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 ДЕВЕТ НОВИ ОПЕРАЦИИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ПРЕЗ 2023 Г. ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ (2021-2027)  
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НАД 100 ДЕЦА, МЛАДЕЖИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПОЛУЧАВАТ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ ОТ ДВАТА ЦЕНТЪРА 
ЗА ПОДКРЕПА 

Община Сливен продължава да изпълнява Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа 
за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II”, 
по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституциона-
лизация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и 
интегрирани здравно - социални услуги за деца и семейства” – Компонент 
1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. 
сключен на 30.01.2020г. 

Освен задължителните дейности по „Организация и управление” и 
„Информираност и публичност” се изпълняват и дейности за подбор на 
двата центъра, дейности за предоставяне на услугите в Център за общест-
вена подкрепа с капацитет 100 места и Дневен център за подкрепа на де-
ца и/или с тежки множествени увреждания и техните семейства с капаци-

тет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги за потребители и техните семейства, закупуване на 
оборудване и обзавеждане и на специализирано транспортно средство. 

В Център за обществена подкрепа се предлагат широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства 
в риск с цел предотвратяване на институционализацията на децата и преодоляване на други рискови ситуации за разви-
тието им. Екипът на ЦОП провежда и мобилна социална работа за оказване на подкрепа на деца и семейства във високо 
рискови общности. Услугите се предоставят на територията на община Сли-
вен. Капацитетът на Център за обществена подкрепа е 100 потребителя. 

В Дневния център се предоставят услуги, които осигуряват комплексна подк-
репа за целевите групи чрез предоставяне на интегрирани социални услуги в 
общността. В Дневния център са разположени помещения за индивидуална 
работа, където се провеждат обучителни, терапевтични и рехабилитационни 
дейности: кабинет за психологическо консултиране/ логопедичен кабинет; 
зала за лечебна физкултура; психосензорна зала; зали за групови занимания; 
кухня с трапезарии; зали за индивидуална работа. Капацитетът на услугата е 
30 потребителя и извършване на 60 консултантски услуги. 

Адрес на двете услуги гр. Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54. 
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Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и соци-
алната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в 
страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за дейст-
вие по заетостта.  

В ПЕРИОДА 21.11.2022 – 20.02.2023 СЕ ПРОВЕЖДА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИ-
ДАТИ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПКБ ПРЕЗ 2023  

Мерките, по които може да се кандидатства по време на кампанията са три: 

– мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”; 

– мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”; 

                                    – мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. 

Допустими кандидати по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” са общините и об-
ластните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени 
в проектните предложения, или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.  

Допустими кандидати по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” са общините и държавните ин-
ституции, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения, или са с делегирани права за 
тяхното стопанисване и управление.  

Допустими кандидати по мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” са общините, кои-
то са собственици на обектите, включени в проектните предложения.  

По мерки М01, М02 и М02-01 не се допускат предложения за сграден фонд и външни пространства, находящи се в 
различни урегулирани поземлени имоти. 

При всички обекти по мерки М01, М02 и М02-01, които са със стойност за СМР/СРР над 250 000 лева с ДДС, за-
дължително се предвижда прилагане на мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”, 
подпомагаща регистрирани в ДБТ безработни лица чрез професионалното им обучение по утвърдени модули и 
програми, по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги. 

Съгласно условията за кандидатстване, минималният бюджет за един проект е 60 000 лева с ДДС, а максималният 
– 450 000 лева с ДДС. 

По М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ и М02 „Подобряване на социалната инфраст-
руктура“ се изисква минимум 50% съфинансиране от страна на кандидата,  а по Мярка М02-01 „Подобряване на 
социалните услуги от резидентен тип“ – най-малко 30% от общия бюджет. 

Допълнителна информация по програмата може да се получи на телефони 02 / 981 39 42;  02 / 811 96 74.  

За желаещите пълнолетни лица да ползват социалната услуга в Дневен цен-
тър за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и 
техните семейства се подава Заявление по образец в Дневния център. 

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 детето“ с адрес гр. Сливен, кв. „Българка“ 66. 

Двете услуги разполагат със специализирано транспортно средство. 

На проведена пресконференция на 23.11.2022г. в Център за обществена 
подкрепа бяха отчетени дейностите на проекта и представени двете услуги. 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд. 

Общата стойност на проекта е 2 904 500.56лв. /два милиона деветстотин и четири хиляди петстотин лева и петдесет и 
шест стотинки/ в това число радходи по линия на ЕСФ в размер на 2 468 825.48 /два милиона четиристотин шестдесет и 
осем хиляди осемстотин двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/ и национално съфинансиране в размер на 
435 675.08 /четиристотин тридесет и пет хиляди шестотин седемдесет и пет лева и осем стотинки/. 

