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ОИЦ – СЛИВЕН УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРУМ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА 

Информационен форум в подкрепа на малкия и среден бизнес се 
проведе в Сливен. Акцент на срещата бяха новите продукти на 
Българската банка за развитие в помощ на малките и средни 
предприятия. 

Събитието в зала „Май” откри заместник-кметът по икономичес-
кото развитие инж. Стоян Марков, който от името на кмета Сте-
фан Радев поздрави участниците в днешната среща, като им 
пожела успех и ползотворни начинания. 

„Досега Община Сливен се е стремяла да информира и да създа-
ва условия в подкрепа на местния бизнес. Радвам се, че днеш-
ното събитие е точно такова и ще ви даде възможност да се за-
познаете с новите продукти на Българската банка за развитие. 
Надявам се да откриете нови алтернативи за подпомагане на 
досегашната ви дейност или за стартиране на нова“, заяви за-
местник-кметът инж. Марков. 

Той припомни, че Общината предоставя актуална и подробна 
информация за възможностите за финансиране на проекти по 
Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Облас-

тния информационен център в Сливен. 
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ЗА НАС 
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По време на събитието Надежда Атанасова и 
Кристиян Кирков, експерти „Корпоративно бан-
киране” в ББР, представиха програмите в по-
мощ на туризма, енергийна подкрепа за фирми-
те, финансиране на зелена енергия, суровини и 
материали. 

„От началото на тази година банката е старти-
рала няколко програми в помощ на малкия и 
среден бизнес. Всяка една от тях е предназна-
чена за индивидуалните нужди на фирмите и 
потенциалните проблеми, които могат да въз-
никнат”, заяви  Надежда Атанасова. 

По програма „Подкрепа за туризма” се предос-
тавят кредитни линии, кредит овърдрафт и 
стандартен кредит за оборотни средства на хо-
телиери и ресторантьори, които не са преуста-
новили дейност през 2020 г. и 2021 г.  

Максималният размер на финансиране се опре-
деля спрямо големината на компанията и вида продукт – 500 000 лв. за дружества с персонал до 49 души (или 
20% от нетни приходи от продажби за 2019 г.) и 750 000 лв. за дружества с персонал от 50 до 249 души (15% от 
нетни приходи от продажби за 2019 г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лв. Програмата 
предлага и удължен срок за стандартен кредит за оборотни средства – 48 месеца. Поставено е и минимално изис-
кване за обезпеченост на главницата. Гратисният период е 18 месеца за хотелиерите и 12 месеца за ресторантьо-
рите. 

Друг продукт, който представиха от ББР, е финансирането на фирмените разходи за електроенергия. Банката 
предоставя възможност на фирмите да разсрочат разходите си за електричество за четири последователни месеца 
по избор в рамките на 2022 г. Предприятията могат да кандидатстват за финансиране на бъдещи плащания и неп-
латени фактури. Размерът на финансирането ще се определя на база на нетната стойност на фактурите за консу-
мирания от дружествата ток за периода януари – декември 2022 г., като банката може да покрие до 75% от стой-
ността на съответната фактура. Минималният размер на целевия кредит е 20 000 лв., а максималният – 200 000 
лв. 

Българската банка за развитие предлага на малките и средни предприятия и „Оборотен кредит за суровини и ма-
териали” за преодоляване на негативните ефекти от продължителното увеличаване на инфлацията и нарастващи-

те цени на основните стоки и услуги.  

Програмата предвижда оборотни кредити до 200 
хил. лева за компаниите, които искат да закупят 
суровини на настоящите цени и по този начин да 
предотвратят по-високи разходи в бъдеще. Това 
ще им помогне да задържат цената на крайния 
продукт, който произвеждат, без да предвиждат 
скорошно увеличение. Програмата на ББР е отво-
рена за фирми от всички сектори. 

Българската банка за развитие финансира и изг-
раждането на фотоволтаични централи с мощ-
ност до 1MW/p за нуждите на бизне-
са. Кредитният продукт е в отговор на растящото 
притеснение на компаниите от стойностите на 
електроенергията у нас и в Европа. Превключва-
нето на бизнеса на слънчева енергия е работещо 
решение в контекста на изчерпващите се невъ-
зобновяеми източници и заложените от ЕС цели 
за постигане на въглеродна неутралност. 

На семинара присъстваха представители на Индустриална стопанска асоциация – Сливен, Сливенската търговско-
промишлена палата, експерти от ББР, Община Сливен, Областния информационен център и представители на 
бизнеса. 

Проявата се организира от онлайн туристическа медия Travel News, съвместно с Българската банка за развитие и 
в партньорство с Община Сливен. 

