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ЕВРОПА В БЪЛГАРИЯ: ОБЩО БЪДЕЩЕ 

Близо 290 млн. и 500 хил. лева е общият размер на привлеченото в област Сливен европейско финансиране за пери-

ода 2014 – 2020 г. Средствата са от сключените общо 698 договора по различните оперативни програми. Най-голям е 

ресурсът по ОП „Околна среда“ – 144,694  млн. лева, от които 131 млн. лв. са за мащабен проект, изпълняван от 

„Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД. На второ място по размер на привлечено финансиране са проектите по 

„Иновации и конкурентоспособност“ – 67,2 млн. лева. Използваният от тях ресурс за инвестиционни проекти е 55,6 

млн. лева, а 11,6 млн. лева са насочени към фирмите за преодоляване на икономическите последствия за бизнеса от 

COVID-19. На трето място е ресурсът по Оперативна програма „Региони в растеж“ – 38,9 млн. лева са финансовите 

средства за инвестиции в направленията: Устойчиво интегрирано градско развитие; Енергийна ефективност; Регио-

нален туризъм; Регионална образователна и социална инфраструктура. По Програма „Развитие на човешките ресур-

си“ проекти са реализирали четирите Общински администрации в област Сливен, както и фирми от региона. Общата 

стойност на привлеченото финансиране е 16,6 млн. лева. Със средствата са изпълнени проекти за предоставяне на 

социални услуги за различни уязвими групи, за патронажна грижа, за подобряване достъпа до заетост и качеството 

на работните места. По оперативна програма „Храни“ са реализирани проекти на стойност 17,7 млн. лева за предос-

тавяне на топъл обяд на територията на четирите общини.  Данните за изпълнението на проекти в област Сливен 

бяха представени от Весела Омайникова—управител на ОИЦ Сливен, в рамките на първата местна конференция на 

БТА в град Сливен. 

„Политиките на сближаване на Европейския съюз ни помагат по-добре да планираме, да подготвяме и реализираме 

важни проекти, с които да се доближаваме до равнището на развитите европейски градове, общини, държави, да се 

учим как да инвестираме в инфраструктурата, в оборудването, административния капацитет, достъпа до услуги, об-

разованието, социалните дейности, здравеопазването, заетостта и др.“ Това каза Стоян Марков, заместник-кмет по 

икономическо развитие на Община Сливен.  

През 2023 г. БТА организира поредица от регионални и местни конференции във всички областни и големи градове в 

шестте региона за планиране на страната. С тях се цели популяризиране на политиките на сближаване на Европейс-

кия съюз. На 17 януари 2023 г.  в Сливен се проведе първата местна конференция по проекта на БТА „Европа в Бъл-

гария: Общо бъдеще“. 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 
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Близо 100 000 деца и ученици ще получат обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие по проект „Успех за 
теб“ по новата програма „Образование“ – 2021-2027, финансирана от ЕС. Това съобщи министърът на образованието и 
науката проф. Сашо Пенов при подписването на договора по програмата заедно с проф. Георги Вайсилов, изпълнителен 
директор на ИА "Програма за образование" и ръководител на Управляващия орган. Това е първият проект, изпълняван от 
МОН, който ще бъде финансиран по новата програма, по процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно разви-
тие в училищното образование”. Финансирането е в размер на 151 123 000 лева. Освен самите деца и ученици, чрез дей-
ности по този проект ще бъдат обхванати и техните родители, каза проф. Сашо Пенов. В проекта има заложени и обуче-
ния на над 4 000 педагогически специалисти и непедагогически персонал. Тук се включват и образователни медиатори, 
социални работници и друг непедагогически персонал. В дейностите са заложени занимания по интереси, междуучилищ-
ни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето 
и да преминат по-плавно през етапите на образование. 

