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В ТОЗИ БРОЙ: 
 

 ЗА НАС 

 ОИЦ-СЛИВЕН УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ   

 ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР С ОТКРИТА ПРИЕМНА ЗА ГРАЖДАНИ НА ПРАЗНИКА НА СЛИВЕН 

 БЛИЗО 30 УЧЕНИЦИ ПОСЕТИХА ОИЦ-СЛИВЕН В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА „TIME TO MOVE” 

 КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 В СЛИВЕН ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ СГРАДИ 

 ОБЩИНА СЛИВЕН ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД” 

 АКТУАЛНО 

 СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИКТ УСЛУГИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КИБЕРСИГУРНОСТ В МСП 

 ОБЩИНИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО МЯРКАТА „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ” ПО ПРЧР 2021-2027  

 ЗАПОЧНА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 НОВИНИ 

 ПРЧР ПЛАНИРА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ  

ОИЦ-СЛИВЕН УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА  

ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ   

Екипът на Областен информационен център - Сливен взе учас-
тие в заседание на Областния съвет за сътрудничество по ет-
нически и интеграционни въпроси.  По време на събитието екс-
перти от Центъра представиха условията за кандидатстване по 
две процедури  по линия на Националния план за възстановя-
ване и устойчивост - BG-RRP-1.008 - А1 „Младежки центрове (в 
о бл а с тн и  г р ад ов е ) ”  и  B G -R R P -1 . 0 0 9  -  А 2 
„Младежки центрове (в градове, които не са областни)” . 

Целта на операциите е изграждане и осигуряване на ефектив-
но функциониране през първите години на младежки центрове, 
които предоставят разнообразни дейности (включително меж-
дународни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностно-
то развитие и пригодността за заетост на учениците 
и младежите на възраст до 29 години. 

По процедурата „Младежки центрове (в областни градове)” допустими кандидати са всички общини, които са област-
ни центрове (без Добрич, Габрово, Враца, Монтана, Перник, Бургас, Пловдив и Стара Загора). 

Общият бюджет на процедурата е 40 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 
3,7 млн. лв., а максималният – 4,3 млн. лв. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. 

Дейностите, които ще получат финансиране, са свързани с изграждане на нови или реконструкция на сгради, които да 
отговарят на нуждите и интересите на младите хора, осигуряване на съвременно мултифункционално обзавеждане и обо-
рудване, провеждане на обучения и езикови курсове, организиране на  доброволчески дейности, кампании, инициативи 
и др. Услугите, предоставяни в центровете, ще са безплатни за всички ученици и младежи. 

 Продължава на стр. 2 
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На Димитровден – празник на Сли-
вен, екипът на Областния инфор-
мационен център организира отк-
рита приемна за жителите и гости-
те на града.  

Експертите от Центъра разяснява-
ха на всички заинтересовани лица 
актуалните възможности за канди-
датстване по Оперативните прог-
рами, както и процедурите, които 
предстои да бъдат отворени по 
линия на Националния план за 
възстановяване и устойчивост. 

Основният интерес сред посетите-
лите бе насочен към изпълнението 
на проекти, свързани с повишава-
не на енергийната ефективност в 
многофамилните жилищни сгради, 
изграждане на фотоволтаични цен-
трали, предоставяне на финансова 
подкрепа с цел технологична мо-
дернизация в малките и средни 
предприятия, стартиране на собст-
вен бизнес и др. 

Всеки от новоизградените центрове трябва да осигури минимум 10 
работни места (сред които най-малко 5 младежки работници, най-малко 2 
ромски образователни медиатори, психолог/социален работник/педагог и 
други подходящи специалисти за осигуряване на дейностите с ученици 
и младежи). 

Допустими партньори са публични органи (общинска администрация, учи-
лища, читалища, социални служби, бюра по труда), неправителствен сек-
тор (организации, работещи в сферите на младежката дейност, за защита 
от дискриминация, в сферата на дигитализацията, предоставящи обучения 
за професионални компетентности и други) и бизнеса (без разходване на 
средства по проекта). 

Всички проекти следва да се изпълняват върху имоти общинска собстве-
ност. Кандидатът трябва да докаже и готовност за бързо стартиране на 
строително-ремонтните дейности на избрания обект. Приложените доказа-

телства към инвестиционните проекти за етапа на проектната готовност ще бъдат предмет на оценка на етап ТФО. 

От кандидата ще се изисква и осигуряване на минимум 5 години устойчивост на дейностите след приключване на външ-
ното финансиране, в това число сгради, оборудване, изпълнявани дейности, мерки и предоставяни услуги, както и устой-
чивост на обучения персонал. 

