бяха ремонтирани 4 детски градини в Сли-
вен – „Детство”, „Зорница”, „Мак” и „Вержин и Хаик Папазян”. 
Днес кметът Стефан Радев официално откри изцяло реновираната 
детска градина „Детство” в квартал „Младост”. 

„С този проект, който изпълняваме, показваме, че децата са много 
голям приоритет за нас, за Община Сливен и че те заслужават 
само най-доброто. Безспорно много труден обект беше „Детство“ 
заради това, че няма как да затворим учебните заведения, че ед-
новременно се извършват строителни дейности, едновременно 
продължава учебно-възпитателният процес. Затова се радвам, че 
се справихме. Искам да благодаря на всички вас, които участвах-
те в този процес. Резултатите са много добри и всички усилия си 

заслужават. Като община няма да спрем да инвестираме в образо-
вателната инфраструктура”, каза кметът Радев. 

От своя страна директорът на детското заведение Красимира Мил-
чева изрази благодарността си, че градината е била включена в 
проекта. 

„Днес е много специален ден за нас. Една толкова дълго чакана 
мечта се сбъдна. Няма по-добра инвестиция от тази – за нашите 
деца, които са нашето бъдеще. За този прекрасен подарък изказ-
ваме сърдечни благодарности на Община Сливен, в лицето на кме-
та Стефан Радев, на изпълнителя на проекта и на всички, които 
работиха упорито в продължение на една година, за да се случи 
всичко това. Нека в тази сграда винаги има деца и да се чува дет-
ски смях”, заяви Милчева. 

Освен „Детство” в проекта са включени и детските градини 
„Зорница” в квартал „Стоян Заимов”, „Мак” в централна градска 
част и „Вержин и Хаик Папазян” в квартал „Българка”. Извършени-
те строителни работи на четирите обекта включват енергоефиктивно саниране, вътрешен ремонт на всички поме-
щения, ремонт на сградните инсталации, осигуряване на достъпна архитектурна среда, включително монтаж на 
асансьори, подемници за хора с увреждания, рампи. На два от обектите са изградени и оборудвани нови модерни 
и функционални кухненски блокове. 

На символичното откриване на обектите и предшестващата 
го пресконференция присъстваха още председателят на 
Общински съвет-Сливен Димитър Митев, заместник-
кметовете на Община Сливен инж. Любомир Захариев и 
инж. Стоян Марков, началникът на Регионалното управле-
ние на образованието Милена Чолакова, ръководители на 
фирмите-изпълнители, членове на екипа за управление на 
проекта, директори и учители в детски градини, граждани. 
В рамките на откриването обектите бяха осветени от отец 
Панайот от катедрален храм „Св. Димитър Солунски”. 

Общата стойност на проекта възлиза на 5 028 949,65 лева, 
осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 г., от които европейско финансиране в размер 
на 4 274 607,20 лева и национално финансиране в размер 

на 754 342,45 лева. 

Общата цел на проекта „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, изпълняван по Договор 
за БФП BG16RFOP001-1.015-0001-C01 е да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура в 
Община Сливен посредством ремонт и реновиране, въвеждане на мерки за енергийни спестявания, изграждане на 
достъпна архитектурна среда, преоборудване на четири обекта на образователната инфраструктура. 

 

Източник: https://mun.sliven.bg/index  
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Община Сливен подбира персонал за предоставяне на социални услуги 

Във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в общи-
на Сливен – етап II”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на 
децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани 
здравно-социални услуги за деца и семейства” – Компонент 1 по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Сливен обя-
вява прием на документи за подбор на персонал по проект: „Подкрепа за де-
институционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за пре-
доставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура 

за подбор. 

Информация за провеждане на процедура за подбор на всички кандидати: 

I. Работодател: Община Сливен 

II. Място на работа: Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени 
увреждания и техните семейства с адрес: гр. Сливен, ул. „Баба Тонка” № 54 /бивше начално училище „Хаджи Ди-
митър”/ 

III. Характер на работата: Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, осно-
вани на нуждите на всяко дете и неговите родители. Гарантиране на правото на децата на семейна среда и на 
достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. 

Място на работа: Център за Обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с тежки мно-
жествени увреждания и техните семейства 

Обявява се подбор за следните длъжности за двата центъра: 

 Ръководител на услугата – 1 брой; 

 Касиер-домакин – 1 брой; 

 Огняр – поддръжка – 1 брой. 

Място на работа: Център за Обществена подкрепа 

    Обявява се подбор за следните длъжности: 

 Социален работник – 7 броя; 

 Педагог – 4 броя; 

 Логопед – 1 брой; 

 Психолог – 2 брой; 

 Хигиенист – 1 брой. 

