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Стефан Радев: Развитието на велосипедната мрежа е стъпка  
към модернизирането на Сливен 

В Сливен официално стартираха дейностите по изграждане на велоа-
лейната мрежа в града. Планирането и проектирането й е част от проек-
та за интегрирания градски транспорт и представлява последният ком-
понент от изпълнението му. 

„Продължаваме концепцията, на която залагаме, и за която говорим 
отдавна – в придвижването в града с приоритет да бъдат пешеходците, 
велосипедистите и накрая автомобилистите”, заяви кметът Стефан Ра-
дев пред журналисти. По думите му така ще се увеличи безопасността 
на велосипедистите на пътя и тяхното придвижване, ще се стимулира и 
ежедневното ползване на велосипеди в градска среда. 

„Безспорно това ще породи известни противоречия и недоволство меж-
ду участниците в движението, но градът ни разполага с тази инфраст-
руктура и трябва да осигурим пространство за велосипедното движение 
в тези параметри”, каза още кметът. 

Сред присъстващите беше и замeстник-кметът по икономическото развитие Стоян Марков, който представи дей-
ностите по проекта. Общата дължина на велоалеите, които предстои да бъдат изградени е към 10 км. Част от тра-
сетата ще бъдат изградени по булевардите „Христо Ботев”, „Панайот Хитов”, „Георги Данчев”, „Бургаско шосе”. 
Проектът предвижда изграждането на двупосочни алеи и по булевардите „Братя Миладинови”, „Хаджи Димитър”, 
„Стефан Караджа”, „Шести септември” и улица „Радой Ралин”, както и еднопосочна велоалея по ул. „Георги Сава 
Раковски”. 
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 МЗХГ стартира приеми по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г. на стойност 17 млн. лв. 

 

 НОВИНИ 

 За 2021 г. се отлага кандидатстването по поощрителната мярка за завръщане в България с цел работа  

 Продължава изпълнението на проект „Родители в заетост” 

 881 е броят на предложените за одобрение проектни предложения по първа оценителна сесия по процедура 
„Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 
Covid-19” 

 Годишният доклад на ОПТТИ за 2019 г. е изпратен на Европейската комисия  за преглед  и одобрение 
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По думите на кмета Стефан Радев в момента текат преговори с Българския коло-
ездачен съюз, който смята да възобнови Международната колоездачна обиколка 
на България. 

„Ще се радваме Сливен да бъде избран за етап от тази обиколка. Това е старо и 
обичано състезание, а нашият град е известен с традициите си в колоезденето”. 

По отношение на изпълнението на проекта, кметът пожела успех на строителна-
та фирма и ремонтните дейности да приключат в срок и съгласно всички изиск-
вания. „Най-важно е накрая да се поздравим с качествено изпълнение. Градът 
ни е много подходящ за този вид транспорт и ще положим усилия в посока хора-
та да се движат свободно и безопасно с велосипеди. Ще се радвам броят им да 
се увеличава все повече. Част от пространството за движение на автомобилите 
ще бъде ограничено, но трябва да осъзнаем, че това е модерният път за развитието на един град”, заяви още кме-
тът Радев. 

 

Източник: https://mun.sliven.bg/  
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AКТУАЛНО 

МЗХГ стартира приеми по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г.  
на стойност 17 млн. лв. 

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) стартира прие-
ми на проектни предложения по три извънредни мерки от Програмата 
за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. на стойност 17 млн. 
лв. Те ще подпомогнат пряко засегнатите от COVID-19 близо 720 опе-
ратора - рибари, собственици на риболовни кораби, аквакултурни сто-
панства, преработвателни предприятия, както и икономически опера-
тори в сектора на рибарството и аквакултурите.  

Бюджетът за приема по мярка 1.9 „Временно преустановяване на ри-
боловната дейност” е малко над 2 млн. лв.  

По мярка 2.6 „Подкрепа за сектора на аквакултурата за временно спи-
ране или намаляване на производството” заделеният финансов ресурс 
е 10.5 млн. лв.  

С 4.7 млн. лв. по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури” ще се компенсират загубите на преработвателните пред-

приятия в сектора, в резултат от пандемията.   

Безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставена за покриване на разходи на засегнатите оператори, 
свързани със закупуване на стоки, суровини и материали; разходи за съхранение; разходи за външни услуги, 
включително режийни разходи и такива за логистични услуги.  Чрез нея по трите извънредни мерки ще могат да 
бъдат покрити и разходи за персонал, възнаграждения, осигурителни и здравни вноски, които са за сметка на ра-
ботодателя. Така ще бъде подпомогната и заетостта в сектора. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за риболовен кораб, аквакултурно стопанство или 
преработвателно предприятие е 80 000 лв., а максималният интензитет е 100%. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения и по трите мерки е 3 юли 2020 г. или до изчерпване на 
средствата по всяка една от тях. Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях са публику-
вани на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: 
https://www.eufunds.bg/, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Евро-
пейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) 2020 и на интернет  страницата на 
МЗХГ: https://www.mzh.government.bg/bg/.  

