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Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за 

периода 2021-2027 г. през 2021г. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ на община „Тунджа“ /ПИРО/ за периода 2021-2027г., през 2021г. е изготвен в 

съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано 

развитие на община за периода 2021-2027 г. на МРРБ и е синхронизиран с Общия устройствен 

план на общината, като кореспондира и с редица други нормативни документи, сред които 

Закона за устройство на територията, Закона за туризма и други.. 

ПИРО на Община „Тунджа“ за периода 2021-2027г. е разработен във връзка с 

дългосрочното планиране на развитието на страната като цяло, на регионите за планиране, на 

областите и общините. 

Стратегическите цели и приоритетите за развитие на общината и мерките за постигането 

им са съобразени със стратегически документи на национално и регионално ниво. 

В годишния доклад се отчита изпълнението на поставените стратегически цели и 

приоритети - инструмент за осъществяване на цялостна дългосрочно ориентирана политика за 

развитие на общината, съобразена с националните, регионалните и общински приоритети. 

Настоящият доклад съдържа информация за общите условия за изпълнение на плана за 

интегрирано развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за интегрирано 

развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от компетентните 

органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението; изпълнението на 

проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие; 

заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ В 

СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА. 
 

През 2021г. (данни от ГД „ГРАО“ към 31.12.2021 г.) населението на Община „Тунджа“ 

по постоянен адрес е 20 465 жители. За сравнение, данните за 2020 г. са по постоянен адрес 

20 674 жители; за 2019г.: по постоянен адрес – 20 944 жители; през 2018г. - по постоянен адрес 

е 21 229 жители. 

COVID-пандемията през 2020г. оказа влияние на вътрешно миграционните процеси в 

общината. 

През 2021г. (данни от ГД „ГРАО“ към 31.12.2021 г.) населението на Община „Тунджа“ 

по настоящ адрес е 24 071 жители. За сравнение, данните за 2020 г. са по настоящ адрес 24 695 

жители; за 2019г.: по настоящ адрес – 22 750 жители; през 2018г. - по настоящ адрес 22 873 

жители. 

Остават трайни тенденциите за намаляване на раждаемостта и застаряване на 

населението; миграция и емиграция на населението в трудоспособна възраст, в т.ч. деца и 

ученици, подлежащи на задължително обучение. 
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Икономическа среда 

Икономическата и финансова обстановка в страната предопределя и всички показатели, 

от които се прави оценка на икономическото развитие на общината. COVID-пандемията през 

2021г. оказа влияние на социално-икономическата среда на всички нива в държавата. 

Отрасловата структура на предприятията в община „Тунджа“ запазва своя характер -

преобладаваща част от предприятията в община „Тунджа“- 92,2% са микро с до 9 заети лица. Следват ги 

малките фирми с 10 до 49 заети, които съставляват - 7,3% и средните, чийто дял е едва 0,6%. На 

територията на общината липсват големи предприятия. Тази тенденция трайно се запазва и се явява 

характерна за профила на икономиката на общината. 

Водеща роля има сектор Търговия и ремонт и Селското стопанство, като се запазва тенденцията 

от последните години, селското стопанство да е един от най-устойчивите и развиващи се сектори. 

Предоставените възможности за финансиране на земеделските производители даде възможност на 

стопаните да се възползват от закупуване на нова селскостопанска техника, с което да модернизират и 

разширят производството си. Въпреки това, слабият капацитет на предприятията (основно микрофирми), 

концентрирани предимно в търговията, селскостопанското производство и първичната преработка не 

могат да осигурят необходимия интензитет за развитие на конкурентоспособна местна икономика и 

заетост на населението. 

От съществено значение за социално-икономическата обстановка в общината е безработицата. 

По данни от Дирекция „Бюро по труда" броят на регистрираните безработни лица за 2021 г. е 446 лица 

и бележи спад спрямо 2021 г. 

Коефициентът на безработица за 2021 г. е 6,3% , което е спад от 4,12 % спрямо 2020 г. 
 

Година 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Средногодишен брой регистрирани 
лица 

1214 883 696 667 930 446 

в т.ч. жени 712 506 421 417 589 250 

Коефициент на безработица - % 13.60 9.90 7.80 7.48 10.42 6.3 

  

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА "ТУНДЖА" ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 

Г. 

Визията, определена в ПИРО 2021-2027 гласи: Община "Тунджа" - среда на устойчив 

и приобщаващ растеж със сплотена местна общност, с хармонично и балансирано 

развитие на територията, с качествени социално-интегрирани политики, с потенциал за 

сътрудничество в услуга на хората, с развита местна икономика и съхранена 

идентичност. 

За постигането й са дефинирани три стратегически цели, всяка от които има по няколко 

приоритета и съответни мерки за постигането им. 

В системата за наблюдение на изпълнението на ПИРО към всеки приоритет и мярка са 

заложени количествени индикатори с базова и целева стойност и съответна периодичност на 

отчитане. Те отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на 

целите и приоритетите за развитие. 
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Цялостното въздействие се отчита чрез изпълнението на стратегическите цели и визията 

и имат отношение към ефективността на избраната политика за развитие. 
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Устойчив икономически и приобщаващ растеж и иновации в 

развитието на територията. Разумно управление на собствеността. 