Тази е първата от серия операции, насочени към обща и допълнителна подкрепа за училищното образование. През тази 
година се предвижда да бъде обявена аналогична процедура и за детските градини, съобщи изпълнителният директор на 
ИА "Програма за образование" проф. Георги Вайсилов. Той припомни, че Програма „Образование“ има обща стойност 
около 1,9 млрд. лв., което е два пъти повече от средствата в предходния период в рамките на програмата „Наука и обра-
зование за интелигентен растеж“. 

Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху кариерното ориентиране на учени-
ците, за да могат да направят своя информиран избор, особено след 7-ми клас на къде да продължат образованието си. 
Има възможност и за подкрепа по български език и литература на ученици от гимназиален етап, за да могат да се предс-
тавят успешно на държавните зрелостни изпити. 

Друга част от дейностите са за деца със специални образователни потребности. Със средства по проекта могат да се наз-
начат специалисти – ресурсни учители, психолози, логопеди, включително медиатори за тези, които са от уязвими групи. 
От една страна децата в риск се подкрепят в подготовка по учебното съдържание, а от друга – чрез рехабилитации и 
терапии, психологическа подкрепа и др. И за двата вида подкрепа могат да се назначават специалисти, които да работят 
в училищата с тези деца, като тук се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, социални работници. Училищата 
ще получават финансиране за работа с деца с изявени дарби, за тяхната подготовка в областта, в която те развиват сво-
ите заложби и способности. 

Източник:  https://www.mon.bg/ 
 

АХУ ФИНАНСИРА С ДО 20 000 ЛВ. ПРОЕКТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН БИЗНЕС 

До 20 000 лв. могат да получат хора с увреждания за стартиране или раз-
витие на самостоятелен бизнес. Средствата могат да бъдат използвани за 
учредяване на ново предприятие, инвестиционни разходи, строително-
ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на персонала и 
собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стар-
тов капитал. Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудос-
пособност и да не участват като собственици или съдружници в друга 
фирма. Проектните предложения се финансират от Агенцията за хората с 
увреждания (AХУ) по Националната програма за заетост на хората с ув-
реждания и трябва да бъдат изпратени до 06.03.2023 г. 

Агенцията ще финансира с до 50 000 лв. и проекти със социална насоче-
ност, които целят стимулирането на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. За средс-
твата могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хората с увреждания към АХУ. Финансирането се отпуска за осигуряване на адекватни условия на труд 
и приспособяване на работното място за назначените при тях хора с трайни увреждания. Крайният срок за подаване 
на документи е 13.03.2023 г. 

АХУ ще отпуска средства и за проекти със стопанска насоченост, които имат за цел да се повиши конкурентоспособ-
ността на специализираните предприятия и кооперации на хора с трайни увреждания чрез обучения и закупуване на 
ново оборудване. За изпълнението на тези дейности работодателите могат да получат до 90 000 лв. Документи се по-
дават до 28.03.2023 г. 

Агенцията ще финансира с до 740 000 лв. и предложения за създаване на Центрове за защитена заетост. Участници в 
конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази 
или организации на хора с увреждания, регистрирани по действащото законодателство. Създаването на тези центрове 
цели изграждане на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, с психични разст-
ройства и/или интелектуални затруднения, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи 
услуги. Документи се подават до 29.03.2023 г. 

За изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти могат да  кандидатстват 
държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, 
притежаващи или стопанисващи обектите. Чрез програмата могат да бъдат изградени или преустроени рампи, пътеки 
за хора със зрителни увреждания, сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания и др. Възможно е също 
приспособяването на вътрешната среда на различни обекти за самостоятелно посещение и пребиваване в него на лица 
с увреждания. Проектни предложения се подават до 21.03.2023 г. 

Повече подробности за проектите и начина на кандидатстване може да видите на интернет страницата на Агенцията за 
хората с увреждания - https://ahu.mlsp.government.bg/. 
 

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

БЛИЗО 100 000 УЧЕНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТ НА МОН 

АКТУАЛНО 

https://ahu.mlsp.government.bg/
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СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОД-

БОР BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, 
ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определено за Структура за наблюдение и докладване на 
средствата (СНД) по Механизма за възстановяване и устойчивост, отправя настоящата покана до всички кандидати по 
процедура за предоставяне на средства чрез подбор BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сфе-
рата на производството, търговията и услугите“. 

