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 ПРЕДСТОЯЩО 

 ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЩЕ ПРЕДСТАВИ В СЛИВЕН ПРОГРАМИТЕ „ЕРАЗЪМ+” И „ЕВРОПЕЙСКИ 
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 НОВИНИ 

 ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ” 2021-2027 БЕШЕ ИЗПРАТЕНА ОФИЦИАЛНО ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 СТАРТИРА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПЪРВИТЕ ДВЕ ОПЕРАЦИИ НА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ” 2021-2027 ЗА 

НАД 220 МЛН. ЛЕВА 

 ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2021-2027 Г. 

 

ОИЦ – СЛИВЕН УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА  

ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ПРАВА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

Екипът на Областен информационен център - Сливен участва в заседание на 
Областния съвет по социална политика и права на хората с увреждания.  

По време на събитието експерти от Центъра представиха проектите 

„Модернизиране на дългосрочната грижа” и „Предоставяне на помощни 

средства за лица с трайни увреждания”, част от компонент „Социално 

включване”, Стълб IV „Справедлива България” към Националния план за 

възстановяване и устойчивост. 

Основната цел на проект „Модернизиране на дългосрочната грижа” е да 
подкрепи продължаването на реформата на системата на социалните услу-
ги, в т.ч. за дългосрочна грижа, чрез финансиране на изграждането и обо-
рудването на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

резидентна грижа (СУРГ) и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания 
(СКСУЛУ), а също и реформиране на съществуващите домове за стари хора. Ще се финансират дейности за енергийна 
ефективност, саниране, обновяване на оборудване и обзавеждане в съпътстващи социални услуги в общността, делеги-
рани от държавата дейности, както и изпълнение на противоепидемични мерки. Общият бюджет на процедурата е на 
стойност 753 млн. лева. Допустими бенефициенти по операцията са общини в Р България. 

Проектът „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания” е насочен към реализиране на дейности, 
свързани с осигуряване на лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания. Общият финансов ресурс по 
процедурата е в размер на 24 млн. лева. Лицата, които ще получат подкрепа по операцията, ще бъдат селектирани на 
база критерии, заложени в Методика, която предстои да бъде разписана за целите на проекта. Подборът ще се осъщест-
вява по линия на системата за социално подпомагане. 

ЗА НАС 



Стр. 2 

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  

„НАСЛЕДСТВОТО НА СЛИВЕН – ПЛЕНЯВАЩО И МНОГОЛИКО” 

Община Сливен започва изпълнението на проект „Наследството на Сливен – 
пленяващо и многолико”. Безвъзмездните средства са осигурени от Финан-
совия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
Финансирането е в размер на близо 550 хил. лв. 

Дейностите по проекта предвиждат освежаване и обновяване на експозици-
онните пространства в Художествена галерия „Димитър Добрович” и Регио-
нален исторически музей „Д-р Симеон Табаков”. Предстои да бъде закупено 
оборудване и обзавеждане за културните обекти. Планира се и реставрация 
на картини и провеждането на множество събития, изложби и мероприятия 

с различни етноси от района. Застъпена е творческа работа с деца по съвременен метод, като се използва диги-
тална графика. 

За реализиране на проекта, Община Сливен ще си партнира с културни институции в града. Дейностите ще се 
изпълнят съвместно с Художествена галерия „Димитър Добрович”, Регионален исторически музей „Д-р Симеон 

Табаков” и Сдружение „Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България”. 

Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца. 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

ПРИКЛЮЧИ БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО  

НА КВАРТАЛИТЕ „ДРУЖБА”, „СИНИ КАМЪНИ” И „БЪЛГАРКА” В СЛИВЕН ПО ОПРР 2014-2020 

Приключи благоустрояването на прилежащите площи към жилищни блоко-
ве № 20, 31, 32, 33, и 37  в кв. „Българка” в Сливен. Дейностите са реали-
зирани по проект „Подобряване на градската среда на Сливен – етап 2”, 
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

Основната цел бе да се създадат естетични, достъпни и зелени междубло-
кови пространства с места за отдих, срещи и спортни занимания на хора от 
различни възрастови и социални групи. 

В рамките на проекта са изградени три детски площадки – две за деца от 3 
до 12 години и една – от 0 до 3 г., мултифункционално игрище за баскет-
бол, волейбол и футбол и  спортна площадка с уреди за катерене. 

Монтирано е допълнително парково осветление, поставени са беседки 

и пейки. В кв. „Българка” вече има и две нови улици, около които са 
създадени паркоместа. Районът е залесен с иглолистна растителност. 