За улеснение на кандидатите е подготвен видеоклип, който показва стъпките при попълване на формуляра за 
кандидатстване и подаване на проектното предложение: https://bit.ly/379jZVj. 

При подготовката на проектните предложения, кандидатите ще могат да получат необходимото съдействие и под-
крепа от служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и нейните териториални звена, както 
и от Местните инициативни рибарски групи и Звеното за подкрепа на Националната Рибарска мрежа.  

 

Източник: https://www.mzh.government.bg/bg/  

https://mun.sliven.bg/
https://www.eufunds.bg/
https://www.mzh.government.bg/bg/
https://bit.ly/379jZVj
https://www.mzh.government.bg/bg/
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За 2021 г. се отлага кандидатстването по поощрителната мярка за завръщане  
в България с цел работа  

През 2021 г. ще бъде отворена възможността за кандидатстване по проекта 
„Национална EURES мрежа”, с която се осигурява финансова подкрепа за работа в 
България. Причина за отлагането е пандемията, предизвикана от разпространението 
на COVID-19, и необходимостта от предприемане на спешни мерки срещу нарастваща-
та безработица. В същото време много българи, които живеят и работят в чужбина, се 
завърнаха в родината. 

Финансовият стимул за работа в България ще се реализира по Компонент II на проек-
та „Национална EURES мрежа”. Дейностите по Компонент I продължават да се изпъл-
няват от Агенцията по заетостта.  

Всеки, който търси работа, или работодател, желаещ да наеме нови служители, може 
да получи информация, консултация или посредничество за трансгранична мобилност от Агенцията по заетостта. 

Източник: https://esf.bg/  

НОВИНИ 

Продължава изпълнението на проект „Родители в заетост” 

Aгенцията по заетостта информира всички заинтересовани ли-
ца, че продължава изпълнението на проект „Родители в зае-
тост”, финансиран от Европейския социален фонд на Евро-
пейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси”. 

Целта е осигуряване на по-доброто съвместяване на професио-
налния с личния живот на родителите с деца от 0 до 12 годиш-
на възраст и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез 
осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеж-
дане на деца.  

Родителите, които са допустими да кандидатстват, са: 

 Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в 
детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по 
трудово/служебно правоотношение или са самонае-
ти/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за 
децата си и не са се върнали на работа; 

 Многодетни родители (с три или повече деца на възраст до 12 г.) на деца от 0- до 12-годишна въз-
раст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и учили-
ще; 

 Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, 
незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посеща-
ващи детски ясли/градини, както и училище. 

Грижата за деца от 0 до 5 г., непосещаващи ясла или градина, може да се полага до 8 ч. За деца от 0 до 12 г. на 
многодетни родители, които ходят в детски заведение или на училище – до 4 ч. 

Родителите сами избират детегледача. Допустими са и техни безработни роднини.  

Детегледачите трябва да:  

 Са в добро здравословно състояние;  

 Нямат влязла в сила присъда за престъпления от общ характер;  

 Не са поставени под запрещение; Нямат наложени забрани за изпълнение на професия и/или заемане на 
длъжността „Детегледач”; 

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 годи-
ни на детето/децата.  

Заявления за кандидатстване се подават в Бюрата по труда в цялата страна. 

 

 

 

https://esf.bg/
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881 е броят на предложените за одобрение проектни предложения по първа  
оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за  

преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19” 

От 997 проектни предложения, включени в първа оценителна сесия 
по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодо-
ляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” 
са одобрени за финансиране 881 проекта.  

След проявения висок интерес при кандидатстването по обявената 
процедура, Управляващият орган на ОПИК веднага стартира оцен-
ката на проектните предложения по реда на тяхното постъпване, в 
отделни оценителни сесии от по 1 000 проекта.  

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) публикува 
резултатите от извършената оценка по първа оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № 
BG16RFOP002-2.073-0001 до № BG16RFOP002-2.073-1000:  

 Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната 
финансова помощ; 

 Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето 
им; 

 Списък на оттеглените проектни предложения. 

Допълнително всеки кандидат ще получи уведомление през електронния си профил в ИСУН и УО на ОПИК ще 
пристъпи към подписване на административните договори. 

Съгласно условията за кандидатстване след изтичане на 3 дневния срок от публикуването на списъка с одобрени-
те за финансиране кандидати ще се пристъпи към сключване на административните договори. Безвъзмездната 
финансова помощ ще се предостави в срок от 15 работни дни от подписване на административния договор. 

