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Електронно издание
В ТОЗИ БРОЙ:

•

•

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН

− Приключи ремонтът на ДГ „Звездица” в Сливен
− Над 22 000 жители на Нова Загора ще имат подобрена ВиК мрежа и по-чиста вода след инвестиция по ОПОС
АКТУАЛНО

− Управляващият орган на ОПИК подготвя документация за откриване на процедура за енергийно ефективни
технологии в МСП

− АХУ финансира с до 10 000 лв. проекти на работодатели за заетост на хора с увреждания
− Набират се проекти за модернизация на социалните услуги

•

НОВИНИ

− Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 645 проекта по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства” в сектор „Животновъдство” от ПРСР

• ЛЮБОПИТНО
− Държавна агенция „Електронно управление” бе отличена в конкурса за добри практики на Института за публична администрация

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН
Приключи ремонтът на ДГ „Звездица” в Сливен
Кметът Стефан Радев посети изцяло обновената и вече ремонтирана Детска градина „Звездица” в сливенския квартал „Даме Груев”. В рамките на срещата с директора Пенка Проданова и изпълнителя на обекта, кметът изрази удовлетворение от
извършените планирани дейности, които са приключили в предвидения срок.
„Дълго време търсихме варианти за финансиране на този ремонт. Удовлетворен съм
от това, което виждам. Най-важно обаче е да са доволни децата, техните родители
и колективът от работещите тук”, заяви кметът Стефан Радев. Размерът на отпуснатите средства е около 1 млн. лв. По-голямата част от тях са осигурени от общинския бюджет, останалите са от получения финансов излишък от вече изпълнени от
Общината проекти.
„Усилията ни по отношение на функционирането на детските градини няма да спрат до тук. В момента работим по
проект за изграждане на изцяло нова детска градина, разширяване на две вече съществуващи, преоборудване и
преобразуване на три градини – от полудневни в целодневни”, допълни кметът.
От своя страна директорът Пенка Проданова изрази благодарност към Община Сливен от свое и от името на колегите си за цялостното преобразяване на сградата и помещенията.
Детската градина не е ремонтирана от началото на изграждането й през 1975 г. Ремонтът на сградата включваше
цялостно обновяване, реновация на кухненската част, както и подмяна на амортизираните остарели инсталации –
електро, ВиК и др.
„Звездица” се посещава от 192 деца, разпределени в 2 полудневни и 6 целодневни групи. В обособения кухненски
блок се приготвя храна за всички деца, които посещават детската градина.

Източник: https://mun.sliven.bg/

Стр. 2
Благоустрояването на междублокови пространства в квартал „Дружба” е в заключителен етап
Кметът Стефан Радев се срещна с изпълнителя на проекта за благоустрояване на прилежащите площи към жилищни блокове в квартал
„Дружба” и посети обекта. Управителят на строителната фирма Господин
Господинов запозна сливенския градоначалник с извършените до момента дейности и предизвикателства по време на изпълнението.
„За нас този тип проекти са много важни. Община Сливен се намесва за
първи път толкова решително с облагородяване в големите квартали,
каквото не е имало от самото им построяване. По този начин се създава
модел, по който да продължим да работим с инвестициите в гъсто населените жилищни зони. Практиката до момента показва, че този модел е
успешен и приложим”, посочи кметът Радев. Той изрази задоволство от
мащаба и отношението на изпълнителя към средата и потребностите на
живущите в квартала.
От своя страна Господин Господинов информира кмета, че се поддържа
редовна комуникация с живущите в квартала. Той допълни, че с
цел да се запазят дървета в някои от зоните, се е наложила корекция в първоначалния вид на проекта.
Дейностите по проекта обхващат премахване на незаконни гаражи
в района, като на тяхно място в момента се изграждат площадки за
отдих, както и две детски площадки за деца до 3 години, две детски площадки за деца от 3 до 12 години и открита детска сцена. В
плана е включена и комбинирана спортна площадка зад блок 12,
игрище за баскетбол и волейбол, тенис на корт и тренировъчна
стена за тенис. Включен е и монтаж на фитнес уреди на открито и
две маси за тенис. Предвидено е озеленяване на терена, засаждане на храсти и дървета, както и монтиране на нови паркови стълбове. Извън съществуващите паркинги ще бъдат изградени 146
нови паркинг места. На някои от зоните ще бъдат монтирани камери за видeонаблюдение.
Стефан Радев припомни, че благоустрояването на отделни райони
в квартала е започнало в средата на 2021 г. Финансирането беше осигурено от финансови излишъци от други проекти, които Общината е изпълнявала по програмата „Региони в растеж”.
С разрешение на управляващия орган, Общината изготви допълнителен
проект за благоустрояване на терени в трите големи квартала –
„Дружба”, „Сини камъни” и „Българка”. Дейностите в другите два квартала са на различен етап на изпълнение. Кметът отново подчерта, че качеството е много важно и стриктно ще се съблюдава за изпълнение на
най-високо ниво.
Изпълнител на благоустрояването около блокове 9, 11, 12, 13, 15 и 16 в
квартал „Дружба” е „Суперстрой инженеринг” ЕООД, гр. Ямбол. Дейностите са по проект на Община Сливен „Подобряване на градската среда
на Сливен – етап ІІ”, който се финансира по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г. и съфинансиране от националния бюджет.