Снимки: Община Сливен 
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УЧЕНИЦИ ГОСТУВАХА В ОИЦ – СЛИВЕН В ДЕНЯ НА МЛАДЕЖКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

По повод Деня на младежкото самоуправление ученици зае-
ха местата на екипа на Областен информационен център – 
Сливен. 

Младите хора се включиха активно в работния процес и се 
запознаха отблизо с основните дейности и задачи, които 
Центъра изпълнява. 

Симона Василева от ППМГ „Добри Чинтулов” пое функциите 
на управителя на ОИЦ – Сливен Весела Омайникова, а Сил-
вия Димитрова от СУ „Пейо Яворов” зае мястото на Даниел 
Бойчев, експерт „Информационно обслужване и услуги“. 

Събитието се организира от Младежки дом и е част от ини-
циативата „Управляваме заедно”, която дава възможност на 
младежите да покажат своите лидерски качества, организа-
торски умения и инициативност. 

ОИЦ - СЛИВЕН ПРОВЕДЕ ОТКРИТА ПРИЕМНА 

Екипът на Областен информационен център – Сливен про-
веде открита приемна с изнесен информационен щанд. 

Всички заинтересовани лица и потенциални бенефициен-
ти получиха подробна информация за възможностите за 
финансиране на проекти с европейски средства.  

Интересът сред посетителите бе насочен основно към ус-
ловията за предоставяне на безвъзмездна помощ на микро 
и малки предприятия, стартиране на самостоятелна сто-

панска дейност и осигуряване на заетост за икономичес-
ки неактивни лица на пазара на труда. 

Събитието е част от инициативата на Младежки дом – 
Сливен, организирана в партньорство с Младежката ин-
формационна мрежа „Евродеск”, по повод Европейската 
седмица в България и Европейската година на младежта. 

Основната цел на мероприятието бе да популяризира 
дейността на различни институции, центрове и организа-
ции сред широката общественост. 
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В СЛИВЕН ОТКРИХА ДВА НОВИ СОЦИАЛНИ ЦЕНТЪРА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

Кметът Стефан Радев откри два нови соци-
ални центъра в Сливен, чието строителство 
започна преди година.   

Единият център е за грижа за лица с пси-
хични разстройства, а другият – за грижа за 
лица с умствена изостаналост. Кметът заяви, 
че Община Сливен има една от най-добре 
развитите социални системи в България. 

„Смея да кажа, че няма по-добри условия в 
страната за такъв тип услуги, които са мно-
го важни, защото тези хора са част от наше-
то общество, част от семейства на наши съг-
раждани. Важно е да имаме такива центро-
ве, в които те да живеят при добри условия 
и много добра грижа. Знаете за големите 
институции, в които се изпращат такива хо-
ра и в сравнение с тях, нашите центрове 
предлагат по-добра и по-подходяща полити-
ка за по-високо качество на живот. Ще про-

дължим да полагаме усилия в посока на развитие на социалните услуги, които предоставяме”, каза кметът. 

Той припомни, че в момента Общината строи още два центъра – за временно настаняване на бездомни лица и 
временен подслон на жертви на домашно насилие. „Така ще надградим системата за социални услуги в Община 
Сливен, която е една от най-добре развитите такива системи изобщо в България” допълни Стефан Радев. 

По време на откриването заместник-кметът по хуманитарни дейности Пепа Чиликова информира, че услугите, 
които ще се предоставят през първите 12 месеца в двата центъра, ще бъдат финансирани от проект по Оператив-
на програма „Развитие на човешките ресурси”. След като изтече този срок, услугите ще станат държавно делеги-
рана дейност. 

Всяка от двете сгради е с капацитет 15 места и осигурява 
лични помещения за ежедневни дейности в малка група, 
както и помещения за общи занимания. Обзавеждането и 
оборудването осигуряват достъпна среда за хора с дви-
гателни увреждания. Отоплението ще бъде чрез газифи-
циране. Осветлението – с енергоспестяващи осветителни 
тела. Засадена е нова растителност. 

Строителните дейности са извършени по проект 
„Подкрепа за деинституционализация на социални услу-
ги за хора с увреждания в община Сливен” по Оператив-
на програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.  

Стойността на безвъзмездната помощ за изграждане на 
двата центъра възлиза на над 1 120 000лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 
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НОВИ ВИК МРЕЖИ В НОВА ЗАГОРА И СЛИВЕН СЪС СРЕДСТВА ПО ОПОС 2014-2020 Г. 

Пречиствателните станции за отпадъчни 
води в Сливен и Нова Загора се обновя-
ват със средства по ОПОС 2014-2020 г. и 
в началото на 2023 г. се очаква да бъдат 
въведени в експлоатация.  

