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ЕВРОФОНДОВЕТЕ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

Община Сливен сключи договор за предоставяне на социални услуги  
в бившето училище „Хаджи Димитър” 

На 31 януари Община Сливен сключи Договор за предоставяне на социални услуги в 
Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с тежки множествени уврежда-
ния и техните семейства. Двата центъра се намират в бившето училище „Хаджи Дими-
тър” в квартал „Клуцохор”, чийто ремонт приключи в края на миналата година. Сградата 
е напълно оборудвана с необходимите мебели, техника и специализирано оборудване за 
работа с деца с увреждания. 

Целта на проекта е създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-
социални услуги в общността, основани на потребностите на всяко дете и неговите роди-
тели. Дейностите са изцяло съобразени с мерките, предвидени в Националната стратегия 

„Визия за деинституционализацията на децата в Република България и Актуализирания план за действие за из-
пълнение на Националната стратегия. Ще се осигурят социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и 
превенция в семейна среда на деца в риск и деца с увреждания. 

Освен задължителните дейности по „Организация и управление” и „Информираност и публичност” са предвидени 
и дейности за подбор на двата центъра и дейности за предоставяне на услугите в Център за обществена подкрепа 
с капацитет 100 места и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 
30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги за потребители и техните семейства. 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейс-
кия съюз чрез Европейския социален фонд. 

Центърът за обществена подкрепа се състои от два кабинета за индивидуална и семейна работа, кабинет за гру-
пова работа с деца и родители, кабинет за специалист, за екипи и за ръководител, санитарни възли и складове. 

Дневният център за деца с тежки множествени увреждания с над 90% степен на увреждане се състои от 2 зали за 
групова работа със санитарни възли и място за почивка, 2 столови с разливни помещения, кухня, зала за лечебна 
физкултура, психосензорна зала, медицински кабинет, кабинети за логопед и психолог, за индивидуална работа, 
за екипи и ръководител, складови помещения. 

Източник: https://mun.sliven.bg/index  
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Стр. 2 

През 2020 година Община Сливен ще работи усилено за реализиране  
на ключови инфраструктурни проекти 

Кметът Стефан Радев очерта обектите и проектите, върху които ще работи 
Община Сливен през 2020 година. Един от приоритетите е ремонтът на бу-
левард „Хаджи Димитър”. 

„Става дума за периметъра от общината до кръстовището при „Била”. Знае-
те, че това е проект с история през годините като намерения, подготовки, 
стартирания. Амбицирани сме през 2020 година той да се случи”, каза Ра-
дев. 

Той посочи, че на 2 януари общината е подписала договор за финансиране с 
управляващия орган за около 3 милиона лева за кварталите „Сини камъни”, 
„Дружба” и „Българка”. 

„Това е един проект, за който сме говорили миналата година, за който ис-
кахме да ни бъдат предоставени спестените средства от изпълнението на ОП „Региони в растеж“ досега. И това 
стана. Договорът вече е факт. Предстои да се изберат изпълнители за трите обекта и да започне да се правят ра-
ботните проекти“, обясни кметът. 

Предстои изграждането на велоалеите по проекта за интегриран градски транспорт. 

 „Вече е факт, че пътят от „Ичеренско шосе” от отбивката за Сотиря през бул. „Панайот Хитов”, „Скобелев” до 
кръстовището на „Тернопол” вече е общинска собственост. Това беше част от републиканска пътна мрежа и пове-
че от година имахме кореспонденция с държавата да ни бъде прехвърлен този булевард, така че да може да реа-
лизираме проект”|, коментира Стефан Радев. 

Община Сливен кандидатства също по проект „Красива България” за ремонт на сградата на регионалната библио-
тека. 

„В интерес на истината и миналата година кандидатствахме с този проект. Одобриха ни, но беше късно да се из-
пълни, защото има условие всичко да се случи в една година. Надявам се тази година да получим одобрение още 
през зимата”, каза кметът Радев. 

Той съобщи също, че общината е подала и последния проект по ОП „Региони в растеж” за социална инфраструкту-
ра за изграждане на два кризисни центъра – за жертви на домашно насилие и център за временно настаняване на 
бездомни лица. 

„Това са основните проекти, по които ще работим през 2020 година. Ще работим и по проекти, които не са свърза-
ни с европейско финансиране. Един от тях е цялостен ремонт на детската градина в квартал „Даме Груев”. За този 
проект правителството ни предостави средствата, които бяха икономисани от предишни процедури – основно 
кръстовището на „Розова градина” и пробива на улица „Г.С. Раковски”. Заедно, със средства на общината, тази 
градина, която последна остана в общината без сериозен ремонт, също ще бъде ремонтирана”, добави градоначал-
никът. 

