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 КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 Готови са инвестиционните проекти за благоустрояване на терени в кварталите „Дружба”, „Сини ка-

мъни” и „Българка” в Сливен 

 Стартира проект „Патронажна грижа +” в община Сливен 

 Община Сливен закупи специализиран автомобил за нуждите на деца и младежи с увреждания 

 Кметът Стефан Радев е част от Националния съвет за координация и наблюдение по проект 

„Европейска гаранция за детето” 

 11 села, 6 училища и 5 детски градини от община Сливен с финансиране за екоинициативи 

 

 НОВИНИ 

 ОПРЧР ще подкрепи разработването на унифицирани профили за дигитални умения  

 От 8 април животновъдите могат да кандидатстват по Мярка 14 от ПРСР 2014-2020 

 Стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от ПРСР през 2021 г. 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

Готови са инвестиционните проекти за благоустрояване на терени в кварталите „Дружба”, 
„Сини камъни” и „Българка” в Сливен 

Кметът Стефан Радев проведе работна среща със специалисти от Общината, на 
която бяха представени готовите инвестиционни проекти за облагородяване на 
терени в трите най-големи квартала в Сливен – „Дружба”, „Сини камъни” и 
„Българка”. Междублоковите пространства на тези терени, където бяха премах-
нати незаконни гаражи, ще бъдат облагородени, ще се изградят детски площад-
ки, алеи и кътове за отдих, както и паркоместа. Очаква се строително-

монтажните работи да започнат след няколко месеца, тъй като предстои издава-
не и влизане в сила на разрешенията за строеж. 

Кметът подчерта, че е свършена много работа по изготвяне на проектите и се надява предстоящото изпълнение да 
удовлетвори жителите в тези райони. Дейностите са част от политиката на ръководството за цялостно обновяване. 
Облагородяването на такива участъци ще бъде своеобразен модел, който ръководството на общината ще продъл-
жи да следва. Предвижда се той да бъде прилаган и в други райони от кварталите в града. 

Дейностите са финансирани по проект „Подобряване на градската среда на Сливен, етап 2”, по Оперативна прог-

рама „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

Съгласно работните проекти ще бъдат изпълнени следните дейности: 

В кв. „Дружба’” – Благоустрояване на прилежащите площи към жилищни блокове № 9, 11, 12, 13, 15 и 16, както и 
зелените парцели между тях. Изграждане на 2 детски площадки за възраст 0-3 години и две детски площадки за 
възраст 3-12 години. Оформяне на комбинираната спортна площадка, включваща: игрище за баскетбол и волей-
бол; фитнес на открито; тенис на корт; тренировъчна стена за тенис; бетонова маса за тенис. Изграждане на отк-
рита детска сцена, направа на нови алеи и кътове за отдих, парково осветление, монтаж на паркови елементи: 

скамейки, беседки, маси за игра на шах и кошчета за боклук. Като озеленяване се предвижда засаждане на храс-
тови масиви, 51 дървета и частично затревяване. Извън съществуващите паркинги ще бъдат изградени 146 нови 
паркинг места. 

Продължава на стр. 2 



Стр. 2 

Община Сливен стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа +”, фи-
нансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 
г. 

Общият бюджет по процедурата е на стойност от 1 086 591,24 лв. Дейностите 
по проекта ще се изпълняват до м. август 2022 г. 

С „Патронажна грижа +” се дава възможност за предоставяне на почасови соци-
ално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзмож-
ност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина зара-
ди COVID-19. 

Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +” за доставка на храна, лекарства и продукти от първа 

необходимост, заплащане на битови сметки, както и за съдействие за извършване на неотложни административни 
услуги. 

В рамките на проекта ще бъдат подпомогнати потребителите и персоналът от социалните заведения. По проектите 
се осигурява дезинфекция на сградите, преграждане на помещения за изолиране на заразени потребители, извър-
шване на тестове за коронавирус, както и изплащане на възнаграждения за извънреден труд на персонала. 

В контекста на въведените ограничения заради епидемичната обстановка, ще бъде предоставена компютърна тех-
ника, таблети, телефони и други електронни устройства с цел адаптиране и приспособяване на средата на социал-

ните услуги и осигуряване на възможности за тяхното дистанционно предоставяне чрез онлайн консултиране, 
скайп връзка и др. 

Стартира проект „Патронажна грижа +” в община Сливен 

Община Сливен закупи специализиран автомобил за нуждите на  

деца и младежи с увреждания 

Община Сливен закупи специализирано транспортно средство за нуж-
дите на потребителите от Центъра за обществена подкрепа и Дневния 
център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени ув-
реждания и техните семейства. Благодарение на новата придобивка 
ще се осигури безпрепятствено транспортиране на деца и младежи с 
увреждания и извършване на мобилна работа на екипите. 

