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ЕВРОФОНДОВЕТЕ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

Община Сливен проведе първото онлайн обсъждане за развитието на общината  

Община Сливен стартира първото по рода си дистанционно онлайн обществено обсъждане на 
Плана за интегрирано развитие на община Сливен за периода 2021-2027 (ПИРО). 

На него бяха представени стратегическата част на Плана и основните проектни предложения по 
приоритети, които общината ще се стреми да реализира през следващите 7 години. 

На първото обсъждане, което се състоя на 19 октомври, кметът Стефан Радев определи Плана 
като най-важния момент за общината за следващите седем години. По думите му това е план, 
който ще определи в каква посока ще се развива Сливен и къде ще бъдат насочени инвестиции-
те от оперативните програми, в които общината участва. 

В Плана за интегрирано развитие на Община Сливен се определят целите за развитие на общи-
ната през следващия 7-годишен период и се дефинират ключовите проекти във всички основни области – инф-
раструктура, образование, социални дейности, здравеопазване, градска среда, транспорт и други. 

Подробности за приоритетите и целите на Община Сливен може да видите в прикачения файл по-долу. 

С оглед спазване на противоепидемичните мерки следващите дискусии ще се провеждат отново дистанционно. Ще 
бъдат организирани още 3 сесии за представяне на Плана с възможност за изслушване на презентация и задаване 
на въпроси: на 5 ноември, на 12 ноември и 19 ноември от 11 до 12 часа. Дистанционното онлайн обсъждане 
ще стане чрез приложението за видеоконференции – Google Meet. 

Всички документи, свързани с изработването на ПИРО-Сливен 2021-2027 са качени на сайта на община Сливен в 
секция Администрация/Общинско развитие/Проекти и програми/ПИРО 2021-2027. За повече информация, предло-

жения и заявки може да пишете на: piro.sliven@gmail.com или се обадите на телефон: 044/ 611 145. 

 
Източник: https://mun.sliven.bg/ 

 

В ТОЗИ БРОЙ: 
 

 КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 Община Сливен проведе първото онлайн обсъждане за развитието на общината през следващия прог-

рамен период 

 Продължава патронажната грижа за възрастни хора, лица с увреждания и карантинирани в община 

Сливен 

 Над 11 хил. души в Сливенска област ще получат хранителни помощи 

 

 НОВИНИ 

 До 15 декември работодателите могат да кандидатстват за изграждане на детски кътове  

 Приемат се проектни предложения за „Подобряване природозащитното състояние на природни местоо-

битания” 

 Строим индустриални зони с евросредства от новата програма за развитие на регионите 

 Стартира приемът за изпълнение на малки пилотни проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности” от ПРСР 2014-2020 г. 

 Стартира прием по ПРСР за подкрепа на късите вериги за доставка и местните пазари 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: OБЛАСТ СЛИВЕН 

https://mun.sliven.bg/


Стр. 2 

Продължава патронажната грижа за възрастни хора, лица с  

увреждания и карантинирани в община Сливен 

Община Сливен продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3, финансиран по ОП 
„Развитие на човешките ресурси”. 

Целта на проекта е оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години 
с ограничения или невъзможност от самообслужване, лица с увреждания, 
възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижи, поради уврежда-
не, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостояте-
лен живот.  

Проектът обхваща и лица, поставени под карантина във връзка с COVID-
19, самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. На лицата от це-
левите групи се извършва доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включител-
но лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги. С пре-
доставените социални услуги в домашна среда, освен подкрепа на нуждаещите се лица, се ограничават и преките 
контакти, като се спазва социална изолация, като превенция срещу разпространението на COVID – 19. 

Община Сливен напомня на гражданите, че могат да подават сигнали за заявка на телефон: 044/611312. 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

 

Над 11 хил. души в Сливенска област ще получат хранителни помощи 

От 14 октомври Българският Червен кръст в Сливен започ-
ва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти  в изпъл-
нение на Оперативната програма за храни по Фонда за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). 

Списъците на лицата, които ще бъдат подпомогнати, се изготвят от Агенцията за 
социално подпомагане. Тази година право на помощ по програмата в област Сли-
вен имат 11 113 нуждаещи се лица. В община Сливен броят им е 6 196 души, в 
община Котел – 2 345, в община Нова Загора – 1173, в община Твърдица – 1 
399души. 