Общината ще работи и за доизграждането на училището в село Тополчане. За целта в края на миналата година 
правителството отпусна средства в размер на 1,4 милиона лева. Проектът е замразен от повече от 20 години, но е 
много важно да бъде реализиран с оглед на големия брой ученици в района. Стефан Радев обясни, че там предс-
тои да бъдат актуализирани последните проекти, които са правени във времето и да се избере изпълнител за до-
вършването на недовършения корпус и изграждането на новото строителство, което е предвидено. 

 

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

 

 

 

29 родители са подали заявление към Бюро по труда - Сливен  
по проект „Родители в заетост” 

29 родители от община Сливен са подали заявление към Бюро по труда Сливен за осигуряване на детегледачка 
по проект „Родители в заетост”. 39 са безработните лица, които са пожелали да поемат ролята на детегледачи, 
посочват от Бюрото по труда в Сливен. Сключени през годината са общо 13 споразумения за работа като през 
този период са работили 21 детегледачи. 

Проектът „Родители в заетост” е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване 
на професионалния с личния живот. Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца 
или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата. 

Родителите, които не са заети или не са самонаети (т.е. са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда), ще 
бъдат включени в дейности по трудово посредничество за срок до 4 месеца. В случай че след изтичането на 4-
месечният срок, родителят/ите не са започнали работа, грижата за детето/децата се прекратява. 

Заявления се приемат лично от родителите във всички бюра по труда в страната в работни дни, между 8.30 и 
17.00 часа или се подават на имейл roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно 
подписани) – до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. 

 

https://mun.sliven.bg/index
mailto:roditeli-v-zaetost@az.government.bg


Стр. 3 

Младежите, жените и уязвимите групи във фокуса на ОПРЧР 2021-2027  

Младежите, жените и уязвимите групи ще бъдат във фокуса на Оперативна прог-
рама „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Мерките са в унисон с визията 
на Европейската комисия за социална Европа и бяха обсъдени по време на вто-
рото заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРЧР и Опе-
ративна програма за храни и/или основно материално подпомагане за програм-
ния период 2021-2027 г. Младежите са очертани като бъдещето на Европа, зато-
ва за тях се отделят специални мерки, свързани с качествено образование, обу-
чения и придобиване на умения, които дават повече шансове за работа. Акцент 
ще бъдат мерките за активиране на младите хора, особено чрез изпълнението на 
Гаранцията за младежта, включването им в стажуване и субсидирана заетост. 
Обученията за преквалификация за безработни и неактивни лица ще бъдат съоб-
разени с нуждите на секторите, в които се очаква недостиг на работна сила през 

следващите години. 

Насърчаване балансираното участие на жените и мъжете на пазара на труда също ще бъде акцент в следващия 
програмен период. Мерките ще включват достъп до образование в ранна детска възраст и възможности за трудова 
активност за хората, които полагат грижи за зависими членове на семейството. Насърчаването на адаптацията ще 
включва различен тип обучения и мерки в подкрепа на жените за участието им на пазара на труда. 

„Независимо от позитивните данни за участието на жените на пазара на труда в България, все още имаме доста 
предизвикателства по отношение на равното заплащане и дискриминацията на работното място”, коментира за-
местник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна прог-
рама „Развитие на човешките ресурси” Зорница Русинова. Според нея интеграцията на пазара на труда и предп-
риемачеството сред жените са част от мерките за противодействие на ранните бракове в ромската общност. 

Активното приобщаване и насърчаване на равните възможности, по-специално за уязвимите групи, също ще бъде 
акцент в новия програмен период. Ще бъде насърчен достъпът до качествени услуги, включително и услуги, които 
насърчават достъпа до жилище и здравни грижи. Ще бъдат предприети мерки за подобряване достъпа до социал-
на закрила, най-вече за децата от уязвимите групи. Борбата с бедността и социалното изключване ще бъдат прео-
долени с възможности за достоен живот и достъп до услуги. „Детската бедност и бедността в семейства поражда 
редица негативни последици. Затова мерките следва да бъдат комплексни и интегрирани, за да бъдат достатъчно 
ефективни”, коментира Десислава Ушколова от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и 
проекти” в Министерството на труда и социалната политика. Високата социална защита ще бъде гарантирана с 
изготвяне на стандарти за социална защита, достъп до здравеопазване и здравословен начин на живот, както и 
дългосрочна визия за селските райони. 

Хората с увреждания ще бъдат включени в мерки през програмен период 2021-2027, които са насочени към ак-
тивното им участие в пазара на труда. Планирано е създаването на повече работни места, включително в социал-
ната икономика, както и приемането на нова стратегия за малките и средни предприятия. Ще бъде подкрепена 
професионалната мобилност и икономическото възстановяване. По ОПРЧР са планирани и мерки за подобряване 
на условията за работещите на дигитални платформи. 

И през следващия програмен период ще бъде приложен интегриран подход при предоставянето на социални услу-
ги. Освен подпомагане процеса на създаване на нови социални услуги за деца и възрастни, ще бъде подкрепено и 
създаването на услуги за хора, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик. Ще бъде подкрепен капаци-
тетът на специалистите в социалните услуги, в контекста на дигитализацията. 