По проект „Подобряване на градската среда на Сливен – етап 2” са 
благоустроени междублокови пространства и в кварталите „Сини ка-
мъни” и „Дружба”. 

В кв. „Дружба” са обновени пространствата около блокове № 9, 11, 
12, 13, 15 и 16, както и зелените парцели между тях. Изградени са 

две площадки за деца на възраст 0-3 г. и две детски площадки за възраст 3-12 г. Създадена е комбинирана спор-
тна площадка с акрилна настилка и фитнес на открито. С цел насърчаване на културните прояви е изградена отк-
рита лятна сцена, която да отговори и на нуждите на читалищата, учебните и детските заведения в района. 

Монтирано е допълнително парково осветление и видеонаблюдение. 
Поставени са беседки, пейки, маси за тенис и шах. 

В кв. Сини камъни” са рехабилитирани зони около блокове № 21, 22, 
23, 24 и 27. В изпълнение на проектните дейности са изградени две 

площадки за игра – една комбинирана, разделена на две зони, и една 
площадка за деца на възраст 3-12 години. 

Създадена е нова алея с паркоместа за живущите в района. Поставе-
ни са перголи и пейки. Монтирано е парково осветление и е залесена 
широколистна растителност. 

Общата стойност на проект „Подобряване на градската среда на Сли-
вен – етап 2” е в размер на 3 025 764 лева. 
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ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЩЕ ПРЕДСТАВИ В СЛИВЕН 

ПРОГРАМИТЕ „ЕРАЗЪМ+” И „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ”  

Център за развитие на човешките ресурси към Министерство на образованието 
и науката, в качеството си Национална агенция, администрираща Програмите 
на Европейския съюз „Еразъм+” и „Европейски корпус за солидарност”, органи-
зира национална информационна кампания. 

Инициативата е на тема „35 години Еразъм” и се провежда в периода от 5 юли 
до 16 септември в редица градове в цялата страна.  

Информационната среща в гр. Сливен ще се състои на 21 юли 2022 г., 
четвъртък, от 11.00 часа в зала „Май“. Събитието се организира в парт-
ньорство с Община Сливен.  

Целта на кампанията е настоящите и потенциални бенефициенти да бъдат запознати с възможностите за образо-
вание, обучение и професионална квалификация, които ще се предоставят по Програмите през новия програмен 

период 2021-2027 г. 

Повече информация относно обхвата на инициативата можете да намерите на следния линк: 
https://hrdc.bg/news/8520/.  

ПРЕДСТОЯЩО 

НОВИНИ 

ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ” 2021-2027 БЕШЕ ИЗПРАТЕНА ОФИЦИАЛНО  

ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

Програма „Образование” 2021-2027 (ПО) беше изпратена официално на 24 
юни 2022 г. през системата SFC2021 за одобрение от Европейската комисия. 
Това стана възможно след решението на Министерския съвет от 22.06.2022 
г. за одобряване на проекта на програмата. 

По Програма „Образование” 2021 – 2027 г. ще бъдат инвестирани близо 1,9 
млрд. лв. в модернизация и дигитализация на образованието, свързването 
му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими групи към училище. 
Програмата е основният инструмент за подкрепа на реформите в образова-
телната система и ще има решаваща роля за преодоляване на последиците 
от COVID-19. Финансирането се осигурява от Европейския социален фонд + 
и държавния бюджет на България. 

Планира се широко въвеждане на дигитално образователно съдържание, както и повишаване на нивото на ком-
пютърните умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се инвестира също за модерни-

зиране на системата на професионалното образование и обучение. Програмата ще подкрепи развитието на акаде-
мичния състав във висшите училища и научните организации. Една от целите е повишаване на интереса и подоб-
ряване на условията за докторски програми, свързани с потребностите на пазара на труда. 

По програмата ще се насърчава равният достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образо-
вание с акцент върху уязвимите групи. Целта е все по-малко деца да отпадат от училище. Хора в неравностойно 
положение, oт уязвими общности и непедагогически персонал ще бъдат подкрепяни да продължат образованието 
си във висши училища. 