Място на работа: Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства 

  Обявява се подбор за следните длъжности: 

 Социален работник – 2 броя; 

 Педагог – 4 броя; 

 Логопед – 1 брой; 

 Психолог – 1 брой; 

 Медицински сестра – 1 брой; 

 Рехабилитатор – 2 броя; 

 Готвач – 1 брой; 

 Хигиенист – 1 брой. 

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в сградата на Община Сливен, на адрес: ул. „Цар 
Освободител” № 1, стая 122 или да се изтеглят от сайта на Община Сливен: www.sliven.bg, секция „Актуално”, 
раздел „Работни места”. 

Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа в стая 122 на Об-
щина Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. „Цар Освободител” № 1, в срок до 13 март включително. 

За информация: 044/611 122; Лица за контакти: Здравка Катилеева, Мая Петрова. 

Източник: https://mun.sliven.bg/index  
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АКТУАЛНО 

Приемат се проектни предложения по процедура 

„Транснационални партньорства” 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” обяви 
прием на проекти по процедура „Транснационални партньорства”.  Целта на операцията 
е да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори 
от страни-членки на ЕС чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри прак-
тики и партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми. 

Допустими кандидати са всички физически и юридически лица и техни обединения, кои-
то задължително трябва да участват в партньорство с поне един партньор от друга стра-
на-членка на Европейския съюз. 

Обменът между партньорите трябва да е в областта на пазара на труда и качеството на работните места, социал-
ното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията 

на труд или изграждането на административен капацитет в тези области. Ще бъдат финансирани дейности, свър-
зани с организиране на семинари, работни дискусии и обучения за насърчаване обмена на опит, информация, 
добри практики и иновативни подходи.  Одобрените кандидатите следва да включат в дейностите си и адаптиране 
и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане 
на разработени иновативни подходи и модели.  

Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 50 000 лева, максимал-
ния – 150 000 лева. В рамките на процедурата не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите и българс-
ките партньори, финансовата подкрепа по Програмата е 100%. Чуждестранните партньори следва самостоятелно 

да осигуряват финансиране за своето участие в проекта в рамките на дейностите и/или части от дейностите, в 
които участват. Средствата могат да бъдат лични, както и привлечени от различни източници на финансиране от 
съответната страна-членка. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 май 2020 г., 17:30 часа. 

Пълният пакет документи по операцията е публикуван на интернет адреса на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 г.: www.esf.bg, на Единния информационен портал за обща информация за уп-
равлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg, както и на Информацион-
ната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020): 
https://eumis2020.government.bg. 

Стартира прием на проекти по процедура 

„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия” 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” обяви прием на проекти по 
процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”. Допустими кандидати са 
микро, малки, средни и големи предприятия, които  имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 
и 2018 г.) преди датата на обявяване на процедурата.  

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева. Минималният размер на 
заявеното безвъзмездно финансиране за всеки индивидуален проект е 100 000 лева, а максималната помощ за 
микро и малки предприятия – 500 000 лв., за средни – 750 000 лв., за големи – 1 000 000 лв. 

В зависимост от категорията на предприятието, региона, в който ще се изпълняват дейностите по проекта и режи-
ма на подпомагане – „минимална помощ” или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездно финансиране  ва-
рира от 25% до 70%. 

Одобрените кандидати ще получат средства за реализиране на проекти, чието изпълнение води до внедряване на 
продуктова иновация или иновация в бизнес процеси, насочена към производство на стока и предоставяне на ус-
луги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на  Инова-
ционната стратегия за интелигентна специализация. 

Ще бъдат финансирани още дейности, свързани с придобиване на машини, съоръжения и оборудване, както и 
специализиран софтуер, патенти, лицензи, „ноу хау” и др. 

По операцията са допустими за изпълнение и дейности относно осигуряването на защита на индустриалната собс-
твеност на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ. 

Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 16:30 часа на 
30.04.2020 г. 
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Пълният пакет документи по операцията е публикуван на интернет адреса на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 г.: www.opic.bg, на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg, както и на Информаци-
онната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020): 
https://eumis2020.government.bg. 

УО на ОПИК организира информационна кампания за представяне на условията за кандидатстване по процедура 
„Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)”. Информационните събития за бенефициен-
тите от Югоизточен район на планиране ще се проведат, както следва: 

 12 март 2020 г., от 10:00 часа, гр. Стара Загора, зала на Общински съвет – Стара Загора; 

 13 март 2020г., от 10:00 часа, гр. Бургас, зала № 1 на Експозиционен център „Флора”. 