Процедурата е в изпълнение на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Плана за възстановява-
не и устойчивост и определя условията за подбор на предложения в съответствие с етапна цел (milestone) 72 „Покани за 
представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради“ от Плана за възстановяване и 
устойчивост.  

Допустими обекти в рамките на процедурата са сгради в сферата на производството, търговията и услугите 
(включително сектор „Туризъм“), които са собственост на кандидата или са с учредено право на строеж в полза на кан-
дидата. 

Пълният пакет документи за кандидатстване (Насоките за кандидатстване и приложенията към тях), заедно с всички 
изисквания и условия за допустимост, на които следва да отговаря предложението, са публикувани на следните интер-
нет адреси: https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane/ и 
на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active. 

Интернет адрес за подаване на проектни предложения: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-
8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active 

Крайният срок за подаване на предложения е 15.06.2023 г., 17:30 часа. 

Източник:  https://www.mrrb.bg/ 

НОВИНИ 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБСЪДИХА ПАРТНЬОРСТВОТО СИ ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СЕКТОРА ПО РИБАРСТВО 

Възможностите за създаване на партньорство между четирите общини в Сливенска 
област за развитието на сектора по рибарство, аквакултури  и преработката на риб-
ни продукти бяха обсъдени на среща във вторник, чийто домакин бе кметът на общи-
на Сливен Стефан Радев. В нея участваха кметовете на общините Нова Загора и 
Твърдица Галя Захариева и Атанас Атанасов и зам.-кметовете на община Котел Ру-
мен Стоилов, на община Сливен - Румен Иванов и Стоян Марков.  

На срещата бе подкрепена идеята общините да се обединят, за да бъде привлечено 
европейско финансиране за подобряване на инфраструктурата и дейностите в секто-
ра. За целта е необходимо да бъде създадена Местна инициативна група, която да 
изработи цялостна стратегия за развитие на сектора на общинските територии. В 
обединението водещи партньори ще са общините, но ще бъдат поканени да се вклю-
чат представители на бизнеса и нестопански организации, работещи в тази специ-

фична сфера на икономиката. 

Подобно обединение между всички общини в Сливенска област се обсъжда за първи път. Идеята ще бъде представена за 
обсъждане в общинските съвети. 

Източник:  https://www.namrb.org/ 

ФИНАНСИРАНЕ ЗА МEСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН 

Пет проектни предложения с участие на населени места от територията на Област Сливен, са 
одобрени по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г. 

Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Нова Загора" е финансирано със сума-
та от 48 884 лв. за проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ Нова Загора“. 

Проектът „Помощ за подготвителни дейности на територията на МИГ „Твърдица - Сливен - Доли-
ната на прасковите““ на местна инициативна група „Твърдица - Сливен- Долината на праскови-
те“/МИГ/, ще получи финансиране в размер на 48 895 лв. 

Община Котел ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 48 879 лв. за 
„Подготвителни дейности за създаване  на МИГ "Котел, Сливен и Върбица"“. 

Финансиране за 48 802 лв. за „Подготовка на Стратегия за Водено от Общностите местно разви-
тие за периода 2023-2027 за територията на МИГ Стралджа и населени места от територията на 
община Сливен“, ще получи местна инициативна група - Стралджа 2016.  

Проект „Подготвителни дейности за  разработване на местна стратегия за ВОМР  за програмен 
период 2023 – 2027 г.“  на Сдружение "Местна инициативна група - Тунджа", в която група вли-
зат и селата Бозаджии, Чокоба и Крушаре от област Сливен, ще бъде финансиран със сумата от 48 854 лв.  