По процедурата „Младежки центрове (в градове, които не са областни)” допустими бенефициенти, са общините: Нова 
Загора, Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Казанлък, Гоце Делчев, Петрич, Сан-
дански, Дупница, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Велинград, Пещера, Асеновград, Карлово, Димитровград, Свиленград, 
Харманли. 

По процедурата ще е допустимо разширяване и осъвременяване на работата на центрове за подкрепа на личностното 

развитие  (по чл. 26 от ЗПУО) за превръщането им в модерни центрове, предлагащи широк спектър младежки дейности. 

Общият бюджет на процедурата е 16 млн. лв. Минималният размер за един проект е 1,4 млн. лв., а максималният – 1,8 
млн. лв. Не се изисква съфинансиране от страна на общините. 

Допустимите дейности и изискванията към кандидатите са аналогични на процедурата, насочена към областните градове. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по двете процедури е 17:30 часа на 30.12.2022 г. 

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр 
за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост”, чрез модула „Е-кандидатстване” на 
следния интернет адрес: https://bit.ly/3b5E8Sp. 

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР С ОТКРИТА ПРИЕМНА ЗА ГРАЖДАНИ НА ПРАЗНИКА НА СЛИВЕН 

Продължава от стр. 1 

https://bit.ly/3b5E8Sp
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Куест игра за деца и младежи на тема „Аз избирам Европа” се 
проведе в Сливен. Инициативата бе организирана от Младежки 
дом – Сливен в рамките на кампанията „Time to move”.  

Целта бе да се популяризират възможностите за участие в мла-

дежки обмени, добро-
волчески програми и 
стажове, които ЕС пред-
лага за младите хора.  

Партньор на събитието 
бе Областният инфор-
мационен център.  

Близо 30 ученици, раз-
пределени в две въз-
растови групи, посетиха 
Центъра и се запознаха 

с основните функции и дейност, които ОИЦ изпълнява.  

Младежите получиха и информация относно финансирането на проекти 
по Оперативните програми, насочени към образование и заетост.  

 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

БЛИЗО 30 УЧЕНИЦИ ПОСЕТИХА ОИЦ-СЛИВЕН В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА „TIME TO MOVE” 

В СЛИВЕН ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ СГРАДИ 

Проектът на условията за кандидатстване по процедура 
„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищ-
ния сграден фонд - етап 1” беше представен пред предсе-
датели на сдружения на собственици, домоуправители и 
граждани.  Експертите от Община Сливен уточниха, че 
процедурата за кандидатстване все още не е отворена и 

срещата е част от предварителните условия и документи. 
Престои окончателно утвърждаване от държавата, като е 
възможно да настъпят промени в първоначално обявената 
информация. 

За първия етап не се изисква съфинансиране от крайния 
получател на средствата – интензитетът на помощта е 

100%. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. За разлика от предишната прог-
рама, сега сдруженията на собствениците трябва да извършват и заплатят техническото обследване и обследване-
то на енергийна ефективност. Средствата им ще се възстановят, ако на по-късен етап проектът им бъде одобрен. 

По проекта няма да се финансира подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти, смяна на асансьори с 
нови или втора употреба, обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти; изпълнение на дейности по вер-
тикална планировка около сградата и ремонт и подмяна на ВиК инс-
талации. 

При желание от страна на жилищните сгради да кандидатстват, те 
трябва най-напред да създадат и регистрират Сдружение на собстве-
ниците, съгласно Закона за управление на етажната собственост. 
След това е  изготвянето на обследване за енергийна ефективност и 

техническо обследване (включително сертификат за енергийни ха-
рактеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт).  

Последната стъпка е кандидатстване на сдружението на собствени-
ците към Община Сливен. 

Във втория етап от крайните получатели ще се изисква съфинанси-
ране от 20% от размера на допустимите разходи по проекта.  

 

Продължава на стр. 4 
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Важно условие е, че сдружения на собственици, подали заявления за 
интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна 
ефективност в многофамилни жилищни сгради, няма да ползват  пре-
димство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да пода-
дат всички документи. 

Кметът Стефан Радев, който присъства на срещата, заяви, че сроковете 
са кратки и хората са притеснени, че сдруженията трябва да извършат 
обследванията със собствени средства, като няма гаранция за тяхното 
възстановяване. Въпреки това той призова като общност да положим 
усилия в името на града си. 

Кои са допустимите кандидати, сгради и дейности, размерът на средст-
вата, телефони за контакти и друга информация, можете да намерите на 
сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройство-

то: https://bit.ly/3E07wVL. 

 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

Продължава от стр. 3 

ОБЩИНА СЛИВЕН ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД” 

1400 нуждаещи се лица, които се намират в неравностойно положение, 
ще получават безплатен топъл обяд всеки работен ден. Услугата се пре-
доставя по проект, изпълняван от Община Сливен, с финансовата подк-
репа на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-
2027. 