Източник: https://mun.sliven.bg/

Стр. 3
Над 22 000 жители на Нова Загора ще имат подобрена ВиК мрежа и по-чиста вода
след инвестиция по ОПОС
Със символична първа копка стартира реализирането
на обект „Реконструкция на пречиствателна станция за
отпадъчни води в гр. Нова Загора и Агломерация Нова
Загора”,
като
част
от
дейностите
по
проект
„Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната
и канализационната инфраструктура в агломерации с
население с над 10 000 екв. жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и
Канализация - Сливен” ООД”.

В присъствието на кмета на Нова Загора Николай Грозев и неговия екип, управителят на „ВиК - Сливен”
инж. Севдалин Рашев представи основните дейности и
финансовата рамка на проекта.
Сключеният договор за инвестицията е за близо 9 млн. лв. и се реализира с подкрепата на Оперативна програма
„Околна среда” 2014-2020 г. Бенефициент е „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД.
Предвижда се рехабилитация, ремонт и изграждане на 59 км. водопроводна и на 45 км. канализационна мрежа,
реконструкция на пречиствателните станции за отпадъчни води на
Сливен и Нова Загора.
Очаква се да се намали навлизането на вредни вещества и биогенни елементи и да се осигури надеждно пречистване на отпадъчните води.
В рамките на проекта ще бъде разширена и съществуващата система за управление и събиране на данни (СКАДА), а също изграждане и внедряване на географска информационна система, с която
ще се осъществява контрол на ВиК инфраструктурата.
C ycпeшнoтo изпълнение на проекта над 22 000 жители на Нова
Загора ще се ползват от подобрени услуги във водоснабдяването и
ще имат достъп до качествено пречистване на отпадъчните води.

АКТУАЛНО
Управляващият орган на ОПИК подготвя документация за откриване на процедура за
енергийно ефективни технологии в МСП
Управляващият орган /УО/ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. /ОПИК/, подготвя документация по обявяване на
процедура за Енергийно ефективни технологии в МСП.
Средствата са от транша за 2022 г. на инструмента REACT-EU и възлизат на
около 70 млн. евро (136 226 120 лв.) и се планува да бъдат използвани за
възстановяване на инвестиционната дейност на предприятията, сериозно
възпрепятствана от ограничителните мерки във връзка с COVID-19, и затруднена при справянето с прехода към зелена икономика. Подкрепата за
МСП ще допринесе и за постигането на целите в областта на климата, съгласно изискванията поставени в Регламента за REACT-EU.
Подготвяната мярка цели да се увеличат инвестициите на МСП в енергийно
ефективни технологии. Това е от особено значение в контекста на увеличението на цените на електроенергията и природния газ. Тя ще допринесе и за постигането на общата кумулативна
цел за икономии на енергия за периода 2021—2030 г., залегнала в Интегрирания план в областта на енергетиката
и климата на България.

Индикативна дата на обявяване на мярката е края на м. март 2022 г.
Източник: https://opic.bg/

Стр. 4
АХУ финансира с до 10 000 лв. проекти на работодатели за заетост на хора с увреждания
До 10 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване
на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в
трудоспособна възраст. Със същата сума ще се финансират предложения за приспособяване
на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора трайни увреждания в трудоспособна възраст. Средствата се отпускат от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) по Националната програма за заетост на хората с увреждания. За професионално обучение на един служител с увреждания работодателите могат да получат по 1000 лв.
Документи могат да се подават до 18 април в АХУ чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на ahu_zaetost@mlsp.government.bg.
По друга програма АХУ ще отпуска до 20 000 лв. на хора с увреждания за стартиране или
развитие на самостоятелен бизнес. С тези средства те ще могат да финансират инвестиционните си разходи, строително-ремонтни работи, оборудването на работните места, обучението на персонала и собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал. Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена
трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Проектните предложения
трябва да бъдат изпратени до 21 март.
АХУ обявява конкурс и за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Могат да кандидатстват предприятия и кооперации, които имат поне една пълна финансова отчетна година като регистрирано в АХУ специализирано предприятие. Проектите със социална насоченост имат за цел да се подпомогнат работодателите от специализирана работна среда за осигуряване на адекватни условия на труд за работещите в тях хора с трайни увреждания. Максималният размер на субсидията е 40 000 лв. Крайният срок за кандидатстване е до 31 март. Проектите
със стопанска насоченост имат за цел да се повиши конкурентоспособността на специализираните предприятия и
кооперации на хора с трайни увреждания чрез технологично обновяване на машините и съоръженията, въвеждане
на нови технологии и преоборудване на съществуващи и разкриване на нови работни места за хора с трайни увреждания. За финансиране на такива предложения АХУ отпуска до 80 000 лв. Документи се подават до 11 април.
Агенцията за хора с увреждания ще финансиране и проекти за създаване на Центрове за защитена заетост. В него
могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази,
както и всяка организация на хора с увреждания, регистрирана по действащото законодателство. Всеки Център за
защитена заетост трябва да осигурява условия за създаване на трудови умения и навици на минимум 15 лица с
множество трайни увреждания, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги.
Максималният размер на отпуснатите средства за едно проектно предложение е до 618 000 лв. Крайният срок за
кандидатстване е до 26 април.
АХУ набира и проектни предложения за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически,
спортни обекти за хора с увреждания. По тази програма могат да кандидатстват държавни, общински, стопански и
неправителствени организации, които притежават или стопанисват обектите. Агенцията ще отпуска средства и за
предложения за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания.
Повече подробности може да видите
ния https://ahu.mlsp.government.bg/.