По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ се финансират дейности, свързани с учредяване на местни иници-
ативни групи, популяризиране на подхода ВОМР, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, подготовка на 
стратегия за ВОМР, а също и координация на изпълнението на подготвителните дейности. 

https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
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ИКОНОМУЗЕЙ - КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО КАТО РЕСУРС ЗА АКТИВИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

 

Нова проява на културно творчество и културно предприемачество 
– Икономузей ще бъде създадена с реализиране на проекта 
„Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество 
в културното наследство“, подкрепен от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

Община Котел ще изпълнява проекта в партньорство със сдруже-
ние „Център за интерпретиране на наследството“ и Кралското нор-
вежко общество за развитие. Заедно организациите планират да 
превърнат културата и културното наследство в ресурс за активи-
ране на младите хора от етническите общности (българи, роми, 
каракачани и турци) за иновативно предприемачество. 

Икономузей е нов бизнес формат, заимстван от Норвежкия парт-
ньор, реализирал 13 Икономузея в Норвегия. Форматът е базиран 
върху нематериалното културно наследство и занаяти на четирите 
етнически общности, позволяващ им да практикуват културни тра-
диции по икономически жизнен и устойчив начин. 

В рамките на проекта ще бъдат обучени 16 представители на местните етноси и 20 човека от експертния персонал на 
бенефициента в предприемачество в културните индустрии и качествено интерпретиране на наследството, по критерии и 
стандарти, приети от международната общност, в унисон с документи на ЮНЕСКО, ИКОМОС, конвенциите ФАРО на ЕК и 
др., и в усвояване на техники за привличане на публики, според разработен по проекта план. 

В рамките на Икономузей ще бъде създадена и реализирана нова културна проява, „Визия и звук“, като пилотна сценич-
на, доброволна самодейна изява извън театъра, свързана с пресъздаване на културната традиция/ритуал Гергьовден, 
празнуван от всички етнически общности. Тя ще бъде осъществена чрез техниките на живото интерпретиране и предста-
вена по време на фестивала „Етноси, багри и котленски килим“, провеждан в местността „Изворите“ край Котел. 

Норвежкият партньор ще се включи с методология и обучение за изграждане на Икономузея, консултиране по изгражда-
нето му, участие в проявата „Визия и звук“, с представяне на норвежки Икономузей и образци от членовете му. Ще бъде 
създаден кът на Икономузей в гр. Котел. 

 

Източник: https://www.eeagrants.bg/ 

 

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 7.2. ОТ ПРСР 2014-2020 

 

Община Твърдица спечели проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 г. – 
2020 г. 

Проектното предложение, с което общината е кандидатствала за финансиране -  „РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SLV1112 В ОБЩИНА ТВЪРДИЦА“ е на обща стойност 2 931 
412.74 лева.  

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) из-
върши предварителното класиране на проектни предложения по под-
мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 

– 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, рекон-
струкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и при-
надлежностите към тях“. 

По процедура „Пътища“ е извършено предварително класиране на 51 проектни предложе-
ния. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите по процедурата са оценени от 
оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. Определеният бюджет по 
процедурата е в размер на 97 790 000 лева. 

Община Твърдица е одобрена и включена под №27 в списъка на проектите одобрени за фи-
нансиране.  

 

 

Източник: https://www.tvarditsa.org/ 

https://www.eeagrants.bg/
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АКАДЕМИЯ ЗА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 

 
На 24 януари 2023 г. по покана на г-н Атанас Пеканов – заместник-министър-председател по уп-
равление на европейските средства, г-жа Ирена Първанова – ръководител на Управляващия орган 
на Програма „Техническа помощ“ за програмен период 2021-2027 г. и г-н Павел Иванов – дирек-
тор на Института по публична администрация се проведе първата среща за разработване на пър-
воначалния дизайн на Академия за фондовете на ЕС. "Управлението на средствата от ЕС изиск-
ва сериозен административен капацитет. Институциите трябва да са по-силни и по-подготвени от 
бенефициентите, за да могат да отговарят на непрекъснатите нормативни промени." - с тези думи 
вицепремиера по еврофондовете, приветства участниците в срещата. 