1. Приоритет 1: Оползотворяване на местния потенциал за икономическо развитие и 

иновации на основата на териториалните дадености, природните ресурси, 

демографски характеристики и специфики. 

1.1. Мярка 1.1. Актуализиране на съществуващите кадастрални планове и карти и 

разработване на нови. 

По мярката не е реализирана кадастрална карта за населените места. 

1.2. Мярка 1.2. Усъвършенстване и въвеждане на иновативни технологии за 

поддържане на публичните регистри и прозрачно управление на общинската 

собственост в електронна среда. 

По мярката са актувани 109 броя общински имоти. 

2. Приоритет 2: Осигуряване на адекватна бизнес среда за конкурентно 

предприемачество и възможности за икономическо развитие. 

2.1. Мярка 2.1. Оценка на инвестиционния потенциал на нови терени, подходящи за 

бизнес инициативи или задоволяване на обществени потребности. 

По мярката е осъществен преглед на терени, подходящи за бизнес инициативи в 

населените места Хаджидимитрово и Безмер. 

2.2. Мярка 2.2. Изследване потенциала на всеки терен, съобразно предвижданията на 

Общия устройствен план. 

По мярката е осъществен преглед на поземлени имоти, находящи се в с. Ботево и 

с. Кабиле. 

2.3. Мярка 2.3. Подкрепа за инициативи на СГО за развитие на икономическия 

потенциал на територията, насочени към обучения, преквалификация, 

разпространение на добри практики и информация сред предприемачите и 

работната сила от Община "Тунджа". 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

2.4. Мярка 2.4. Реализиране на инициативи и партньорства със СГО, подкрепящи 

комуникацията с организации на инвеститори, предприемачи и работодатели. 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

2.5. Мярка 2.5. Подкрепа на инициативи и проекти, подобряващи средата за пазарно 

предлагане на земеделски и животински продукти. 

По мярката се осъществява 1 проект на обща стойност 29 320 лв., реализиран в 

рамките на ПРСР. 

Мярка 2.6. Подкрепа за проекти, насочени към развитие и модернизация на 

зеленчукопроизводство, трайни насаждения и култури с нови приложения. 
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По мярката се осъществяват 8 проекта на обща стойност 234 696 лв. Те се 

реализират в рамките на ПРСР. 

2.6. Мярка 2.7. Подкрепа за проекти, насочени към развитие и модернизация на 

животновъдството, насърчаване на повишаването на мащаба му и на 

оптимизиране на отрасловата структура. 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

2.7. Мярка 2.8. Подкрепа за проекти, насочени към развитие и модернизация на 

рибовъдството и аквакултурите, насърчаване на повишаване на мащаба и 

въвеждането на иновации. 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

2.8. Мярка 2.9. Подкрепа за проекти, насочени към развитие и модернизация на 

пчеларството, насърчаване на повишаване на мащаба и въвеждането на иновации. 

В рамките на тази мярка се осъществяват 21 проекта на обща стойност 616 077 лв. 

Те се реализират в рамките на ПРСР. 

2.9. Мярка 2.10. Подкрепа за проекти, стимулиращи и насърчаващи модернизацията 

на земеделските стопанства, вкл. въвеждането на иновации. 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

2.10. Мярка 2.11. Подкрепа за проекти, стимулиращи и насърчаващи модернизацията 

на предприятията в неземеделския сектор, вкл. въвеждането на иновации. 

По мярката се осъществяват 2 проекта на обща стойност 362 870 лв. Те се 

реализират в рамките на ПРСР. 

2.11. Мярка 2.12. Подкрепа за проекти, стимулиращи и насърчаващи модернизацията 

на преработвателни предприятия, вкл. въвеждането на иновации. 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

2.12. Мярка 2.13. Подкрепа за проекти, стимулиращи и насърчаващи модернизацията 

на предприятията в сферата на услугите, повишаване на отрасловото 

многообразие и въвеждането на иновации. 

По мярката се осъществяват 3 проекта на обща стойност 1 061 206 лв. Те се 

реализират в рамките на ПРСР. 

2.13. Мярка 2.14. Подкрепа за проекти, стимулиращи и насърчаващи оптимизирането 

на условията и възможностите за туризъм, обогатяване и развитие на 

многообразието му, въвеждане на иновации. 

По мярката се осъществяват 5 проекта на обща стойност 1 209 816 лв.  

2.14. Мярка 2.15. Подкрепа на инициативи на СГО, земеделски и неземеделски 

организации, насочени към трансфер на технологии и "ноу-хау” в областта на 

земеделието и неземеделските дейности. 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Социално-ангажирани, интегрирани политики, жизнен 

стандарт и качество на живот 

1. Приоритет 1: Повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот чрез 

оптимизиране на спектъра, обхвата, интегрираността и интегритета на социалните 

и здравни услуги. 