За участие в проект  „Топъл обяд в община Сливен” могат да кан-
дидатстват: 

 лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейст-

ва пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски дохо-
ди, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не полу-

чават подкрепа от близките си; 

 лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които 

са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допъл-
нителна подкрепа; 

 лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено 

или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от 
пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; 

 лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена 

нужда от този вид подпомагане; 

 скитащи и бездомни лица; 

 лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби 

от Закона за убежището и бежанците.   

Кандидатите  е необходимо да подадат следните документи: 

 Заявление-декларация/ по образец/; 

 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец/. 

Срокът за изпълнение на проекта е от 01.10.2022 г. до 07.02.2023 г., като приемът на заявления-
декларации ще се реализира през целия период на изпълнението му.  

Необходимите документи се подават в Център за административно обслужване на граждани /ЦАО/ на Община Сли-
вен, гише № 8, ЦАО „Речица”, ЦАО „Дебела кория”, ЦАО „Надежда” и кметствата на населените места. 

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен. 

Допълнителна информация може да бъде получена на следните телефони: 044/ 611 122 и 044/ 611 162. 

 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

https://bit.ly/3E07wVL
https://mun.sliven.bg/
https://mun.sliven.bg/
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АКТУАЛНО 

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИКТ УСЛУГИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КИБЕРСИГУРНОСТ В МСП 

Министерство на иновациите и растежа обяви прием на проектни предложения 
по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и кому-
никационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприя-
тия”, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устой-
чивост. 

Допустими кандидати по операцията са микро, малки и средни предприя-
тия. Задължително условие е фирмите да са регистрирани не по-късно от 31 
декември 2019 г. Предприятията трябва да са реализирали нетни приходи от 
продажби за 2021 г. в размер на над 41 000 лв. за микро, над 82 000 лв. за 
малките и над 123 000 лв. за средните фирми. 

Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и реше-
ния за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, както и решения за оптимизиране на управленските, произ-
водствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност. 

Общият бюджет е на стойност 30 600 000 лв. Минималният размер на безвъзмездна помощ за един проект е 3 
000 лв., а максималният – 20 000 лева. По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на кандидати-
те. 

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран 
формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инст-
рументи на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост”, чрез модула 
„Е-кандидатстване” на следния интернет адрес: https://bit.ly/3DNZbEs.  Крайният срок за кандидатстване е 

16:30 часа на 19.12.2022 г. 

След достъпване на системата чрез създаден потребителски профил, кандидатите могат да задават въпроси и да 
искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 (двадесет и един) дни преди изтичането на 
срока за кандидатстване в ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ) чрез модул „Електронно кандидатстване”, в раздела 
на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберси-
гурността в малките и средните предприятия”, секция „Разяснения по процедурата”. 

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и на интернет страницата 

на Министерство на иновациите и растежа, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост”, секция 
„ИКТ решения и киберсигурност в МСП” в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди из-
тичането на срока за кандидатстване. 

С оглед улесняване на кандидат-бенефициентите при подготовка на проектните им предложения, Главна дирек-
ция  „Европейски фондове за конкурентоспособност” публикува и видео указания за попълване и подаване на 
електронния формуляр за кандидатстване по процедурата: https://bit.ly/3FvARIR. 

Общините в Република България могат да кандидатстват с проектни предложения по мярката „Укрепване на об-
щинския капацитет”, която се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Допустими 
са проекти в партньорство с други общини. Общият бюджет на операцията е 25 млн. лв., като 23 020 000 лв. 
от тях са насочени към по-слабо развити региони, а 1 980 000 лв. – към региона в преход. Основната цел на опе-
рация „Укрепване на общинския капацитет” е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и да 
улесни прехода към нови механизми на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. 

С европейски средства е планирано създаването на фронт-офиси, наемане, обучение и супервизия на персонала в 
общините, който има отговорности по Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за соци-
алните услуги. Общините ще получат подкрепа за планиране и анализ на предоставянето на социални и интегри-
рани услуги, включително разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги. Планирано 
е създаването на електронни платформи за единен достъп до заявяване на социални услуги. Очаква се 1 325 слу-
жители в общински администрации да повишат компетенциите си, благодарение на проекти по операция 
„Укрепване на общинския капацитет”. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 януари 2023 г., 17:00 часа. 

Условията и документите за кандидатстване са публикувани в уебсайта на ПРЧР и в ИСУН. 