Това заявиха от ВиК-Сливен на прескон-
ференция за представяне на резултатите 
по изпълнението на проект 
„Доизграждане и рехабилитация на во-
доснабдителната и канализационната 
инфраструктура в агломерации с населе-
ние с над 10 000 еквивалент жители, 
попадащи в обхвата на обособената те-
ритория на „ВиК - Сливен” ООД.  

Проектът се финансира от Оперативна 
програма „Околна среда” 2014-2020 г. и 
е на стойност 131 млн. лв. Основните му 
цели са свързани с подобряване на ка-

чеството на питейната вода и намаляване на загубите във водопреносните мрежи. 

Късният старт и получилото се известно забавяне по реализиране на дейностите ще бъдат компенсирани с актив-
но строителство през летния сезон, за да може след бро-
ени месеци всички обекти да бъдат въведени в експлоа-
тация, заявиха от ВиК-Сливен. 

В рамките на проекта се строят и модернизират множест-
во обекти от водните цикли на Сливен и Нова Заго-
ра. През 2023 г. ще завърши реконструкцията на 4,5 км 
водопроводна мрежа в кв. „Речица” в Сливен, включваща 
поставяне на сградни отклонения и изграждане на по-
жарни хидранти.  

Изпълнени са около 6 км канализация – битова и дъж-
довна. В Нова Загора реконструираният водопровод ще 
бъде общо 15 км, а подновената битова канализация – 
близо 5 км. Ще се направи ремонт на тръбните връзки в 
сухите камери на резервоарите ВС „Червенаково”.  

Ще се реконструират помпени станции и ще се подменят 
22 бр. помпени агрегати. На сградните водопроводни отклонения ще бъдат поставени 500 водомера. 

Чрез проекта, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., ще се изгради устойчива и здравословна среда.  

Над 100 000 жители ще бъдат с достъп до подобрено во-
доснабдяване, а за над 125 000 еквивалент жители се 
осигурява по-качествено пречистване на отпадните води. 
Реализацията на проекта в Сливен и Нова Загора предотв-
ратява и много от загубите на вода. 

 

Източник: https://www.eufunds.bg/bg 
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Кметът на община Сливен и член на Регионалния съвет за 
развитие на Югоизточния район за планиране Стефан Ра-
дев бе модератор на дискусията за смисъла от връщане 
позициите на общините на пазара на публични услуги. Те-
мата бе обсъждана в рамките на Регионалния форум, орга-
низиран от НСОРБ по проблемите на децентрализацията и 
местното развитие. 

Основните сфери на публични услуги, в които през послед-
ните години все по-често местните власти предпочитат мо-
дела за самостоятелно организиране, вместо възлагане на 
външни оператори, са почистването и сметоизвозването, 
водоснабдяването и канализацията, благоустройствени 
дейности и енергийния мениджмънт. 

Общините са най-големият инвеститор в услугите, свързани 
с чистотата и управлението на отпадъците. Въпреки това 
значителна част от дейностите се възлагат на частни ком-
пании.  

За гражданите е трудно да бъде направена оценката кой, в 
цялата система не изпълнява достатъчно добре своите за-
дължения. Това подтиква повече общини да инвестират в 
създаването на собствени структури в сферата на управле-
ние на отпадъците. 

Кметовете на Казанлък и Раднево споделиха своя опит в преструктурирането на дейностите по управление на отпадъците 
и благоустрояване. В Раднево, създаденото общинско  предприятие за комунални услуги е ангажирано със широк спектър 
дейности, в това число и поддържане на чистотата. Дружеството разполага със собствена техника, няколко площадки за 
разделно събиране на отпадъците, терен за компостиране.  С близо милион са намалели разходите на общината за кому-
нални дейности, след поемането им от общинското дружество. 

По-сериозен е проблемът с ВиК услугите, т.к. у нас, заради ангажименти, поети от държавата в процеса на преговори с 
ЕК, засега тенденцията е към окрупняване. До момента този подход не показва ефективност в управлението на ВиК сек-
тора, но липсва и разбиране за същността на проблемите, 
които рефлектират върху гражданите.  

Финансовата зависимост на дружествата и липсата на добро 
планиране води след себе си и допълнителни проблеми, 
свързани с качеството на уличната мрежа. 

Рязкото поскъпване на енергоносителите извежда в приори-
тет пред все повече общини инвестициите в мерки за енер-
гийна ефективност, енергоспестяващо осветление, изгражда-
не на мощности от ВЕИ и създаване на ефективна система за 
енергиен мениджмънт. 

Община Гълъбово сподели своя опит в създаване на собстве-
на охранителна фирма. След лицензиране, дружеството вече 
има и собствена стопанска дейност по осигуряване на охра-
ната на частни компании на територията на общината. 