1.1. Мярка 1.1. Осигуряване на достъп до интегрирани услуги в домашна среда за 

възрастни и хора с увреждания (социални, здравни) с ресурсите на държавния 

бюджет, на европейското и друго външно финансиране; 

По проект на община „Тунджа“ в рамките на „Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания“ – Компонент 3 на Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси, в отговор на сложната пандемична ситуация, от 01.04.2020 г 

до 31.01. 2021 г. бяха осигурени допълнително 212 550.00 лв. за доставка на услуги 

на лица в риск, с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми. 

В рамките на проекта са подкрепени 256 лица от 37 социални асистента. 

В изпълнение на проект на община „Тунджа“ по „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания“ – Компонент 4 на Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси, от 01.11.2020 г. бяха договорени 98 000.00 лв. за осигуряване 

на мобилни почасови грижи в домовете на възрастните хора и лицата с увреждания. 

До края на проекта 30.04.2021 г. са подкрепени в домашна среда 119 лица в риск.  

От 10.05.2021 г. на територията на общината стартира проект „Патронажна грижа 

+ в община „Тунджа“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 

2014-2020 г., като бяха договорени 383 092.18 лв., за осигуряване на мобилни 

почасови грижи в домовете на възрастните хора и лицата с увреждания, както и 

подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, 

във връзка с разпространението на Covid-19. До края на 2021 г. са подкрепени в 

домашна среда 118 лица в риск и е осигурена заетост на 19 лица в това число 14 

домашни помощници. 

1.2. Мярка 1.2. Гарантиране на равен достъп до услугите, свързани с предоставяне на 

готова храна – "Домашен социален патронаж" и "Обществена трапезария" за 

потребители във всички 44 населени места чрез ресурсите на европейското и друго 

външно финансиране, национални програми и общинския бюджет; 

През 2021 г. община „Тунджа“ продължава предоставянето и развитието на 

услугата „Домашен социален патронаж” като местна дейност чрез Домашен 

социален патронаж с. Болярско и Домашен социален патронаж „Тунджа”. 

Осигурено е устойчиво развитие на Общинско социално предприятие за 

обществено хранене „Домашен социален патронаж”, с. Победа, което обслужва 

жителите на 11 населени места от състава на общината с капацитет 100 

потребители. Общият капацитет на услугата „Домашен социален патронаж“ на 

територията на общината е 220 души. Осигуряват се услуги, свързани с доставяне 

на готова храна на хора в неравностойно социално положение във всички населени 

места на община „Тунджа”. 
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През отчетния период, с ресурсите на Фонд „Социална закрила“, е реализиран един 

проект в партньорство с един външен доставчик на социални услуги - търговско 

дружество. Осигуреното финансиране от Фонд „Социална закрила” на МТСП е в 

размер на 83 664 лв. за 105 потребители, живеещи в 12 населени места; 

След анексиране на договора на общината по проект „Осигуряване на топъл обяд 

в Община Тунджа” по ОП „Храни”, в рамките на Фонда за европейско подпомагане 

на най-нуждаещите се лица, се осигури допълнителен финансов ресурс за периода 

от 11.01.2021- 30.06.2022 г. в размер на 689 898.33 лв. Това даде възможност да се 

гарантира подготовката и доставката на безплатна готова храна за 700 лица и 

семейства в неравнопоставено положение - лица с увреждания, самотно живеещи 

възрастни хора и други жители от общината с ниски доходи в условията на 

извънредно положение в следствие на COVID-19. 

Готова храна на лица и семейства в риск, както и в обективна невъзможност да си 

я приготвят и осигурят сами, като част от интегрирани и комплексни здравно-

социални интервенции, се доставя и в рамките на други проекти, които се 

финансират с ресурсите на Европейския социален фонд в рамките на Стратегията 

за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Тунджа“. 

По този начин през 2021 г., над 1000 лица и семейства от населените места на 

общината в тежко социално положение и в сложна и извънредна епидемична среда 

получаваха услуги, включващи предоставяне на готова храна. 

1.3. Мярка 1.3. Разкриване на нови социални услуги чрез ресурсите на европейското 

финансиране, държавния бюджет и от други източници; 

През 2021 г. община „Тунджа“ стартира нова делегирана държавна дейност 

„Асистентска подкрепа“. Новата услуга се създава след промени в нормативната 

уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за 

прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата 

роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. 

Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която 

включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; 

изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация. 

Асистентската подкрепа се предоставя на възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване, които нямат намалена работоспособност или на деца и 

пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват 

асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които 

не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. 

Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община „Тунджа" с държавния 

бюджет за 2021 г. е в размер на 366 620.00 лв., капацитета на услугата е 92 

потребители, които ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с 

индивидуалните им потребности от 28 социални асистента. 

1.4. Мярка 1.4. Подобряване на здравната помощ за новородените, децата в 

доучилищна възраст и техните семейства;  
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През 2021 г. община „Тунджа“ продължава предоставянето на услуги за ранно 

детско развитие с подобряване на здравната помощ по проект „Желани 

пространства“- Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие 

и социално включване в малките населени места“ по схема „Услуги за ранно детско 

развитие” по ОП „РЧР“ 2014-2020. От началото на проекта до края на 2021 г. са 

извършени 1900 стоматологични прегледа и 3600 прегледа и диагностика на 

психомоторното развитие на деца- потребители на възраст от 0-7 години. 