 

ИЗТОЧНИК: https://esf.bg/ 

ОБЩИНИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО МЯРКАТА  

„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ” ПО ПРЧР 2021-2027  

https://bit.ly/3DNZbEs
https://bit.ly/3FvARIR
https://esf.bg/procedures/ukrepvane-na-obshtinskija-kapacitet/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ede00836-f8a2-46c5-904a-2d5ee7b52bea
https://esf.bg/
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В новия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие на човешките ресур-
си” ще бъдат разработени електронни ваучери за обучения за професионална квали-
фикация и ключови компетентности. Това съобщи ръководителят на Управляващия 
орган на Програма „Развитие на човешките ресурси” (2021-2027) Цветан Спасов по 
време на конференцията, организирана от Националната агенция за професионално 
образование и обучение (НАПОО), която изпълнява проект „Качество и ефективност”, 

финансиран от ОПРЧР. 

„Влизайки в уебсайта на Агенцията по заетостта, където са регистрирани доставчици-
те на обучение, ще бъде възможно да бъде свален електронен ваучер под формата на 

QR код, с който ще бъде възможно включването в обучение”, обясни Спасов. Той уточни, че се планира прилага-
нето на два вида ваучери – единият ваучер ще бъде използван за включване в обучение за придобиване на уме-
ния, а другият – за валидиране на вече придобити умения. „Има много граждани, които под една или друга форма 
през годините са придобили умения, които сега ще имат възможност да валидират”, обясни ръководителят на Уп-
равляващия орган на ПРЧР. 

Над 750 хил. български граждани са били включени в различни мерки, финансирани по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” (2014-2020), като 90 хил. от тях са младежи до 29 г., а над 73 хил. души са пре-
минали обучения за професионална квалификация и ключови компетентности. „Амбицията ни е към 2030 г. най-
малко 35% от работната сила в България да бъде включена в различни форми на учене през целия живот”, заяви 
Цветан Спасов. Според него ефектът от обученията е положителен, тъй като се увеличава качеството на работната 
сила, както и добавената стойност и производителността на труда в България. 

Акцентът в новия програмен период са дигиталните умения. По проекта, който 
ще бъде финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, се 
предвижда 500 хил. български граждани да преминат обучения за базови и сред-

ни дигитални умения, а 140 хил. българи да валидират знания, които вече прите-
жават. През м. март 2023 г. по ПРЧР ще бъде отворена за кандидатстване и мяр-
ката „Дигитални умения”, по която български граждани ще имат възможност да 
преминат обучения за напреднали съгласно Европейската рамка за дигитални 
умения. 

„Гъвкавите форми на труд и въвеждането на възможност за работа от разстояние 
ще допринесат за увеличаване броя на хората, които имат желание и възможност 
да се квалифицират и преквалифицират”, убеден е Спасов. „Ако всеки български 
гражданин осъзнае, че трябва да се развива, работодателят го подкрепи и ние 

помогнем с възможности за обучения, тогава всички ще се движим в една посо-
ка”, допълни ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР. 

ИЗТОЧНИК: https://esf.bg/ 

 

 

ПРЧР ПЛАНИРА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ  

 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

СЛИВЕН 

ЗА КОНТАКТ: 

 ТЕЛЕФОН: 044/ 611 145 

E-MAIL: OICSLIVEN@GMAIL.COM 

АДРЕС: ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИ-

ТЕЛ” № 1 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ! 

 

НОВИНИ 

ЗАПОЧНА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА 

СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Стартира прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” по 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът, определен по проце-
дурата, е в размер на близо 30 млн. лева, като около 49 хил. лева е помощта за подпомага-
не на един фермер.  

Целта е млади земеделци да бъдат подпомогнати финансово, за да се подобри цялостната 
дейност и конкурентоспособност на стопанствата им. 

Срокът за кандидатстване по процедурата е 06 януари 2023 г. Документи могат да се 
изпращат изцяло електронно, което ще се извършва чрез Информационната система за 
управление и наблюдение (ИСУН 2020). Електронно ще се извършва и оценката на проект-

ните предложения. 

Всички документи за участие по подмярката са публикувани на официалната страница на Министерството на земе-

делието: https://bit.ly/3E26GIn и в ИСУН 2020:  https://bit.ly/3DFlonf.  

В рамките на приема по подмярката ще има възможност за предоставяне на безвъзмездни консултантски услуги от 
страна на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), както и за изготвяне на безплатни бизнес планове 
от страна на службата и Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян и „Академис” ЕООД. 

 

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

Този документ е създаден в рамките на проект № BG05SFOP001-4.007-0010-C01 „Областен информационен център Сливен”,  

финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020, съфинансирана  

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

https://esf.bg/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-283084148471637
https://bit.ly/3E26GIn
https://bit.ly/3DFlonf
https://www.mzh.government.bg/bg/