Срокът на изпълнението на дейностите по BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижи-
те за деца в община Сливен – етап II” е до 30.06.2023 г. 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ЗА 2023 Г. 
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ПУБЛИКУВАН Е И ВТОРИЯТ ПАКЕТ ОТ КОНКУРСИ НА „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА”  

Европейската комисия и агенцията „Образование и култура“ – Брюксел, публикуваха и втория пакет от конкурси, 
насочени към Европейски фестивали, Cо-Development, Европейско филмово разпространение, Мини пакет за раз-
витие и Европейски филмови продажби. 

Малко по-рано, в края на октомври 2022, бяха обявени и конкурсите за подкрепа за развитието на европейски 
произведения, включително филми, сериали, видеоигри и потапящо съдържание, разпространението им както в 
кината, така и в онлайн платформи и конкурси за развитие на публики. 

Мини пакет за развитие 

Целта на конкурса е да насърчи конкурентоспособността на европейските независими продуцентски компании и 

да увеличи тяхната икономическа тежест на пазара. Друга цел е да се увеличи капацитетa на аудиовизуалните 
продуценти в развитието на проекти с потенциал за разпространение в цяла Европа и извън нея, както и да улес-
ни европейската и международната копродукция. 

Предоставяната подкрепа е насочена към независими европейски продуцентски компании, които могат да развият 
от 2 до 3 аудиовизуални произведения (игрални филми, анимация, документалени филми). Подкрепата има за 
цел да позволи на производствените компании да намалят рисковете и да увеличат капацитета си за привличане 
и задържане на таланти. 

Краен срок за кандидатстване: 1 юни 2023 г. 

Co-Development 

Конкурсът подкрепя съвместното развитие на адиовизуални творби (игрални филми, сериали, документални фил-
ми, анимация) от поне двама независими европейски продуцентски компании. 

Целта на подкрепата в този конкурс е да се насърчи сътрудничеството между европейски продуцентски компании, 
които развиват проекти със силен международен търговски потенциал. Конкурсът цели и развитието на таланти, 
компетентност и умения, стимулиране на трансграничното сътрудничество, мобилност и иновации при развитието 
и производството на европейски аудиовизуални произведения, посредством насърчаване на сътрудничеството 
между държавите-членки с различен аудиовизуален производствен капацитет. 

Краен срок за кандидатстване: 26 април 2023 г. 

Европейско филмово разпространение 

Конкурсът има за цел да насърчи и подкрепи по-широкото транснационално разпространение на нови европейски 
филми, посредством финансова подкрепа за дистрибуторски компании. 

Краен срок за кандидатстване: 27 април 2023 г. 

Европейски фестивали 

Цел на конкурса е увеличаването на интереса на публиката към ненационално европейско аудиовизуално съдър-
жание и насърчаване на разпространението и видимостта му. 

Подкрепата по конкурса е насочена към европейски аудиовизуални фестивали, които програмират значителнен 
брой ненационални европейски филми; имат за цел разширяване и обновяване на публиката; прилагат иноватив-
ни дейности по привличането на публика, както и инициативи за млада публика. 

Краен срок за кандидатстване: 9 март 2023 г. 

Европейски филмови продажби 

Конкурсът има за цел да насърчи и подкрепи по-широкото транснационално разпространение на нови европейски 
филми, посредством финансова подкрепа за търговски агенти. 

Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2023 г. 

Във връзка с обявените конкурси на програма „Творческа Европа МЕДИА“, Европейската агенция „Образование и 
култура“ към ЕК организира онлайн информационни сесии с цел да разясни новостите по отделните конкурси и 
начина за кандидастване. 

До момента са обявени дати за инфо-сесии за следните конкурси: 

ТВ и онлайн съдържание  – Вторник  6 декември 2022, от  11:00 до 13:00 ч. (Българско време) 

Развитие на пакет (мини пакет) от проекти – Сряда  7 декември 2022, от  11:00 до 13:00 ч. (Българско време) 

Иновативни инструменти и бизнес модели  – Петък  16 декември 2022, от  11:00 до 13:00 ч. (Българско време) 

Развитие на видео игри и VR/AR съдържание – Вторник  10 януари 2023, от  11:00 до 13:00 ч. (Българско време) 

Европейски Co-development –  Вторник  28 февруари 2023, от  11:00 до 13:00 ч. (Българско време) 

Източник: https://creativeeurope.bg/ 

ОБЩИНА СЛИВЕН ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД” 

https://creativeeurope.bg/
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ  

2021-2027 Г. 