През 2021 г. общината продължи да изпълнява, след анексиране проект по 

първата интегрирана схема в България с комплексно финансиране по две 

оперативни програми- ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Наука и 

образование за интелигентен растеж. В рамките на компонента за финансиране по 

ОПРЧР 2016-2020 на проект „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално 

включване в община „Тунджа“ са осигурени над 649 940 лв. за интегрирани мерки 

за социално включване на млади семейства и възрастни в риск, живеещи на 

територията на община „Тунджа“. Висока добавена стойност за развитието на 

местните общности от реализацията на проекта донесе пилотното стартиране в 

страната на нова услуга - Детска млечна кухня с патронажна грижа и педиатрична 

консултация за деца от 6м. до 2 г. възраст. В услугата през 2021 г. са обхванати над 

100 деца и техните семейства. С цел надграждане на здравно-социалните услуги, в 

рамките на проекта стартира нова дейност „Хипотерапия за лица от уязвими 

групи“.  

Целта на хипотерапията е да бъде предоставен нов вид услуга за уязвими групи, 

включително деца и лица с увреждания, като по този начин ще бъдат създадени 

условия за подобряване на физическото и психо-емоционалното им състояние и да 

се разшири спектъра на интегрираните услуги в общността, предоставяни от 

общината. 

1.5. Мярка 1.5. Реорганизиране, развитие и утвърждаване на наличните социални 

услуги в общността. Подкрепа и развитие на дейността на СПОХ ДСП – Победа, 

ДСП – Болярско и Обществените трапезарии като местна дейност; 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

1.6. Мярка 1.6. Въвеждане на нови резидентни услуги в подкрепа на местната 

общност; 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

1.7. Мярка 1.7. Развитие на интегрирани услуги за ранно детско развитие за деца от 0 

до 7 г. възраст и техните семейства; 

От 2016 г. Община „Тунджа” реализира проект „Желани пространства“- 

Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално 

включване в малките населени места“ по схема „Услуги за ранно детско развитие” 

по ОП „РЧР“ 2014-2020. Първоначално проектът е на стойност 588 567 лв., с 

планирана продължителност на дейностите 28 месеца. След няколкократно заявено 

и аргументирано искане от страна на община „Тунджа“ анексиране на договора от 

Управляващия орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, 
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проектното финансиране възлиза на 1 739 303.58 лв., като срокът за изпълнение на 

дейностите се удължава до 31.12.2022 година. 

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на 

бедността сред децата и други лица в риск, чрез интегрирани инвестиции в ранното 

детско развитие и социално включване в населените места на община „Тунджа“. За 

период от 63 месеца /м. октомври 2016 г. - м. декември 2021 г./ по проекта се 

предоставят комплексни здравни, социални и образователни услуги. Това 

надгражда добрия опит и въведените практики по Проекта за социално включване 

и други инициативи с външно финансиране, които община „Тунджа” реализира в 

последните години.  

Услугите се предоставят в Общностния център с кабинет за ранна интервенция на 

уврежданията в с. Козарево и в мрежата от детски градини на територията на 

общината, както и като мобилна работа в домовете на потребителите. 

1.8. Мярка 1.8. Развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и семейства, за 

възрастни и хора с увреждания, както и за други уязвими групи; 

През 2021 г. по проект „КОМПАС-Интегрирани мерки за социално включване в 

община „Тунджа“ са включени в заетост 10 лица, преминали професионални 

обучения за социален асистент и помощник в строителството: В рамките на тази 

дейност Община „Тунджа“, в качеството си на работодател осигури 12 – месечна 

заетост за 10 лица, преминали обучения за придобиване на професионална 

квалификация. Назначаването на лицата се осъществи след приключване на 

съответното професионално обучение, с индивидуални срочни трудови договори 

за „Помощник в строителството“ - 4 работни места и „Социален асистент“ – 6 

работни места. 

1.9. Мярка 1.9. Въвеждане на добри практики в грижата за лица с ментални и психични 

страдания; 

Лицензиран частен доставчик на социални услуги продължава да развива 

дейността на резидентни услуги на територията на община „Тунджа“ - Център за 

настаняване от семеен тип за лица с деменция в с. Болярско и Център за 

настаняване от семеен тип за възрастни лица в с. Миладиновци. 

1.10. Мярка 1.10. Повишаване на административния капацитет при въвеждане на нови 

подходи в управлението и предоставянето на социални услуги- 

мултидисциплинарен подход, индивидуализиране на услугите, прилагане на 

комплексна оценка и други; 

През отчетния период е повишен административният капацитет в управлението на 

социалните услуги, като е приложен мултидисциплинарен подход, 

индивидуализиране на услугите и комплексна, чрез провеждане на тематични 

обучения финансирани с европейски и национални средства     

1.11. Мярка 1.11. Повишаване на капацитета на общинска администрация, 

неправителствените организации, социалните партньори и доставчиците на услуги 
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за участие във формулирането и провеждане на интегрирани политики за социално 

включване; 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

1.12. Мярка 1.12. Създаване и въвеждане на интегрирана електронна система за достъп 