Всички правоимащи ще получат общо по 22, 710 кг от 16 вида хранителни про-
дукти пшенично брашно – 2  кг; ориз – 1 кг; спагети – 1 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 
кг; домати белени   – 1,600 кг; грах зелен  – 1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо в 
собствен сос консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета в бял сос консерва  – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва –

 0,300 кг; консерва риба  – 0,170 кг; зрял фасул – 3 кг; леща – 4 кг; олио – 4 литра.  

 Пакетите с храна се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания  за 
защита на личните данни. 

В община Сливен за раздаването ще бъдат открити следните пунктове: 

 Пункт № 1 на  ул. „Георги Икономов” 2, от 14 октомври до 25 ноември 2020 г. 

 Пункт № 2  на бул. „Цар Симеон” –  тролейбусното депо /за кв. „Надежда”/ от  14 октомври до 25 ноемв-

ри 2020 г. 

В селата на община Сливен и кв. „Речица” раздаването ще се осъществява поетапно в периода от 22 октомври 
до 25 ноември 2020 г. 

В община Твърдица разпределянето на продуктите ще бъде извършено от 03 ноември 2020 до 23 ноември 
2020 г. в пункт на ул. „Княз Борис I” № 44. 

В община Нова Загора помощите ще се получават в два пункта – пункт № 1 в Младежкия дом, ет. 1 от 09 ноемв-
ри 2020 до 25 ноември 2020 г. и пункт № 2 в кв. „Шести”, ул. „Освобождение” № 1 от 21 ноември до 20 но-
ември 2020 г. 

В община Котел началото на кампанията е от 15 октомври до 20 ноември 2020 г. в пункт на ул. „Св. Св. Кирил 
и Методий” № 13. 

Кампанията ще се реализира при спазване на всички противоепидемични изисквания за ограничаване разпрост-
ранението на COVID-19. 

https://mun.sliven.bg/
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До 15 декември работодателите могат да кандидатстват за изграждане  

на детски кътове  

До 15 декември е срокът за подаване на проектни предложения по про-
цедурата „Детски кътове”, финансирана по ОП „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 г.  

Основната цел на операцията е предоставяне на възможности за по-
добро съвместяване на професионалния с личния живот на работници-
те и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място. 
Това от своя страна ще спомогне за превенция на отсъствието от рабо-
та, допринасяйки за улесняване достъпа до заетост за работещите ро-
дители. Чрез създаването на предпоставки за съчетаване на семейния с 
професионалния живот, от една страна се цели запазване равнището 

на трудовата и икономическа активност на родителите, а от друга  се 
запазва качеството на работната сила и производителността на труда. 

Допустими кандидати по операцията са работодатели и институции от централната и местната власт. Съгласно 
условията по процедурата до петима работодатели могат да кандидатстват в партньорство за създаването на общ 

детски кът. Всеки новосъздаден детски кът трябва да осигурява необходимата среда за полагане на грижи за поне 
15 деца. Детегледачите ще бъдат наемани чрез Бюрата по труда, като при необходимост, ще преминават обуче-
ние. Възнаграждението им ще зависи от това дали услугите са почасови или целодневни, като по проектите ще се 
поема възнаграждението им за период до 12 месеца. 

Минималният размер на финансовата подкрепа от ОПРЧР за създаване на детски кът на работното място е 50 000 
лв., а максималният – 150 000 лв. Кандидатите трябва да предвидят съфинансиране при изпълнението на проек-
тите си, което зависи от големината на фирмите. Големите предприятия могат да получат финансова подкрепа до 
70% от разходите по проекта, средните предприятия – до 80%, а микро- и малките предприятия – до 90% от раз-
ходите. Бюджетът на операция „Детски кътове” е в размер на 15 млн. лв. 

Проектните предложения по процедура „Детски кътове” следва да бъдат подадени само по електронен път с Ква-
лифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg. 

 

НОВИНИ 

Приемат се проектни предложения за „Подобряване природозащитното състояние 

на природни местообитания” 

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обяви процедура чрез подбор на 
проектни предложения BG16M1OP002-3.021 „Подобряване природозащитното 
състояние на природни местообитания”. 