Сред акцентите в дискусията в следобедния панел на Регио-
налния форум, 
беше дискусията 
по възможности-
те за инвестиции, 
свързани с нама-
ляване на енер-
гийната зависимост. Част от дейностите в тази насока могат да бъдат финан-
сирани и със средства от програмите от новия период и по линия на Плана за 
възстановяване и устойчивост.  

Участниците във форума обсъдиха подробно и актуалното състояние на нас-
ледниците на досегашните оперативни програми и известното за отделните 
компоненти на Плана за възстановяване и устойчивост. 

 

ИЗТОЧНИК: https://www.namrb.org/ 
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Стр. 7 

НОВИНИ 

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027  

Правителството одобри проекта на Програма „Развитие на човешките ре-
сурси” 2021-2027 (ПРЧР), която се съфинансира от Европейския съюз и 
националния бюджет. Чрез изпълнението на ПРЧР ще бъде предоставена 
подкрепа за развитие на работната сила и преодоляване на предизвика-
телствата пред пазара на труда. Сред основните цели на програмата са 
още осигуряването на повече и по-добри възможности за социално включ-
ване на уязвимите групи, както и предоставянето на равни възможности за 
участие в икономическия и социалния живот на страната. 

Очакванията са, чрез изпълнението на финансираните по програмата про-
цедури да бъдат подкрепени над 740 000 души. Бюджетът на ПРЧР 2021-
2027 е над 3,8 млрд. лв. С тези финансови средства ще се осигурят повече 
възможности за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на 
заетите в България. Най-уязвимите групи в обществото – безработни, хора 
с увреждания, хора, живеещи в бедност, деца, възрастни, представители 

на ромската общност ще получат подкрепа за пълноценно включване в икономическия и социалния живот на 
страната. С изпълнението на ПРЧР ще се осигурят по-добри възможности за развитие на младежите и предприема-
чите, стартиращи собствен бизнес, включително социални предприятия. 

Проектът на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 е съобразен с приоритетите на основните стра-
тегически документи, имащи отношение към дейността на Министерството на труда и социалната политика. Той 
отчита позицията на службите на Европейската комисия, както и получените от Европейската комисия неформал-
ни коментари по проекта на програма. 

Предстои проектът на програмата да бъде изпратена за официално одобрение от Европейската комисия. 

 

ИЗТОЧНИК: https://esf.bg/ 

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ПОДПИСА ДОГОВОР С ОПРЧР ПО МЯРКАТА „СОЛИДАРНОСТ” 

Агенцията по заетостта подписа договор за реализация на мярката „Солидарност” на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”. Операцията ще улесни достъпа на търсещите работа украинци до пазара на 
труда в България. Бюджетът на мярката е около 47 млн. лв. от механизма REACT-EU. С дейностите се очаква да 
бъдат обхванати над 9 000 граждани от Украйна. 

Основните дейности по операция „Солидарност” включват психологическа подкрепа, професионално ориентира-
не, трудово консултиране и мотивиране за започване на работа. Подходът ще бъде индивидуален за всеки украи-
нец.  

Експертите от Агенцията по заетостта ще изготвят план за действие за всеки кандидат, в който ще бъдат отчетени 
индивидуалните нужди и регионалните специфики на работодате-
лите в съответното населено място. На базата на този план ще 
бъде осигурена заетост на пълно или непълно работно време за 
период до 3 месеца. Субсидираната заетост ще бъде на база ми-
нималната работна заплата. За всеки украинец с подписан трудов 
договор по мярката, работодателят ще има възможност да осигу-
ри ментор за период до 3 месеца с цел по-бърза адаптация на 
работното място. За осигуряване на устойчивост на заетостта се 
предвижда 3 месечен стимул за работодателя за осигурителните 
вноски на наетите служители. 

За улесняване на интеграцията в България, разселените гражда-
ни от Украйна ще имат възможност за получаване на допълнител-
ни интеграционни добавки във фиксиран размер. 

Работодателите, които искат да участват в операция 
„Солидарност”, могат да кандидатстват онлайн в уебсайта на 
Агенцията по заетостта – https://rb.gy/zaqbpp. Украинските 
граждани, желаещи да се включат в мярката, могат да подават 
заявленията си на място в Бюрата по труда. 

 

ИЗТОЧНИК: https://esf.bg/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

 

ЗА КОНТАКТ: 

 ТЕЛЕФОН: 044/ 611 145 

E-MAIL: OICSLIVEN@GMAIL.COM 

АДРЕС: ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 1 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ! 

https://esf.bg/
https://rb.gy/zaqbpp
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