 
Академията ще даде възможност на служителите от Управляващите органи на програмите от Споразумението за парт-
ньорство, регионалните и местни участници и организациите, изпълняващи финансови 
инструменти, както и на ключови групи бенефициенти по програмите (вкл. общини) да 
повишат знанията си по хоризонтални/междусекторни области чрез обучения, работа 
в мрежи, споделяне на добри практики, научени уроци и др. 
За постигне на по-висока добавена стойност при управлението на еврофондовете, е 
отчетена необходимост от подобрения в стабилността и качеството на административ-
ния капацитет за изпълнение на фондовете на ЕС в България. Това е процес върху 
който трябва да се въздейства постоянно и целенасочено. Академията за фондовете на 
ЕС ще представлява комплекс от систематизирани дейности целящи повишаването на 
капацитета на служителите на хоризонталните нива в рамките на Системата за управ-
ление на европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021
-2027. 
 
Тази първа среща по инициативата постави основите на Академията чрез участието и 
в партньорство с част от ангажираните страни – Управляващите органи на програмите 
за програмен период 2021-2027 г. и централните хоризонтални органи за управление 
на евросредствата. 

 
Източник: https://eufunds.bg/ 

 

 

 

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! 

 

ЕФЕКТИТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЧЕТИРИ КЛЮЧОВИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ 
ПО ОПДУ 

В момента, в който една често ползвана административна услуга ста-
не достъпна онлайн, тя се приема за даденост, защото улеснява зна-
чително взаимодействието на всички с администрацията. Приемането 
на новия начин на общуване става още по-лесно, когато ползите за 
всички започват да се проявяват веднага и спестяват значително 
време и ресурси. 

Това се случва в резултат на реализираната инвестиция по четири 
проекта по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-
управление“ на Оперативна програма „Добро управление“, изпълне-
ни от  Министерството на електронното управление, Националната 
агенция за приходите, Агенцията по обществени поръчки и Агенция 
„Митници“. 

Екипът на Института за пазарна икономика извърши оценка на ефек-
тите за бизнеса и гражданите следствие изпълнението на тези четири проекта. Един от основните изводи е, че  създаде-
ните услуги на практика са в подкрепа на всички активни компании в България: 412 000 нефинансови и 4300 финансови 
предприятия през 2021 г. по данни на НСИ; граждани (български и други), ползващи услуги от българската администра-
ция; 499 администрации и широк кръг заинтересовани страни - ползватели на отворени данни, неправителствени орга-
низации, журналисти, асоциации и др. 

Ефектите за бизнеса от изпълнението на инвестицията по тези проекти показва следните общи наблюдения: 

• Напредването на процесите и организацията за е-управление дават резултат от „ден първи“; 

• Положителните ефекти са за всички засегнати страни - администрация, граждани, бизнес; 

• Дори (и най-вече) в трудни периоди този подход за оптимизация работи; 

• Финансовите инвестиции за реализиране на проектите не са значителни, но ползите са огромни и дългосрочни; 

• Отчетените позитивни ефекти включват - спестено време и разходи за бизнеса и гражданите, ускоряване на 
стопанската активност, повишаване на предвидимостта и надеждността на услугите, разкриване на възможности 
за нови и по-ефективни бизнес модели, промяна в начина на организация на дейността и др.; 

• Вторичните ефекти за администрацията също са значителни – активизиран процес по вътрешна оптимизация, 
досег с отворени данни и развитие след това, възможност за аналитични дейности, които да идентифицират 
следващите лесни и по-дългосрочни стъпки за подобряване на административното обслужване, по-добро управ-
ление на рисковете и др. 

Инвестицията по Оперативна програма „Добро управление“ и резултатите, постигнати по четирите проекта, очаквано ще 
се отразят на позицията на страната ни в редица международни сравнения, оценяващи електронното управление и биз-
нес средата. 

Източник: https://eufunds.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  

ЛЮБОПИТНО 
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