До момента са постъпили 26 311 бр. проектни предложения на обща стойност 214 776 058  лв. 

В рамките на първа оценителна сесия са извършени следните служебни проверки: 

 подадени са заявки и са получени 1 193 бр. електронни свидетелства за съдимост от Министерство на пра-
восъдието; 

 за 997 бр. за удостоверяване за наличие/липса на наказателни постановления или съдебни решения изда-
дени от „Главна инспекция по труда”; 

 997 бр. наличието/липсата на задължения, както и размера на задълженията при установено наличието на 
такива от НАП; 

 997 бр. удостоверения за наличие/липса на задължения към общината по седалището на кандидатите и се-
далището на Управляващия орган; 

 997 бр. справки за код на основна икономическа дейност към НСИ и към други институции и ведомства. 

До момента извършването на оценката по процедурата е в срок, при спазване на всички произтичащи от утвърде-
ните Условия за кандидатстване по процедурата и установените в приложимата нормативна уредба процедури и 
правила.  

След приключване, в рамките на всяка отделна оценителна сесия,  Управляващият орган ще публикува списък на 
одобрените за финансиране кандидати на страницата на ОПИК и поетапно ще се пристъпи към изплащане на по-
мощта. 

Целта на процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия 
от пандемията COVID-19” е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за 
справяне с последиците от пандемията COVID-19.   

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.06.2020 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.  

 

 

 

http://opik.bg/uploads/2020/06/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-1.pdf
http://opik.bg/uploads/2020/06/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-1.pdf
http://opik.bg/uploads/2020/06/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-2.pdf
http://opik.bg/uploads/2020/06/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-2.pdf
http://opik.bg/uploads/2020/06/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-3.pdf
https://eumis2020.government.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. 

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и 
Съвета на Европа, Управляващият орган на Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ) 
изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2019 г. до 
Европейската комисия за преглед и одобрение. 

Преди това той е одобрен от Комитета за наблюдение на ОПТТИ. 

Годишните и окончателния доклад за изпълнението на Оперативна-
та програма, както и Резюметата за гражданите на тяхното съдър-
жание, се оповестяват публично. 

Сред основните показатели на Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. към края на 2019 г. мо-
жем да отличим следните: 

 Договорените средства са в размер на 1 572 692 359 евро, което представлява 83% от общия бюджет на 
програмата. Сертифицирани са 583 912 678 евро (31% от бюджета). 

 Рехабилитиран е 26 километровият жп участък „Скутаре – Оризово“ от линията „Пловдив – Бургас”; 

 Подписан е договорът с избрания изпълнител за модернизацията на жп отсечка „Елин Пелин – Вакарел”, 
част от проект „Елин Пелин – Костенец”; 

 Започна реконструкцията на жп гари Карнобат, Подуяне и Искър; 

 6,5 км от Лот 3.1 от АМ „Струма” са пуснати за движение през м. май 2019 г.; 

 Стартира строителството на най-дългия пътен тунел, изграждан досега в България до момента - тунел 
„Железница“ на АМ „Струма”, както и на пътните участъци преди и след него; 

 Изцяло завършени са 8 км метролинии и 8 метростанции от централния участък на Линия 3 от софийското 
метро (от ул. „Житница” до бул. „Владимир Вазов”). След приключване на тестовете, се планира участъкът 
да бъде пуснат в движение през  2020 г. 

 Доставени са 20 нови метровлака в депо „Земляне” с възможност за автономно, безпилотно управление. 

 Продължава изграждането на 4 км метролинии и 4 метростанции по трасето на Линия 3 от ул. „Житница” 
през ж.к. „Овча купел” до Околовръстния път, където ще има интермодална връзка с жп линията „София – 
Перник” в кв. „Горна баня”. 

По-подробна информация можете да видите в Резюмето на Годишния доклад на ОПТТИ за 2019 г.: 

След одобрението на Годишния доклад за 2019 г. от страна на Европейската комисия, той също ще бъде публику-
ван на страницата на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”. 

Информацията, представена в доклада, е към 31.12.2019 г. и обхваща следните основни теми: 

 Ключова информация относно изпълнението на Оперативната програма през 2019 г.; 

 Преглед на изпълнението на всяка от приоритетните оси; 

 Преглед на изпълнението на общите и специфичните за програмата пока-
затели; 

 Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма; 

 Обобщение на извършваните оценки по програмата; 

 Напредък в изготвянето и реализацията на големите проекти; 

 Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и предприетите мерки 
за решаването им. 

 

Източник: https://www.eufunds.bg/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,  

бул. „Цар Освободител” № 1 

Областен  информационен 
център Сливен 

Годишният доклад на ОПТТИ за 2019 г. е изпратен на Европейската комисия  
за преглед  и одобрение 
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