и управление на социалните услуги в общината;  

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

1.13. Мярка 1.13. Въвеждане на система за мониторинг и контрол на ефективността и 

ефикасността на предлаганите услуги; 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

1.14. Мярка 1.14. Осигуряване на достъп до заетост по проекти, финансирани чрез 

ресурси на европейско, национално и друго финансиране; 

През отчетния период е осигурен достъп до заетост по проекти финансирани чрез 

ОПРЧР 

1.15. Мярка 1.15. Предоставяне на комплекс от здравни и социални услуги чрез 

центрове за подкрепа и семейно консултиране; 

През отчетния период по проект „Желани пространства“- Комплексен модел на 

интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките 

населени места“, услугите се предоставят в Общностния център с кабинет за ранна 

интервенция на уврежданията в с. Козарево и в мрежата от детски градини на 

територията на общината, където има създадени зони за семейно консултиране. 

Консултантските услуги се предоставят и като мобилна работа в домовете на 

потребителите от 27 специалиста, в т.ч. трима социални работника, двама 

психолога, трима педиатри, две медицински сестри, един  рехабилитатор, един 

логопед, една акушерка, един гинеколог, два стоматолога, един юрист, шест 

медиатора, два специални педагога и двама педагога в услугата „Допълнителна 

подготовка за равен старт в училище“. 

Чрез Общностен интеграционен център „КОМПАС“, създаден по проект 

"КОМПАС-Интегрирани мерки за социално включване в община "Тунджа", се 

предоставят интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция, които са 

насочени към българските граждани от ромски произход, деца и семейства в риск 

от социално изключване, лица в уязвимо социално положение, живеещи в бедност, 

застрашени от дискриминация, липса на доходи, ниска степен на образование и 

отдалеченост от адекватни здравни и социални услуги.  

1.16. Мярка 1.16. Осигуряване на подкрепа и грижа в домашна среда на хората с 

увреждания чрез включването им в Механизма за лична помощ; 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ, в рамките на 

прилагането на Механизма за лична помощ, през 2021 г. са осигурени подкрепа и 

грижа в домашна среда на 169 потребители с увреждания чрез включването. 

1.17. Мярка 1.17. Осигуряване на подкрепа и грижа в домашна среда на хората с 

увреждания чрез включването им в социалната услуга Асистентска подкрепа; 
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През 2021 г. община „Тунджа“ стартира нова делегирана държавна дейност 

„Асистентска подкрепа“. При утвърден капацитет на услугата 92 потребители, са 

обхванати 97 лица с увреждания. В услугата е осигурена заетост за 43 лица в това 

число 41 социални асистенти. 

1.18. Мярка 1.18. Осигуряване на работни места за неработещи от 18 до 29 г. чрез 

включването им в програми и проекти за субсидирана и защитена заетост; 

През отчетния период са осигурени 57 работни места за неработещи от 18 до 29 г.  

в  селата на Община „Тунджа, 1 работно място в Общинска администрация, на 

длъжност „Работник поддръжка“ и 1 работно място, на длъжност "Младши 

специалист" в Общински съвет "Тунджа", които са включени в Проект „Нова 

възможност за младежка заетост“. Подпомогнати и подкрепени са младежи до 29 

г. чрез включване в обучение или съдействие в намиране на подходяща работа. 

1.19. Мярка 1.19. Осигуряване на работни места за лица, отдалечени от пазара на труда, 

чрез включването им в програми и проекти за субсидирана и защитена заетост; 

През 2021 г. са осигурени работни места за лица, отдалечени от пазара на труда, 

чрез включването им в проекти финансирани чрез ОПРЧР. Община „Тунджа” 

изпълни проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на 

труда лица на територията на Община „Тунджа“.  Основната цел на проекта е 

улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за активно социално 

включване на уязвими групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната 

професионална интеграция в сферата на местната икономика чрез разкриването на 

34 работни места за представители на целевите групи. В рамките на дейностите по 

проекта, Община „Тунджа“ осигури 10 – месечна заетост за 34 лица, преминали 

мотивационно обучение и обучение за придобиване на професионална 

квалификация за част от професия „Работник, озеленител“ и „Общ работник“. 

1.20. Мярка 1.20. Идентифициране, подпомагане и информиране, консултиране, 

подкрепа на младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ 

при включване в заетост; 

През 2021 г. са идентифицирани, подпомогнати и информирани младежи до 29 г., 

които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, като са осигурени работни 

места за лица, отдалечени от пазара на труда, чрез включването им в проекти 

финансирани от ОПРЧР. 

1.21. Мярка 1.21. Създаване на нови условия за социално включване и предоставяне на 

иновативни интегрирани услуги за възрастните хора чрез клубовете на пенсионера 

и читалищата с ресурсите на Европейския социален фонд и други източници на 

външно финансиране; 

През отчетния период продължи дейността на проекта на община „Тунджа“ 

„Социална платформа „Тунджа“- възможности за активно включване в малките 

населени места от селски тип“ по обявената процедура за подбор на проекти на 

МИГ-Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните 

възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра 

пригодност за заетост“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
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2020. По проекта е осигурено ново обзавеждане и оборудване в клубовете на 

пенсионера и осигурена среда, близка  до социалните услуги в общността. 