Целта на процедурата е да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които 
ще се допринесе за подобряване на природозащитното състояние на природни 
местообитания. В резултат от изпълнението на мерките по процедурата се 
очаква подобрение на природозащитното състояние на природни местообита-
ния, предмет на опазване в мрежата Натура 2000.  

Дейностите, които ще се финансират и чрез които ще се постигнат поставените цели, са в изпълнение на мерките, 
посочени в Приложение № 1 към условията за кандидатстване. Примерни дейности в изпълнение на допустимите 
мерки са: конрол на инвазивни чужди видове (ИЧВ) и рудерални видове, премахване на конкурентни видове рас-
тения, регулиране на пашата, подпомагане на естественото размножаване на ключови видове, контрол на използ-
ването на торове, пестициди и биогенно замърсяване, противопожарни мерки и др. 

Допустими кандидати по процедурата са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структу-
ри), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване 
на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел 
(сдружения и фондации), общини, научни институти и висши училища. 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ за всички одобрени проектни предложения е до 7 500 000 лв. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 януари 2021 г. 

 

https://eumis2020.government.bg
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Строим индустриални зони с евросредства от новата програма  

за развитие на регионите 

Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата 
активност, енергийната ефективност, градската мобилност и 
сигурността в обществени пространства са сред приоритетите 
за градско развитие, които ще се финансират от новата Опе-
ративна програма „Развитие на регионите” за периода 2021-
2027 г.  

Това е заложено в проекта на Актуализираните общи указа-
ния за подготовка на инвестиции за градско развитие по 
програмата, които Управляващият орган в Министерството на 
регионалното развитие и благоустройство публикува на ин-
тернет страницата си.  

Целта е да се осигури прозрачност и навременна информира-
ност на всички заинтересовани страни и да стимулират заин-
тересованите страни на местно ниво да стартират процеса на 
идентифициране на потенциални партньори и проектни идеи 

за следващия период. 

Основен фокус на инвестициите по ПРР 2021-2027 г. ще бъде икономическото развитие на територии-
те, повишаване на брутния вътрешен продукт и заетостта, увеличаване на доходите и стандарта на жи-
вот на населението, намаляване на неравенствата. Затова при подбора ще се дава приоритет на проекти, 
които постигат конкретен икономически ефект върху съответната територия. 

Програмата ще има две приоритетни оси. Първата е „Интегрирано градско развитие”. В нея се предвижда подкре-
па за изпълнението на териториални стратегии за развитието на десет градски общини: Столична, Пловдив, Вар-
на, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград. Втората ос ще подкрепя мерки в 
още 40 общини в страната с население над 15 000 души всяка. 

Мерките за градско развитие, които ще се подкрепят, са техническа инфраструктура за бизнес и предприемачест-
во и развитие на бизнес и индустриални зони, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени 
сгради, ремонт на улици и пътни мрежи между основния град и околните населени места на територията на общи-
ната, мерки за управление на трафика, системи за паркиране, интелигентни транспортни системи, развитие и усъ-
вършенстване на обществените системи за градски транспорт, включително инфраструктура за оборудване и нов 
подвижен състав, алтернативен и по-екологичен транспорт – велосипеди, електромобилност и пътна безопасност 
чрез превенция и повишаване на осведомеността. 

В областта на зелената градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства ще се подкрепят проекти 
за изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, мерки за повишаване на сигурността в градските 
пространства, пътна безопасност, обновяване на квартали/специфични територии от градовете с неблагоприятни 
социално-икономически характеристики и създаване на достъпна архитектурна среда.  

В областта на образователната инфраструктура ще се финансират мерки за предучилищно, училищно и висше 
образование, детски градини. Предвиждат се още инвестиции в общинското жилищно настаняване, развитие на 
здравна социална инфраструктура, културна и спортна инфраструктура за масов спорт. В областта на туризма са 
допустими дейности за развитието, подобряването, разширяването и социализацията на туристическите зони и 
свързаната с тях инфраструктура. 

Проектите, които ще се подкрепят, трябва да бъдат предварително идентифицирани в плановете за интегрирано 

развитие на общините чрез подхода „отдолу-нагоре” и да се основават на предварително картиране на нуждите 
на национално ниво от държавните институции и агенции, отговорни за разработването на тези политики, да бъ-
дат в съответствие с плановете за интегрирано развитие на общините и надлежно отразени в интегрираните тери-
ториални стратегии. Освен това е задължително да има изградени партньорства между местни и централни влас-
ти, неправителствени организации, бизнес и икономически оператори и др. 