Дейността на двата социални центъра в града се финансира по проект 
на Община Сливен на стойност близо 3 млн. лева. Средствата са пре-
доставени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020 г. 

От Общинската администрация информират, че за желаещите пълно-
летни лица да ползват социалната услуга в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множест-
вени увреждания и техните семейства се подават пакет от документи на адрес гр. Сливен, ул. „Баба Тонка” № 54. 

Желаещите да ползват социални услуги за деца в Център за обществена подкрепа и в Дневен център за подкрепа 
на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подават в отдел „Закрила на де-
тето” с адрес гр. Сливен, кв. „Българка” 66. 

Продължава от стр. 1 

В кв. „Сини камъни” – Благоустрояване на прилежащите площи към жилищни блокове № 21, 22, 23, 24 и 27, как-
то и зелените парцели между тях. Оформяне на 215 паркинг места с настилка от паркинг елементи, отделени от 
уличното платно с бордюри. Между блокове 21 и 22 е предвидено изграждане на детска площадка, разделена на 

две зони за различните възрастови групи – до 3 години и от 3 до 12 години. Детска площадка ще бъде изградена 
и южно от блок 23. Парковите елементи включват: 13 броя перголи, 26 пейки и 16 кошчета за боклук. В районите 
се предвижда изграждане на допълнително парково осветление, както и засаждане на 74 широколистни дървета. 
Достъпът на гражданите от блок 21 до входовете им ще бъде осигурен посредством нова асфалтова алея с широ-
чина 3,5 метра. 

В кв. „Българка” – Реконструкция на съществуващите междублокови пространства около блокове № 37, 33, 32, 31 
и 20 и направата на нови прилежащи паркинги. Изграждане на 1 детска площадка за възраст 0-3 години; две дет-
ски площадки за възраст 3-12 години; мултифункционално игрище за баскетбол, волейбол и футбол /северно от 
блок 20/ и спортна площадка с комбиниран спортен уред. Настилките на паркингите се предвижда да бъдат с пар-

кинг елементи, отделени от уличното платно с бордюри. Ще бъде монтирано допълнително парково осветление и 
поставени паркови елементи: беседки, пейки и кошчета за боклук. Озеленяването предвижда засаждане на 33 
броя иглолистни дървета и акценти. 

 Източник: https://mun.sliven.bg/ 

https://mun.sliven.bg/


Стр. 3 

Кметът Стефан Радев ще представлява Националното сдружение на общините в 
Република България (НСОРБ) в състава на новосформирания Национален съвет 
за координация и наблюдение по пилотен проект на Европейската комисия и 
УНИЦЕФ „Европейска гаранция за детето”. 

„Управителният съвет издигна номинацията ми и за мен е чест да представлявам 
Националното сдружение на общините в България в съвета за координация по 
проект, който е свързан с подкрепа, закрила и грижа за децата и техните се-
мейства”, каза кметът. Съветът ще отговаря за осигуряване на цялостното ръко-
водство, координация и подкрепа за изпълнението на проекта. Участието на 
НСОРБ е по покана на Министерството на труда и социалната политика, което е 

водеща институция в изпълнението на проекта от името на правителството. 

През месец октомври миналата година беше подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничество за пилотно 
прилагане на „Гаранцията за детето” – Фаза III от подготвителното действие на Европейската комисия, осъществя-
ване с подкрепата на УНИЦЕФ. Страни по него са УНИЦЕФ България, Министерствата на труда и социалната поли-

тика, на здравеопазването, на образованието и науката, Министерски съвет и областните управители на областите 
Сливен, Стара Загора и Бургас. 

Целта на „Гаранцията за детето” е да бъдат подобрени условията на живот и разширяването на интегрирани услу-
ги за деца с увреждания и деца, живеещи в семейства в уязвимо положение в България, чрез осигуряване на дос-

тъп до патронажни грижи, ранна детска интервенция, приобщаващо предучилищно образование и др. в трите об-
ласти – Сливен, Бургас и Стара Загора. Продължителността на пилотния проект е 2 години. Целевите групи включ-
ват деца и техните семейства, представители на органите на националната, областната и общинска администра-
ция, специалисти от сферите на здравеопазването, образованието, закрила на детето и социалното подпомагане, 
неправителствени организации, местни общности и др. 

Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта и предвид значимата роля на общините за предоставяне на 
подкрепа на деца и семейства в уязвимо положение, се предвижда създаването на Областен съвет за координация 
и наблюдение. Сред основните му дейности са включени предоставяне на форум за взаимодействие с общностите 
и участие на децата в изпълнението и наблюдението на проекта на областно равнище, както и формулиране на 
препоръки за постигане на устойчивост в дългосрочен план и за разширяване на мащаба на прилагане на инова-
тивните модели в цялата страна. 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

Кметът Стефан Радев е част от Националния съвет за координация и наблюдение по проект 
„Европейска гаранция за детето” 

11 села, 6 училища и 5 детски градини от община Сливен с финансиране за екоинициативи 

11 населени места, 6 училища и 5 детски градини от община Сливен получават 
финансиране по проекти от обявения конкурс от Министерство на околната сре-
да и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на окол-
ната среда /ПУДООС/. Той се осъществява в рамките на Националната кампания 
„Чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, 
като приемът на конкурсните проекти на общини, кметства, училища, детски 

градини и др., стартира през месец ноември 2020 г. 

Сред населените места, които ще получат финансиране в размер до 10 хил. лв., 
са Бинкос, Николаево, Селиминово и Желю войвода. Там се предвижда изграж-
дане на спортни площадки с фитнес уреди на открито. Одобрени са проекти 
също на Блатец и Струпец, където предстои изграждане на детски площадки на 

открито. И още – в Младово – спортна площадка, а в Малко Чочовени – възстановяване и озеленяване на зона за 
отдих и изграждане на спортна площадка на открито. В Новачево ще бъде изградена зона за отдих, а в Самуилово 
и Ковачите ще бъдат изградени детски площадки. Село  Бяла  получава финансиране по проект „Обичам природа-

та и аз участвам”. 

Проекти  с екологична насоченост  и изграждане на изнесени кътове ще реализират шест училища на територията 
на община Сливен. Това са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Камен,  ОУ „Христо Ботев” в с. Самуилово, ПГЕЕ 
„Мария Кюри” и НУ „Васил Левски” в Сливен, ОУ „Братя Миладинови” в с. Злати войвода и ОУ „Св. Паисий Хилен-
дарски” в с. Сотиря. 

Средства ще получат и няколко детски градини, участвали с проекти за екологичното възпитание сред децата. Те 
са ДГ „Диляна” в с. Трапоклово, целодневната група в Горно Александрово и предучилищна група в детската гра-
дина в с. Глушник, които са също към детската градина в Трапоклово, детските градини „Надежда”, „Детство” и 
„Елица” в Сливен  и ДГ „Минзухар”, с. Крушаре. Одобрените проекти от училищата и детските градини ще бъдат 
финансирани със суми до 5 хил. лв. 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

https://mun.sliven.bg/
https://mun.sliven.bg/


Стр. 4 

НОВИНИ 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” отвори за кандидатства-
не процедурата „Развитие на дигиталните умения” – Компонент 2, по която ще 
бъдат разработени, тествани и валидирани унифицирани профили за дигитални 
умения на работната сила в България по ключови професии.  

Основната цел е подпомагане преодоляването на дисбалансите между дигитал-
ните знания и умения на работната сила и непрекъснато развиващия се пазар 
на труда.  Вторият компонент на операция „Развитие на дигиталните умения” се 
фокусира върху определяне на специфичните нива на дигитални умения на за-

етите по сектори, идентифициране на конкретни дефицити в тези умения и подпомагане придобиването на диги-

талните умения, нужни за изпълнението на ежедневни задачи в работата. 

Проекти могат да подават национално представителните организации на работодателите и на работници-
те и служителите в партньорство помежду си и с Министерство на труда и социалната политика. При 
подаване на проектни предложения кандидатът не може да участва самостоятелно. Допустим партньор също е 

и Националната агенция за професионално образование и обучение. 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 

1. Изследване и анализ на потребностите от дигитални умения по икономически сектори въз основа на разработе-
ната методология.  

2. Разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови  длъжности 
и/или професии, съгласно НКПД 2011, посочващи знания, умения и поведение, което служителят/работникът 
следва да притежава, за да изпълнява задълженията си в обхвата на професията и/или длъжността си.  

3. Тестване на текущите умения на работната сила по сектори с разработени за целта инструменти за оценка на 
дигитални компетенции. 

4. Съставяне на учебно съдържание/разработване на програми за неформално обучение за развитие на специфич-
ни дигитални умения, съобразно изискванията на конкретната длъжност/професия, извън базовите дигитални уме-
ния (съгласно DigComp2.1).  

5. Пилотно тестване/адаптиране/припознаване на учебно съдържание за развитие на специфични дигитални уме-
ния по ключови длъжности и професии.  

6. Разработване и приемане на секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения. Адаптиране и 
актуализиране на рамките, в случай на необходимост. 

