
 

 

 

 
ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН 

 
А. ОБЩ ПРЕГЛЕД 
 
Електронният регистър на проекти на Община Сливен може да бъде намерен 
на URL http://projects.sliven.bg.  Регистърът е създаден и се поддържа от отдел 
„Европейски програми и проекти” на дирекция „Икономическо развитие и 
европейски програми” на общинската администрация и съдържа оперативна 
актуалната информация за проектните предложения, подготвени от Община 
Сливен от 2004 г.  Информацията, съдържаща се в базата на Регистъра е 
публикувана по начин, позволяващ изцяло свободен достъп от произволен 
потребител без въвеждането на каквито и да е било рестрикции нито по 
отношение на части от данните нито по отношение на части от 
функционалността на системата. 
Системата е изградена изцяло с помощта на Freewear/ Open Source софтуерни 
инструмент.  
Достъпът до регистъра се извършва по максимално опростен и удобен начин 
независимо от използваната от потребителя ОС, чрез уеб-базиран графичен 
интерфейс. 
 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН 
 

http://projects.sliven.bg/
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Б. ТИПОВИ РАЗРЕЗИ, СТАНДАРТНО ТЪРСЕНЕ И РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ 
 
Така функциониращата информационна система предлага на потребителите 
следните функции: 
 
I. Предлагани типови заявки към базата данни 
 
1. Визуализиране на всички записи за проектни предложения, съдържащи се 

в БД на системата, структурирани йерархично. 
директна връзка за разреза  

 
2. Показване на разрез по вид на източника на финансиране – от основното 

меню на системата са достъпни следните разрези: 
 

 
 

2.1. Показване на проектите, финансирани (или кандидатстващи/ 
кандидатствали за финансиране) от оперативни програми, описани 
в Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013, 
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 
При този разрез показваните записи, описващи проектни предложения 
са организирани в йерархична структура, включваща към момента на 
създаване на настоящия документ следните подраздели: Оперативна 
програма Регионално развитие; Оперативна програма Околна среда; 
Оперативна програма Административен капацитет; Оперативна 

http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&Itemid=86
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програма Развитие на човешките ресурси. Структурата е динамична и 
при необходимост могат да бъдат добавени нови раздели. 
директна връзка за разреза  
 

 
2.2. Показване на проектите, финансирани (или кандидатстващи/ 

кандидатствали за финансиране) от общностни програми на ЕС или 
от институции на ЕС. При този разрез показваните записи, описващи 
проектни предложения са организирани в йерархична структура, 
включваща към момента на създаване на настоящия документ следните 
подраздели: Програма Леонардо Да Винчи на ЕК; Генерална дирекция 
„Комуникация“ на ЕК; Главна дирекция „Заетост, социална политика и 
равни възможности” на ЕК; Програма „Интелигентна енергия”; Програма 
КУЛТУРА 2007-2013; Делегация на ЕК в България; Програма „Учене през 
целия живот”. Структурата е динамична и при необходимост могат да 
бъдат добавени нови раздели. 
директна връзка за разреза 
 
 

2.3. Показване на проектите, финансирани (или кандидатстващи/ 
кандидатствали за финансиране) от предприсъединителни 
фондове на ЕС. При този разрез показваните записи, описващи 
проектни предложения са организирани в йерархична структура, 
включваща към момента на създаване на настоящия документ следните 
подраздели: Програма ФАР; Програма ФАР – ИНТЕРРЕГ ІІІ С; Програма 
ИСПА. Структурата е динамична и при необходимост могат да бъдат 
добавени нови раздели. 
директна връзка за разреза 
 

 
 

2.4. Показване на проектите, финансирани (или кандидатстващи/ 
кандидатствали за финансиране) от национални програми и 
институции на Република България. При този разрез показваните 
записи, описващи проектни предложения са организирани в йерархична 
структура, включваща към момента на създаване на настоящия 
документ следните подраздели:  НП От социални помощи към 
осигуряване на заетост; Регионална програма МТСП; Фонд „Социално 
подпомагане”; Национален център за музика и танц; ДАМС; НЦМТ на 
МК; ПУДООС; Красива България; ПКЗНБАК при МС; Комуникационна 
стратегия на Република България за Европейския съюз; Национална 
програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни 
проекти. Структурата е динамична и при необходимост могат да бъдат 
добавени нови раздели. 
директна връзка за разреза 
 

 
 
3. Показване на разрез по текущ статус на проектното предложение – от 

основното меню на системата са достъпни следните разрези: 

http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=9&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=8&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=7&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=6&Itemid=53


Електронен регистър на проектите на Община Сливен – описание 

Община Сливен, ЕПП, стр. 4 от общо 8 

 
3.1. Показване на всички приключили проекти, изпълнявани в периода от 

2004 г. до текущия момент на генериране на заявката.  
директна връзка за разреза 

 
 

3.2. Показване на всички изпълнявани към момента проекти, започнали в 
периода от 2004 г. до текущия момент на генериране на заявката.  
директна връзка за разреза  

 
 

3.3. Показване на всички проектни предложения, очакващи одобрение и 
финансиране.  
директна връзка за разреза  