ДОКУМЕНТИ: 

 Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 изпратена на 24.06.2022 г. за официално 

съгласуване със службите на ЕК (Български език) 

 

 Версия 1.0 на Програма „Образование“ 2021-2027 изпратена на 24.06.2022 г. за официално 

съгласуване със службите на ЕК (Английски език) 

 

ИЗТОЧНИК: http://sf.mon.bg/? 

https://hrdc.bg/news/8520/
http://sf.mon.bg/?h=newsfile&newsfileId=1446
http://sf.mon.bg/?h=newsfile&newsfileId=1446
http://sf.mon.bg/?h=newsfile&newsfileId=1447
http://sf.mon.bg/?h=newsfile&newsfileId=1447
http://sf.mon.bg/?
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СТАРТИРА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПЪРВИТЕ ДВЕ ОПЕРАЦИИ НА  

ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ” 2021-2027 ЗА НАД 220 МЛН. ЛЕВА 

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-
2020 одобри методология и критерии за подбор на 
операции „Обща и допълнителна подкрепа за личност-
но развитие в училищното образование” и 
„Модернизиране на професионалното образование и 

обучение” по Програма „Образование” 2021-2027 г. 
Двете операции са от стратегическо значение по сми-
съла на чл. 2, т. 5 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и с 
конкретен бенефициент МОН. 

Операция „Обща и допълнителна подкрепа за личност-
но развитие в училищното образование” с общ бюджет 
от 151,123 млн. лева цели да се насърчи потенциалът 
за личностно развитие на учениците за трайното им 

приобщаване в училищното образование, като фокусът е върху учениците от уязвими групи, в това число роми. С 
предвидените дейности се очаква да се намали делът на преждевременно напусналите училище. Планирани са и 

дейности за обучение на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за лич-
ностно развитие съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и назначаване и подкрепа за непе-
дагогическия персонал, включително образователните медиатори и социални работници, подкрепящи учениците 
и родителите от уязвими групи. 

Втората операция „Модернизиране на професионалното образование и обучение” е с общ бюджет 70 млн. лева. 
Целта е да се подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на паза-
ра на труда и да се подкрепи развитието на уменията за професиите на настоящето и бъдещето. Ще се инвестира 
и в повишаване на уменията и компетентностите на педагогическите специалисти по професионална подготовка и 
на учениците в системата на професионалното образование и обучение в партньорство с бизнеса. 

При откриването на 16-тото заседание на КН на ОПНОИР Ръководителят на Управляващия орган и председател на 
КН на ОПНОИР проф. Георги Вайсилов подчерта, че „Управляващият орган на ОПНОИР може да се похвали, че 
приключи 2021 г. с успешно изпълнение на Програмата в подкрепа на образованието и науката в България, като 
се имат предвид договорените средства по програмата и фактът, че нямаше риск от загуба на средства. Покрит е 
и рискът за цялата 2022 г.” Той отбеляза, че пред Управляващия орган през тази година стоят нови предизвика-
телства, тъй като Изпълнителна агенция „Програма за образование” ще поеме управлението и контрола на дей-
ности по два Инвестиционни проекта на МОН по Националния план за възстановяване и устойчивост на България 
на обща стойност 1 256 милиона лева, освен това се планира агенцията да започне да изпълнява и функциите на 
Междинно звено по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформа-

ция за програмен период 2021-2027 г., като поеме дейностите, насочени към научните изследвания. 

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Стойнева акцентира върху подготовката на следващия 
програмен период и залагането на още по-мащабна и фокусирана подкрепа за развитие на образованието в Бъл-
гария. Според нея планираното съчетаване на проектите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост, с 
предвидените в Програма „Образование” дейности, са от изключителна важност и ще окажат трайно въздействие 
върху реформата в образованието. Заместник-министър Стойнева посочи, че след решението на Министерския 
съвет, с което е одобрен проектът на Програма „Образование” 2021-2027, се предвижда на 24 юни 2022 г. прог-
рамата официално да бъде представена за одобрение от Европейската комисия през системата SFC2021. 

Представителите на Европейската комисия от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и 
Генерална дирекция „Регионална и селищна политика”, които взеха участие в заседанието, изразиха задоволство 
от извършената работа от Управляващия орган и бенефициентите за успешното изпълнение на проектите, както и 
от активната работа и доброто сътрудничество във връзка с подготовката на новия програмен период. 

Участниците в заседанието бяха запознати с напредъка в изпълнението на ОПНОИР и дейността на Управляващия 
орган, както и с проекта на Насоки за изготвяне на програми за устойчиво развитие с бизнес планове на Центро-
вете за компетентност и Центровете за върхови постижения, изградени по Приоритетна ос 1 на ОПНОИР. Ректорът 
на Техническия университет – Габрово проф. Илия Железаров представи напредъка по проект Център за компе-
тентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”. 

16-тото заседание на Комитета за наблюдение се проведе на 23 юни 2022 г. в град Пловдив. 

ДОКУМЕНТИ: 

 Презентации от заседанието на КН  

 

ИЗТОЧНИК: http://sf.mon.bg/? 

http://sf.mon.bg/?go=committee&p=records
http://sf.mon.bg/?