Мерките по Оперативна програма „Храни и допълнително материално стимулиране” задължително ще бъдат об-
вързани с мерките на ОПРЧР с цел подобряване възможностите за достъп до пазара на труда и социални включва-
не на уязвимите групи. 

Обвързаността на мерките на ОПРЧР и ОП „Храни” ще бъде засилена и по отношение предоставянето на пакети за 
новородени бебета. Пакетите ще бъдат получавани от майки, за които органите на социалното подпомагане са 
установили, че са в риск и живеят под прага на бедност, определен за страната. Предложението на ЕК е пакетът 
да се дава на два пъти, за да бъде проследено отглеждането на детето и полагането на необходимите грижи от 
страна на майката. Получаването на пакета за новородени задължително ще бъде обвързан с предоставяне на 
социални услуги за майката с цел превенция на изоставянето. Майката ще има възможност да получи подкрепа в 
услуги за ранно детско развитие, изградени със средства на ОПРЧР. По този начин ще бъдат приложени и съвмес-
тни механизми за проследяване на резултатите. „Идеята на общия механизъм е да се следи както развитието на 
детето, така и достъпа на родителите му до пазара на труда”, подчерта главният директор на главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти” на МТСП Лилия Стоянович. 

Обхватът на проекта „Топъл обяд” вероятно ще бъде разширен териториално. По проекта се предоставя „Топъл 
обяд” на нуждаещи се хора в 211 общини в страната. Анна Ангелова от ОП „Храни и допълнително материално 
стимулиране” уточни, че с Европейската комисия е обсъждан вариант за предоставяне на две хранения по проек-
та „Топъл обяд“ при специфични групи от хора, които няма как сами да си приготвят храната. 

Източник: https://esf.bg/  

НОВИНИ 

https://esf.bg/


Стр. 4 

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. 

Социални предприятия могат да кандидатстват  
по операцията „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и  

интелектуални затруднения” 

Социални предприятия могат да кандидатстват по операцията „Социални предп-
риятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“ на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изискването към канди-
датите е да са вписани в Регистъра по Глава трета от Закона за предприятията 
на социалната и солидарна икономика. Проектите могат да се подават в парт-
ньорство с други социални предприятия, неправителствени организации или 
доставчици на социални услуги. Общините не са допустими кандидати или парт-
ньори по операцията. 

С бюджет от 3 млн. лв. се цели осигуряване на подкрепа за заетост в социални-
те предприятия, които са насочени към хората с психични разстройства и инте-
лектуални затруднения. Операцията е възможност за предприемане на целена-
сочени действия за разширяване на възможностите им за независим и самостоя-

телен живот и за повишаване на мотивацията и възможностите им за заетост. Максималният размер на предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ на проектно предложение е 200 000 лева. 

Кандидатите следва да разработят методики, индивидуални и групови трудови, терапевтични и интеграционни 
програми за хората с психични разстройства и интелектуални затруднения. На наетите в социалните предприятия 
ще се осигуряват обучения, свързани със спецификата на съответната позиция, а работното място ще се адапти-
ра, ако има такава необходимост. По операцията ще се осигурява заетост за период до 12 месеца на хора с пси-
хични разстройства и интелектуални затруднения, които ще бъдат наемани на трудов договор. Ще им бъде осигу-
рен наставник, който да ги подпомага в работния процес. 

Процедурата „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения” е в подк-
репа на група мерки от Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за 
дългосрочна грижа. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет адреси-
те: https://esf.bg и  https://eumis2020.government.bg/. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 10 април 2020 г. 

 

Източник: https://esf.bg/  

 

 

Договор за финансиране на проект „Студентски практики - Фаза 2” е подписан между Уп-
равляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 
2014–2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 
46 000 000 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот" 
на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на про-
екта е 40 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г. 

Проектът цели осигуряване на подкрепа за допълнителна практическа подготовка на сту-
денти в реална работна среда, която да подобри възможностите на завършващите висше 
образование за по-успешна реализация на пазара на тру-

да, както и създаване на условия за развитие на практически умения в областта, 
в която се обучават студентите. 

С реализирането на проекта ще се допринесе за създаване и укрепване на ефек-
тивни партньорски взаимоотношения между висшите училища и работодателите, 
както и ще бъде осигурена възможност за обратна връзка от бизнеса към висши-
те училища за съответствието на съдържанието на учебните планове и програми 
към нуждите на пазара на труда. 

Проектът предвижда приоритетно включване в практическо обучение на студен-
ти, обучаващи се в области на висшето образование - педагогически науки, при-
родни науки, математика и информатика и технически специалности. 

В дейностите по проекта ще бъдат обхванати студенти от 43 висши училища, 
партньори по проекта, които ще бъдат включени в 44 000 студентски практики. 

 

Източник: http://sf.mon.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 

46 млн. лева от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”  
за осигуряване на допълнително практическо обучение на студенти  

в реална работна среда 
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