7. Разработване на методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите по 
сектори за осигуряване на продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена про-
фесионална подготовка на заетите, посредством предоставяне на дигитални умения, необходими за упражняване 

на професията/длъжността им.  

8. Повишаване осведомеността на работодателите и служителите относно необходимостта от развиването на диги-
тални умения/компетентност. 

9. Развитие на модели на социално партньорство и колективно договаряне в предприятията, адекватни на техно-
логичните промени и дигитализацията на работните процеси за активно управление на промените и осигуряване 
на успешна адаптация на предприятията и работниците и служителите към промените. 

Дейностите по одобрените проекти трябва да приключат до 30.06.2023 г. Общият размер на бюджета на 
„Развитие на дигиталните умения” – Компонент 2 е 13 854 731.45 лв.  

Процедурата е с 3 крайни срока за подаване на проектни предложения.  

 Първи краен срок: 16.04.2021 г., 17:30 ч.  

 Втори прием ще бъде отворен на 17.04.2021 г. с краен срок: 17.05.2021 г., 17:30 ч., при наличие на свобо-

ден финансов ресурс.  

 Трети прием ще бъде отворен на 18.05.2021 г. с краен срок: 17.06.2021 г., 17:30 ч., при останали финансови 

средства.  

Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез ИСУН 
2020 – https://eumis2020.government.bg. Пълният комплект документи и Условия за кандидатстване са публи-
кувани на следните адреси: http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg. 

Източник: http://esf.bg/ 

ОПРЧР ще подкрепи разработването на унифицирани профили за дигитални умения  

https://eumis2020.government.bg
http://esf.bg
https://eumis2020.government.bg
http://esf.bg/
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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. 

От 8 април животновъдите могат да кандидатстват по Мярка 14 от ПРСР 2014-2020 

От 8 април до 14 май 2021 г. животновъдите могат да кандидатстват за под-
помагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните” от ПРСР 2014-2020 г. 
Съгласно Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” – РА, заявле-
ния за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на фонда по местона-
хождение на животновъдния обект. 

Стопаните следва предварително да си запазят час за подаване на документите. 
Часовете ще се записват по телефон или електронна поща на съответните об-
ластни дирекции, в които ще се подават заявленията за плащане. Промяната се 
прави във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпрост-
ранение на COVID-19 на територията на Република България.  

В рамките на обявения прием, земеделските стопани, поели през 2017 г. доброволни петгодишни ангажименти, 
могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, както и да заявяват нова 
дейност или по мярката, без да поемат нов ангажимент. Животновъдите, които кандидатстват за първи път през 
настоящия прием не поемат многогодишен ангажимент. 

Стопаните предварително следва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за иденти-
фикация и регистрация на животните на БАБХ (чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП). Актуализацията включва както мястото 
на отглеждане на животните, така и капацитета на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да 
е посочено и тяхното предназначение. 

Всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, трябва да 
бъдат регистрирани (чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност). За проверка на изискването, стопа-
ните следва да предоставят копия на издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мяр-
ката. В тази връзка е необходимо за временните животновъдни обекти, регистрирани на името на кандидата, в 
поле „Вид обект” в системата на БАБХ да бъде изрично посочено „пасище”, за да не се изисква предоставянето на 
удостоверение по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

За животни от вид телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с 
определянето на съответната категория за всяко животно. В случай, че не бъде предоставена кантарна бележка 
животното ще се счита за теле/малаче от категория „над 220 кг.” 

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти (ЖО) трябва да 
предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно оси-
гурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по 

Мярка 14. 

Подробните изисквания и наборът документи за плащане по мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 
г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните” от ПРСР 2014-2020 г. Допълнителна информация 
и образци на изискуемите документи за участие са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие”. 

 

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

Стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от ПРСР през 2021 г. 

През 2021 г. ще стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони, с 
бюджет от близо 494 млн. евро. Това бе решено от Комитета за наблюдение на Програмата, който одобри Инди-
кативната й годишна работна програма. Целта е да бъдат подпомогнати земеделските производители, млади и 
малки земеделски стопани, както и чувствителните сектори. 

Графикът предвижда през месец април да бъдат отворени приеми по най-
атрактивните мерки за земеделците от Програмата, които са с широк набор от 
подпомагани дейности. Това са подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски сто-
панства” и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продук-
ти”.  

През септември ще стартират подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земе-
делски стопани” и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”.  

До края на годината предстои да бъдат отворени и подмярките 1.2. 
„Демонстрационни дейности и действия по осведомяване, 16.1 „Подкрепа за 
сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”, 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности” и 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейнос-
ти за сътрудничество на местни инициативни групи”. 

 

Източник: https://www.dfz.bg/bg 
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