Стр. 5 

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2021-2027 Г. 

Финалната версия на Програма „Околна среда” за следващите 7 
години беше одобрена от членовете на тематичната работна гру-
па. След това тя ще бъде представена последователно в Минис-
терския съвет и Европейската комисия за утвърждаване.   

В новата Програма „Околна среда” 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 
г.) са заложени по-зелени и по-устойчиви цели. Около това мне-
ние се обединиха партньорите в Тематичната работна група, кои-
то участваха с бележки и становища в разработването на доку-
мента. 

Финансовата рамка на ПОС 2021-2027 г. от ЕС е 1 531 590 093 
евро. Процесът на разработване на ПОС 2021-2027 г. продължи 2 

години в рамките на тематичната работна група в партньорство с регионални и местни власти, социално-
икономически партньори, неправителствени организации, академичната общност и различни заинтересовани 

страни. Проведени са две публични обсъждания сред широката общественост чрез www.eufunds.bg, 
www.moew.government.bg и www.strategy.bg .  

Новият програмен период е естествено продължение на Оперативна програма „Околна среда” през периодите 
2007-2013 г. и 2014-2020 г. Целите на ПОС 2021-2027 г. продължават да са свързани с подобряване на ВиК инф-
раструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на 
богатото ни биоразнообразие. Мерките за превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски 
пожари са в Приоритет „Риск и изменение на климата”. 

Над 715 млн. евро (1 399,23 млн. лв.) ще бъдат разходвани за разширяване и модернизация на ВиК инфраструк-
турата за вече консолидираните райони Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище, 
Хасково и Добрич. Сред допустимите мерки за Приоритет 1 „Води“ е и разработването на Регионални прединвес-
тиционни проучвания за районите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград след тяхното 
консолидиране. 

Над 312 млн. евро (611,49 млн. лв.) са средствата по Приоритет 2 „Отпадъци” за насърчаване на прехода към кръ-
гова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика. Ще се финансират системи за разделно 
събиране и рециклиране на биоразградимите отпадъци, центрове за разделно събиране и подготовка за повторна 
употреба и поправка, рекултивация на депа, информационни и разяснителни кампании и др. 

По Приоритет 3 „Биологично разнообразие” ще продължат мерките по развитие на мрежата „Натура 2000“, както и 
за опазване и възстановяване на екосистемите извън мрежата. Предвиденият бюджет за този приоритет е в раз-
мер на 132,47 млн. евро (259,09 млн. лв). 

Предвижда се сред допустимите мерки по Приоритет 4 „Риск и изменение на климата” да бъдат осигуряването на 
наземен капацитет за борба с горските пожари, разработването на цифрови модели, анализи и прогнози във връз-
ка с климатичните изменения и други. 

Намаляването на всички форми на замърсяване на въздуха остава основен приоритет в новата Програма „Околна 
среда” 2021-2027 г. Над 395 млн. евро (773,47 млн. лв.) ще бъдат насочени към мерки за редуциране на вредните 
емисии от битово отопление и транспорт, за справяне с вторичното разпрашаване, подобряване на мониторинга 
на качеството на атмосферния въздух (КАВ), както и за създаване на Национална мрежа на експерти по КАВ. 

В Програма „Околна среда” 2021-2027 г. се обръща специално внимание на интегрираните териториални инвести-
ции, както и на подхода „Водено от общностите местно развитие”. За него са разпределени общо 6,99 млн. евро, 
като по приоритет „Отпадъци” са за информационни и разяснителни дейности, а по приоритет „Биоразнообразие” 
- за информация и обучения, промяна в  нагласите, семинари, форуми и др. 

На 30 юни 2022 г. Междуведомствената комисия (специализиран състав на Вис-
шия експертен екологичен съвет към Министъра на околната среда и водите 
одобри доклада за екологична оценка на Програма „Околна среда” 2021-2027 г., 
в който са отразени резултатите от консултации с обществеността, заинтересова-
ните страни и ЕК. 

„Програма „Околна среда” е единствената „зелена“” програма, която осигурява 
възможност с европейски средства да се реализират значими инвестиции за опаз-
ване на околната среда”, заяви ръководителят на Управляващия орган на Опера-

тивна програма „Околна среда” 2014-2020 г. Галина Симеонова. По думите й, но-
вата Програма ще допринесе за по-добро качество на средата, в която живеем. 

Повече информация за програмата може да видите ТУК.  

 

ИЗТОЧНИК: https://www.eufunds.bg/bg 
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