УО на ОПИК обявява процедура за подбор  

„Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)” 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управ-
ляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 
2014-2020, кани желаещите да представят проектни предложения по Прио-
ритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”, Инвестиционен приори-
тет 1.1 „Технологично развитие и иновации” като обявява процедура за 
подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионал-

ни иновационни центрове (РИЦ)”. 

Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дей-
ност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли 
да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони.  

Ще се финансира придобиването на дълготрайни материални активи (изследователско и изпитателно оборудване) 
и дълготрайни нематериални активи (специализиран софтуер и др.), трансфер и широко разпространение на зна-
нията и резултатите от научните изследвания, проучвания и анализи, изграждане на капацитет на екипа за изс-
ледвания и др. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115,646,638 лева (59,129,187 евро) евро-
пейско и национално финансиране, разпределени поравно между 6-те региона на ниво NUTS2 без област София-
град. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Ще бъдат подкрепени съвместни проекти, инициирани от най-малко три предприятия с висок иновационен потен-
циал от съответния регион на ниво NUTS2 в сътрудничество с изследователска организация (която може да е от 
цяла България), като те ще доведат до създаването на капацитет за научни изследвания и иновации в съответст-
вие с приоритетите на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация” (ИСИС). 

Приложимите режими на държавна/минимална помощ са, както следва: 

 По Елемент А приложимият режим е „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ 

съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. 

 По Елемент Б приложимият режим е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисия-

та от 18 декември 2013 г. 

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез 
попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи 
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 
(ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-
кандидатстване” на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 05 май 2020 г. 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатс-
тване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да 
се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата 
за подбор на проекти: ric@mi.government.bg. 

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуал-
ни отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси. 

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към 
тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната прог-

рама: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни 
фондове: www.eufunds.bg. 

 

 

http://www.opic.bg
http://www.eufunds.bg
https://eumis2020.government.bg
https://eumis2020.government.bg
mailto:ric@mi.government.bg
https://eumis2020.government.bg
http://www.eufunds.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. 

С 12,9 млн.лева е увеличен бюджетът по подмярка  

6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. 

НОВИНИ 

С допълнителни 12,9 млн.лева е увеличен бюджетът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за 
млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
Средствата се осигуряват съгласно заповед на заместник-министъра на земеделието, 
храните и горите д-р Лозана Василева, ръководител на Управляващия орган.  

„Младите фермери са акцент в политиките на подкрепа в настоящия програмен период. 
Такива ще бъдат и в следващият”, заяви заместник-министър Василева. 

С допълнителния финансов ресурс средствата по процедурата възлизат на над 55,9 млн. 
лв. До момента подписаните договори с млади земеделски стопани по подмярката са 853, 

като сега се създава възможност за сключване на над 260 нови.  

Подпомагането, което ще получи всеки един от тях е в размер на 25 хил. евро. Финансираните проектни предло-
жения са подадени в рамките на процедурата и са оценени с висок брой точки, съгласно критериите за оценка. В 
тази група попадат и проектни предложения в обхвата на сектор „Животновъдство”. 

 

Източник: https://www.dfz.bg/bg  

Над 24 млн. лева от ОПНОИР за подкрепа на  

дуалното образование в България 

Договор за финансиране на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” 
беше подписан между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на 
образованието и науката.  

Бюджетът от 24 425 618,58 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и 
учене през целия живот” на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален 
фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, но не по-късно от 
31.10.2023 г. 

Основната цел на проекта „Подкрепа за дуалната система на обучение” е да раз-
шири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството 

на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуж-
дите на пазара на труда.  

Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учени-
ците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията.  

Ще бъде предоставена възможност на  работодателите да наемат квалифицирани кадри с подходяща професио-
нална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда, улеснявайки прехода от об-
разование към устойчива заетост.  

Дейностите по проекта целят и подобряване на компетентностите на учителите по 
професионална подготовка и придобиване на педагогически и методически уме-
ния от представители на работодателите. 

Предвижда се при изпълнението на проекта да бъдат обхванати 9 800 ученици от 
147 професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подго-
товка, учители по професионална подготовка в системата на средното професио-
нално образование и обучение, представители на предприятията и родители. 

Чрез реализирането на проекта ще бъдат надградени натрупаният положителен 
опит и добри практики по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципи-

те на дуалното обучение в българската образователна система”, финансиран от 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 

 

Източник: http://sf.mon.bg/? 

 

 

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,  
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