 

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 
2021-2027 г. (ПМДРА), която ще се прилага у нас. България е 9-та държава членка с 
одобрена ПМДРА от целия Европейски съюз. 

Общият бюджет на ПМДРА 2021-2027 г. е 121 349 569 млн. евро или 237 335 486 млн. 

лева безвъзмездна финансова помощ, като разпределеният финансов ресурс от Евро-

пейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EФМДРА) е в размер на 84 944 

698 млн. евро или 70% от общия бюджет, а националното съфинансиране е 36 404 871 

млн. евро или 30% от бюджета на Програмата. 

Сред целите на ПМДРА 2021-2027 г. е заложено укрепването на икономически, 

социално и екологично устойчиви риболовни дейности, производство на аквакул-

тури и преработка на продукти от риболов и аквакултури. Друг основен акцент 

по ПМДРА 2021-2027 г. е защитата и възстановяването на водното биологично 

разнообразие и на водните екосистеми,устойчива синя икономика в крайбрежни-

те и вътрешните райони, както и ще се насърчава развитието на общностите, за-

нимаващи се с рибарство и аквакултури, повишаване на знанията за морската 

среда и разширяване на морското наблюдение. 

Изпълнението на Програмата ще допринесе за прилагането на Общата политика в 

областта на рибарството, както и на Морската политика на Европейския съюз. 

 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

СЛИВЕН 

ЗА КОНТАКТ: 

 ТЕЛЕФОН: 044/ 611 145 

E-MAIL: OICSLIVEN@GMAIL.COM 

АДРЕС: ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИ-

ТЕЛ” № 1 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ! 

 

ДЕВЕТ НОВИ ОПЕРАЦИИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ПРЕЗ 2023 Г. ПО ПРОГРАМА  

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ (2021-2027)  

Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), 
реши Комитетът за наблюдение на ОПРЧР. Седем от тях бяха одобрени по време на заседанието през юни – 
„Адаптирана работна среда“, „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, „Насърчаване на социална-
та икономика на местно и регионално ниво“, „Нови умения“, „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети 
лица“, „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ и „Дигитални умения“.  

През март 2023 г. ще бъде отворена мярката „Надграждане на капацитета на системите за закрила на детето“, ко-
ято е с бюджет от 5,3 млн. лв. и конкретен бенефициент Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Проце-
дурата е свързана с изпълнението на Европейската гаранция за детето. Основната цел на мярката ще бъде модер-
низиране на политиките за деца, подобряване на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие меж-
ду органите за закрила, укрепване на стратегическия, аналитичен и управленски капацитет на служителите чрез 
специализирани обучения. Допустимо е разработването на изследвания и анализи, свързани с политиките за зак-
рила на детето.  

През есента на 2023 г. за кандидатстване ще бъде отворена мярката „Младежка инициатива АЛМА“ с бюджет от 3 

млн. лв. С дейностите ще бъдат подобрени възможностите за включване в пазара на труда на уязвими млади хора 
до 29 г. АЛМА е структурирана в три етапа. Първият етап е подготвителен и по време на него могат да бъдат иден-
тифицирани младежите, да бъдат подготвени индивидуални планове и да бъде осигурена психологическа и моти-
вационна подкрепа. Във втория етап младежите ще бъдат изпратени за период от 2 до 6 месеца в друга държава-
членка на ЕС, в която ще имат възможност за стажуване. Третият етап е завръщането им в България и прилагане 
на наученото.  

Допустими кандидати по мярката „Младежка инициатива АЛМА“ са Агенцията по заетостта, работодатели, социал-
ни партньори, неправителствени организации, доставчиците на посреднически услуги на пазара на труда, субекти 
на социалната и солидарна икономика, включително социални предприятия. Възможно е асоциирано партньорство 
с Агенцията по заетостта при насочването на младите хора към конкретни работни места в България. Очаква се с 

мярката да бъдат обхванати до 100 младежи от уязвими групи.  

Резултатите от изпълнението на ОП “Развитие на човешките ресурси” (2014-2020) включват над 140 000 лица  в 
заетост, над 73 000 безработни, неактивни и заети лица, които са преминали обучения, близо 96 000 заети и над 
4 500 предприятия са получили европейска подкрепа. Над 120 000 лица в невъзможност за самообслужване и хо-
ра с увреждания са подкрепени с различни социални услуги, над 10 000 деца и младежи са включени в мерки по 
деинституционализация, а над 50 000 деца са ползвали услуги за ранно детско развитие  

Източник: https://esf.bg/ 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG05SFOP001-4.007-0010-C01 „Областен информационен център Сливен”,  

финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020, съфинансирана  

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  
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