на

интернет

страницата

на

Агенцията

за

хората

с

уврежда-

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

Набират се проекти за модернизация на социалните услуги
Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира за финансиране проектни предложения на общини и частни доставчици за модернизация на материалната база на социални услуги и
подкрепа на дейността на социални предприятия.
Проектите ще се финансират в две направления. По Компонент 1 ФСЗ ще финансира предложения за придобиване
на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база за предоставяне на социални услуги, както и
за изграждане на нова или за реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне
на социални услуги. За финансиране на проекти по това направление ще бъдат осигурени общо 800 000 лв. Проектни предложения ще се приемат до 31 март и ще бъдат класирани и одобрени до 30 април.
По Компонент 2 Фонд „Социална закрила” ще осигурява средства за подкрепа за осъществяването на социалната
дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните
предприятия. Одобрените предложения ще бъдат финансиране с общо до 50 000 лв. Проектите ще се приемат
до 30 април, като ще бъдат одобрени и класирани до 31 май.

Обявлението и документите за кандидатстване са публикувани на
http://mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila - раздел „Документи”.

следния

електронен

адрес:

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

Стр. 5

НОВИНИ
Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 645 проекта
по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” в сектор „Животновъдство” от ПРСР
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 645 проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.
Проектните предложения са подадени чрез ИСУН прием 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008
целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство”. По подмярката се финансират инвестиции, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство”. От оценените
на административно съответствие и допустимост 645 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и
финансова оценка, преминават 552 проектни предложения, 78 са проектите, които не преминават на последващ
етап, 15 проектни предложения са оттеглени от кандидатите.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван Списък с проектите, които не преминават на последващ
етап – техническа и финансова оценка. ДФ „Земеделие” ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка чрез ИСУН на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.
След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.
Източник: https://www.dfz.bg/bg

ЛЮБОПИТНО
Държавна агенция „Електронно управление” бе отличена в конкурса за добри практики на
Института за публична администрация
Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) спечели приза в престижния конкурс на Института за публична администрация за добри практики в държавната администрация за 2021 г.
ДАЕУ бе отличена в категория „Технологични решения за открито управление и
административно обслужване” за практиката „Подобряване на бизнес средата в
посока, предлагане на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни административни услуги. Тя се осъществява по проект „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление, във връзка с прилагане
на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление”.
В същата категория, в която се състезаваха добри практики на 20 централни и местни администрации, ДАЕУ получи и Грамота за практиката „Информационна система за бюджетен контрол и Регистър на проектите”. Системата е
насочена към административните органи, като използването й намалява чувствително административната тежест,
при изпълняване задълженията им по Закона за електронното управление.

Практиката е добър пример за администрациите за преодоляване на технически и структурни проблеми, поставящи бариери пред въвеждането на е-управление, каквито са недостатъчното използване на специализирани софтуерни системи и неефективно разходване на ресурсите за е-управление.
Реализирането на добрата практика е в изпълнение на проект „Разработване на
публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление
и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление”, финансиран от оперативна програма „Добро управление”.
Проектът бе отличен с наградата на Българската асоциация за информационни
технологии за 2020г., в категория „Публична администрация”.
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Конкурсът за добри практики в държавната администрация на ИПА се провежда Очакваме Вашите въпроси, предложения, мнения на
всяка година, а церемонията се подкрепя от ОП „Добро управление”. В него
участват проекти на централни и общински институции, които се състезават в
телeфон: 044/ 611 145;
три категории – „Управление на хора”, „Технологични решения за открито управe-mail: oicsliven@gmail.com
ление” и „Социална отговорност”.
Източник: https://www.eufunds.bg/bg
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Този документ е изработен в рамките на проект „Областен информационен център Сливен“ с договор № BG05SFOP001-4.007-0010-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.