Дейностите по проекта са фокусирани върху предлагане на възможности за 

активно включване и качествена грижа за деца и възрастни в риск, в т.ч. и с 

увреждания, както и подобряване достъпа до услуги. Проектът е на стойност 360 

227.81 лева. Той включва широк спектър от социализиращи, здравно-социални и 

други подкрепящи дейности за самотните възрастни хора и за клубовете на 

пенсионера. През 2021 г. са проведени 32 социализиращи инициативи, в които са 

взели участие 771 от пенсионерските клубове живеещи в 37 населени места, в 

инициативите са взели участие и 142 лица и деца с увреждания и техните 

семейства. Осигурена е заетост на 40 лица в сферата на социалната икономика на 

позиция „социален сътрудник“. По проекта са изградени два центъра почасови 

услуги за лица и деца в риск включително с увреждания. 

1.22. Мярка 1.22. Развитие и децентрализация на общинската социална инфраструктура 

с цел разширяване на спектъра и обхвата на социалните услуги чрез включване на 

нови доставчици; 

През отчетния период е разширен спектъра и обхвата на общинската социална 

инфраструктура чрез външни доставчици, както следва: 

Проект „Споделени хоризонти” – подкрепа за пълнолетни и възрастни лица в риск 

и техните семейства в малките населени места от селски тип“ изпълняван от фирма 

„ГАИЧ“ ЕООД. Целите на проекта са изпълнени, като са предоставени на 

интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда за деца и възрастни в 

риск, вкл. с увреждания, от селата Кабиле, Дражево и Хаджидимитрово. Приложен 

иновативен интегриран подход на територията на МИГ - Тунджа в предоставянето 

на комплексни здравно – социални услуги, включващи почасови грижи, 

медицинско обслужване, социални и юридически консултации и комплекс от други 

социализиращи дейности и подходи, насочени към потребителите – пълнолетни, 

възрастни и/или други лица с увреждания и / или в риск от социална изолация и 

техните близки / семейства за период от 12 месеца. Обхванати са близо 130 

потребители – в населените места Кабиле, Дражево и Хаджидимитрово. 

 Проект „ Интегрирани услуги в домашна среда за местната общност на село 

Болярско“ изпълняван от фирма "НАДЕЖДА - Т 2017" ЕООД. Проектът включва 

предоставянето на интегрирани социални и здравни услуги с психологическа и 

рехабилитационна подкрепа при заявена и констатирана необходимост за не по- 

малко от 20 потребители - лица с увреждания от местната общност на село 

Болярско. Предоставянето на интегрирани услуги със съпътстващи и допълващи 

дейности в домашна среда е иновативен, гъвкав и пълноценен механизъм на 

доставка на услуги в малките населени места от селски тип, който във висока 

степен компенсира дефицитите на средата на живот в селата, като предоставя 

реална алтернатива за достоен живот на потребителите и техните семейства. 

Основата на услугата е грижа в домашна среда, предоставяна от назначени по 

проекта социални асистенти. 
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През 2021 г. Народно читалище „Просвета-1910“, с. Тенево изпълни проект 

„Заедно с децата и техните семейства- Център за семейно консултиране и активно 

приобщаване“. По проекта бе създаден Център за семейно консултиране и здравни-

социални активно приобщаване в с. Тенево, община „Тунджа”, в който работиха- 

социален работник, медиатор, психолог, логопед, педагог и медицинска сестра, 

които ще предоставят интегрирани услуги за активно приобщаване. В Центъра се 

предоставяха следните услуги- Предоставяне на интегрирани услуги за социално 

включване на минимум 20 лица от целевите групи /семейства с деца, вкл. с 

увреждания; деца в риск и техните семейства; хора с увреждания и техните 

семейства; възрастни в риск /; Психо-социална подкрепа на лицата от целевите 

групи- изграждане на увереност у лицата, възможност за личностно развитие; 

преодоляване на последиците от социалното изключване; Осигуряване на достъп 

до услуги за семейно консултиране; Мотивиране и насърчаване участието на 

пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството в т.ч. 

възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания; Осигуряване 

на заетост на лице/а от целевите групи; Подобряване достъпа до здравеопазване 

чрез предоставяне на консултации за здравословно хранени и начин на живот; По-

добра пригодност за заетост на хора с увреждания в трудоспособна възраст.   

Проект „Подобряване на достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за 

заетост в община „Тунджа“ изпълняван от Фондация "ЗА ЩАСТЛИВО 

ДЕТСТВО". Дейностите по проекта включват: предоставяне на услуги за семейства 

с деца; мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи 

грижи за зависими членове на семейства Предоставяне на почасови грижи в 

семейна или в близка до семейната среда или насочване към услуги в общността за 

хора с увреждания или деца с увреждания, деца на самотни родители, деца от 

многодетни семейства с оглед улесняване достъпа до пазара на труда на членовете 

на семействата, полагащи грижи. Подкрепа за намиране на работа и подобряване 

достъпа до заетост. 