Основните видове интервенции представляват подходяща синергийна комбинация между различни области. 

Пример за интегрирани проекти, изпълнявани в партньорство само със средства от първата ос на Програмата за 
развитие на регионите (включително безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент), е обновяването на 
квартал или част от него, разположен в отдалечена от централната част територия или друга територия с небла-
гоприятни социално-икономически характеристики.  

Следва на стр. 5 

 



Стр. 5 

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            

официалното становище на ЕС и Управляващия орган. 

Обновяването на избраната територия може да включва, от една страна, мерки за подобряване на жилищните 
условия чрез изграждане, реконструкция и/или ремонт на общински жилища за предоставяне на адекватни жи-
лищни условия за уязвими групи (възрастни, хора с увреждания, самотни майки и др.), и от друга, предоставяне-
то в непосредствена близост на общински терени за строителство на жилища за хора, извън посочените групи и с 
нормален или висок жизнен стандарт, но при преференциални цени за постигане целите на социално включване.  

Освен тези мерки, проектната идея може да включва още общо обновяване на инфраструктурата в квартала – 
мерки, свързани с градска мобилност (пътни настилки, спирки на градски транспорт, велоалеи, др.), зони за от-
дих, детски площадки, спортни съоръжения на открито, включително изграждане на комплекс, в който да бъдат 
разложени услуги от всякакъв характер за ползване от всички жители на квартала – спортен комплекс с басейн, 
библиотека, социални услуги в общността – за ползване от настанените уязвими групи, детска градина, кабинети 

за лични лекари, зала за концерти, супермаркет, заведения за обществено хранене, аптека. 

Аналогичен пример може да се даде с интегрирани проекти за рекултивация на индустриални терени или същест-
вуващи индустриални зони на територията на градовете с цел трансформация на тяхната икономиката. Такива 
проекти могат да се изпълняват в партньорство между общини и икономически оператори, включително електро-, 

газо- или водоразпределителни дружества, осигуряващи захранването на съответния район, както и други предс-
тавители на бизнеса, инвестиращи на целевата територия.                                       

Източник: https://www.mrrb.bg/ 

Стартира приемът за изпълнение на малки пилотни проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подгот-
вителни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Процедурата е 
част от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), като целта й е да се популя-
ризира подхода ВОМР и местната идентичност. 

Чрез изпълнението на малки пилотни проекти по обявения прием, териториите на тези МИГ ще 
получат европейско финансиране за важни за общността проекти, свързани с културния и соци-
алния живот, местната идентичност, опазване на природните и исторически забележителности в 
общините, съхраняване на традиционни занаяти и др. С реализацията на проектите ще се попу-

ляризира подхода ВОМР, местната идентичност и местните инициативни групи /МИГ/, неполучили финансиране на 
изпълнение на стратегия за ВОМР през настоящия програмен период. Ще се запазят МИГ, като действащи субекти 

на съответните територии и ще се подкрепят иновативни практики. 

Допустими кандидати са местни инициативни групи, които са разработили стратегии за ВОМР и са кандидатствали 
за одобрение по втори прием по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР”, но не са 
одобрени за финансиране. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 752 106,25 лева. Минималната стойност 
на допустимите разходи е 5 000 евро, а максималната 100 000 евро за един проект.  Финансирането е до 100% от 
общите допустими разходи. 

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се из-
вършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифици-
ран електронен подпис (КЕП). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 2 февруари 2021 г. 

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

Стартира приемът за изпълнение на малки пилотни проекти по подмярка  

19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 г. 

 

 

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 

Следва от стр. 4 

Стартира прием по ПРСР за подкрепа на късите вериги за  

доставка и местните пазари 

Стартира прием по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сът-
рудничество между участниците във веригата на доставки” по Програма за разви-
тие на селските райони. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по 
процедурата е 13 690 600 лв. 

Допустимите кандидати са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, 
или дружества, учредени по смисъла на Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД), които представят колективен проект за сътрудничество за изграждането и 
развитието на къса верига за доставки или за изграждане и развитие на местен 
пазар. 

Максималният размер на финансовата помощ за един проект е 977 600 лв., а ми-
нималният - 15 000 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения по 
подмярката е 1 февруари 2021 г. 

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