 
 
4. Показване на разрез по роля на Община Сливен в проекта – от основното 

меню на системата са достъпни следните разрези: 
 

4.1. Показване на всички проекти, при изпълнението на които Община 
Сливен е водеща организация.  
директна връзка за разреза  

 
 

4.2. Показване на всички проекти, при изпълнението на които Община 
Сливен е партньорска организация.  
директна връзка за разреза 

 
 
5. Показване на разрез според периода на изпълнение на проекта – от 

основното меню на системата са достъпни следните разрези: 
 

http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=33&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=34&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=35&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=39&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=40&Itemid=53
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5.1. Показване на всички проекти, активни (в процес на изпълнение) през 
текущата календарна година (текущо 2011).  
директна връзка за разреза 

 
 

5.2. Показване на всички проекти, активни (в процес на изпълнение) през 
изминали календарни години, като е достъпен разрез за всяка една от 
годините от 2004 до текущата година на генериране на заявката.  
директни връзки за разрези към текущия момент: 
2010 г.; 2009 г.; 2008 г.; 2007 г.; 2006 г.; 2005 г.; 2004 г.;   

 
 

5.3. Показване на всички проекти, активни (в процес на изпълнение) през 
бъдещи календарни години, като е достъпен разрез за всяка една от 
годините от текущата година на генерирането на заявката до 
последната година, описана в кой да е запис на проектно предложение в 
БД.  
директни връзки за разрези към текущия момент: 
 
2012 г.;  2013 г. 

 
 

http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=47&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=46&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=31&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=30&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=29&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=28&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=42&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=43&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=48&Itemid=53
http://projects.sliven.bg/index.php?option=com_sobi2&catid=53
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II. Инструменти за търсене в информационната система – Регистър на 
проектите на Община Сливен 
 
Публичният регистър на проекти на Община Сливен предлага възможност за 
търсене на записи на конкретни проектни предложения по: (а) ключови думи в 
името на проекта или описанието; (б) заявка към БД по определени критерии за 
полетата на информационните записи; (в) ключови думи и определени 
критерии за полетата. 
Функцията за търсене работи в два основни режима: стандартно търсене и 
разширено търсене.  
При използване на „стандартно търсене” потребителя има възможност да 
въведе в полето „Търсене за:” една или няколко ключови думи и да избере 
вариант на изпълнение на заявката от трите радиобутона по-долу, а именно: 
връщане на всички записи за проекти, в чието име или описание е намерена 
поне една от ключовите думи, връщане на всички записи за проекти, в чието 
име или описание са намерени всички въведени от потребителя в полето 
„търсене” ключови думи, връщане на всички записи за проекти, в чието име или 
описание е намерена точната фраза, въведена от потребителя в полето 
„търсене”. Генериране на заявка, събираща всички записи за проекти, в чието 
име или описание е намерена точната фраза, въведена в полето „търсене” 
може да бъде осъществено и чрез поставяне на кавички („търсена фраза”), 
определящи еднозначно въведената поредица от думи като ключова фраза. 
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Генериране на заявка чрез определяне на критерии за достъпните полета на 
записите, описващи проектни предложения може да стане в режим „разширено 
търсене”. Ако в момента не е активиран, този режим може да бъде активиран 
от бутона „НАСТРОЙКИ НА РАЗШИРЕНОТО ТЪРСЕНЕ”. В режим на 
разширено търсене потребителят може да избира съдържание за следните 
полета от записите, описващи проектните предложения: Финансираща 
програма, Роля на Община Сливен, Водеща организация, Статус на проекта, 
Приоритетна ос, Операция/Бюджетна линия, Категория.  
 
Въвеждането на критерий се извършва чрез избор на елемент от падащия 
списък на съответното комбинирано текстово поле. За полето „Категория” 
падащият списък съдържа всички категории от йерархичната структура на 
базата към момента. За полето „Статус на проекта” падащият списък съдържа 
три елемента: Текущ проект, Приключил проект, Проект, очакващ финансиране. 
За полето „Роля на Община Сливен” падащият списък съдържа два елемента: 
Водеща организация, Партньорска организация. Елементите в падащите 
списъци за останалите полета са динамични и включват всички стойности, 
въведени към текущия момент в съответното поле за кой да е от записите.  
В „Разширен режим на търсене” системата позволява и комбинирано търсене 
посредством въвеждане на ключови думи и определяне на критерии за 
полетата на записите 
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Д. СТРУКТУРА НА ЗАПИСИТЕ, ОПИСВАЩИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Отделните записи на основната таблица на БД имат следната структура: 
 

 Финансираща програма 

 Роля на Община Сливен  

 Водеща организация  

 Партньори  

 Общ бюджет на проекта  

 Безвъзмездна финансова помощ (БФП) 

 Финансов принос на Община Сливен  

 Бюджет, разходван от Община Сливен  

 Начало на проекта  

 Край на проекта  

 Статус на проекта  

 Приоритетна ос  

 Операция/Бюджетна линия  

 Сайт на проекта  

 Цели  

 Дейности  
 

 
 

 