1.23. Мярка 1.23. Насърчаване на приемната грижа на територията на общината и 

включени нови приемни семейства. 

В партньорство с Агенция за социално подпомагане, реализираме проект „Приеми 

ме-2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, чрез който се предоставя 

услугата „Приемна грижа“ на територията на община „Тунджа“. За 2021 г. са 

осигурени средства в размер на 27 125.87 лв., чрез които се предоставя 

професионална приемна грижа от 2 семейства, в които са настанени за отглеждане 

4 деца. 

2. Приоритет 2: Гарантиране на равен достъп до детска грижа, предучилищна 

подготовка, образование и професионално обучение; развитие и модернизация на 

общинската образователна инфраструктура и съпътстващите я дейности. 

2.1. Мярка 2.1. Осигуряване на устойчивост на наличните и въвеждане на нови 

интегрирани образователни услуги за детето и семейството в малките населени 

места от селски тип; 
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Осигурена е устойчивост на наличните и са въведени нови интегрирани 

образователни услуги за детето и семейството в малките населени места от селски 

тип, като: 

- Допълнителна подготовка по български език за деца в предучилищна възраст от 

уязвими групи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“. Формирани са общо 39 групи, като в тях са обхванати общо 200 деца 

в предучилищна възраст от уязвими групи. 

- Интегрирани социални, здравни и образователни услуги се предоставят на деца от 

0 до 7 г и родители по проект „Желани пространства“- Комплексен модел на 

интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките 

населени места“ по схема „Услуги за ранно детско развитие” по ОП „РЧР“ 2014-

2020. В услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 

училищната готовност на децата за равен старт в училище“ през 2021 г. са 

включени общо 30 деца от селата Кукорево и Завой.  

- По проект „Компас - Интегрирани мерки за социално включване на община 

„Тунджа“  са сформирани общо 19 читателски клубове в общинските детски 

градини с участието на повече от 190 деца, ученици и родители.  

В рамките на Мобилна академия „Мисия образование“ са проведени над 200 

образователни консултации за деца, ученици от уязвими групи и техните родители. 

- Допълнителна подготовка по учебни предмети на ученици по проект 

BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Формирани са общо 86 групи, 

като в дейността са обхванати общо 425 ученици от общинските училища. 

- По проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование 

в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен 

бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се 

реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

(ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството 

на образованието и науката (МОН), в общинските училища са проведени дейности 

в подкрепа на образователния процес и приобщаващото образование в условията 

на кризи и с цел превенция на риска от отпадане в ситуация на обучение от 

разстояние. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, 

родителите и образователните медиатори. Проведени са обучения с учениците, вкл. 

от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна 

среда; с учители за усъвършенстване на уменията им за преподаване от разстояние 

в електронна среда, с родители за придобиване на умения за работа с електронни 

образователни платформи и с електронни образователни ресурси. 

- Реализирани са образователни дейности, финансирани по национални програми 

на Министерство на образованието и науката:  

- по НП „ Изграждане на училищна STEAM среда“ в ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, с. Веселиново и ОУ „ Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, община 

„Тунджа“ се интегрирани интердисциплинарни и експериментални уроци; 

-по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „ Библиотеките 

като образователна среда“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново са 

проведени дейности и инициативи с ученици и родители, насърчаващи четенето и 

грамотността, образователни екскурзии, пленери и др.; 
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2.2. Мярка 2.2. Осигуряване на подкрепа за личностно развитие чрез въвеждане на 

нови интегрирани образователни и социални услуги за детето и семейството с 

ресурса на европейското и друго външно финансиране и на държавния бюджет; 

2.3. Мярка 2.3. Осигуряване на устойчива мрежа от образователни институции за 

ранна детска грижа и предучилищна подготовка с гарантиран достъп за всички деца 

и семейства на територията на общината; 

За втора поредна година общинските образователни институции в системата на 

предучилищното и училищното образование работят  в извънредна епидемична 

обстановка, съобразно насоките и указанията на Министерство на образованието и 

науката и Министерство на здравеопазването. През 2021 г. общинската 

образователна мрежа продължи да функционира като устойчива система, която с 

подкрепата на местната власт намери гъвкави решения в продължаващата 

извънредна епидемична ситуация. Мрежата от общински училища осигурява 

достъп до начално, основно и средно професионално образование и включва 2 

начални училища, 6 основни училища, 1 обединено училище и едно средно 

училище: 

Начално училище „ Васил Левски“, с. Завой, община „Тунджа“; 

Начално училище „ Св. Климент Охридски“, с. Крумово, община „Тунджа“; 

Основно училище „Христо Ботев“, с. Ботево, община „Тунджа“; 

Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, община „Тунджа“; 

Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, община „Тунджа“; 

Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, община „Тунджа“; 

Основно училище „ Христо Ботев“, с. Кукорево, община „Тунджа“; 

Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза, община „Тунджа“; 

Обединено училище „ Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“ 

 

Със статут на защитени образователни институции са Основно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий“, с. Бояджик и Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. 

Скалица, което е  включено и в Списъците  на иновативните училища в Република 

България за учебната 2020/2021 година и за учебната 2021/2022 г. 

 

2.4. Мярка 2.4. Гарантиране на равен достъп до безплатна детска грижа и 

предучилищна подготовка за всички деца на територията на общината; 

Равният достъп до ранна детска грижа и качествено предучилищно образование е 

гарантиран чрез разгърната образователна инфраструктура за предучилищно 

образование, безплатен транспорт за всички пътуващи деца и отмяна на таксите 

за всички деца, записани и посещаващи детска градини или полудневна 

подготвителна група в общинско училище. 

Мрежата от институции за предучилищно образование на територията на Община 

"Тунджа" включва 5 детски градини, като към тях са разкрити целодневни детски 

групи в други 12 населени места на територията на общината, както следва: 

- ДГ "Дечка Сюлемезова", с. Веселиново, с една изнесена целодневна детска група 

в с. Чарган; 

- ДГ "Изворче", с. Кабиле, с изнесени целодневни групи в селата Безмер, Дражево 

и Хаджидимитрово; 

- ДГ "Щурче", с. Кукорево, с изнесени групи в селата Окоп и Победа; 
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- ДГ "Звездица", с. Скалица, с изнесени групи в селата Ботево, Бояджик и Роза; 

- ДГ "Кольо Тенев", с. Тенево, с изнесени групи в селата Генерал Инзово, 

Крумово и Маломир. 

Разкрити са 4 яслени групи към общински детски градини, 25 целодневните групи 

в общинските детски градини и три подготвителни полудневни групи, една от 

които в общинска детска градина.  

От първи януари 2021 г. след решение на общинския съвет „Тунджа“ в 

общинските детски градини е въведена задължителна предучилищна подготовка 

за децата, навършили 4 – годишна възраст.  

Детска градина „Звездица“, с. Скалица, целодневни детски групи в с. Бояджик, 

община „Тунджа“, област Ямбол – част от Детска градина „Звездица“, с. Скалица, 

община „Тунджа“ и  Детска градина „ Кольо Тенев“, с. Тенево са защитени. 

 

2.5. Мярка 2.5. Обезпечаване на равен достъп до целодневна организация на 

образователния процес и безплатно обедно хранене за всички ученици от 

общинската образователна инфраструктура; 

Във всички общински училища през учебните 2020/2021г. и 2021/2022 г. са 

осигурени условия за целодневна организация на учебния ден и безплатно обедно 

хранене за всички ученици. Делът на учениците в полуинтернатните групи е 88 на 

сто. 

Осигурено е съфинансиране от общинския бюджет за предоставяне на топъл обяд 

и на учениците от Начално училище „ Васил Левски“, с. Завой и от Начално 

училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово по проект в партньорство с 

Областния съвет на БЧК.  

 

2.6. Мярка 2.6. Осигуряване на безопасен и сигурен транспорт за децата и учениците 

от общинската образователна инфраструктура; 

За всички деца и ученици, пътуващи до детските градини и училища на територията 

на община „Тунджа“, е организиран и продължава да се предоставя сигурен и 

безплатен транспорт.  

 

2.7. Мярка 2.7. Развитие на общинската образователна инфраструктура с въвеждане на 

нови гъвкави форми за професионално образование и обучение; 

Общинската образователна инфраструктура се разширява и надгражда с гъвкави 

форми за професионално образование и обучение.  

През 2021 г. завърши четвъртия випуск дванадесетокласници по специалността 

„лозаро-винарство“ в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица. 

Двама от успешно дипломираните ученици продължават образованието си във 

висши училища. 

През учебната 2021/2022 г. в Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, 

успешно е реализиран прием на ученици в една професионална паралелка в 8 клас 

по две специалности със срок на обучение 3 години – специалност „шлосерство“ и 

специалност „ производство на хляб и хлебни изделия“. Специалността 

„производство на хляб и хлебни изделия“ е защитена специалност от професии, по 

които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за периода. 
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2.8. Мярка 2.8. Изграждане на Център за иновации и детско развитие с ресурсите на 

европейското финансиране; 

Продължава дейността си Център за иновации и детско развитие „Тунджа“ в село 

Козарево, разкрит през 2020 г. по проект „Пъстра палитра – иновации за 

приобщаване“. Проектът е финансиран от Европейския съюз и Европейския 

социален фонд, Договор № BG05M2OP001-3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г., по ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 3 

„Образователна среда за активно социално приобщаване“; процедура 

BG05M2OP001-3.014 „МИГ-Тунджа“ – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до 

качествено образование в малките населени места“, чрез Водено от общностите 

местно развитие. 

 

2.9. Мярка 2.9. Разработване на програми за личностно развитие и подпомагане на 

дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Общински център за 

изкуство и извънучилищна дейност "Тунджа", с. Кабиле, община "Тунджа"; 

Реализирани са извънкласни дейности и занимания по интереси в изпълнение на 

утвърдена Годишна програма на Общински център за изкуство и извънучилищна 

дейност „Тунджа”, с. Кабиле, община „Тунджа“.  

По проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване“ продължава да се 

реализира  Общинска програма за иновации и ранно детско развитие с обхват 

петте средищни детски градини на територията на Община "Тунджа", групите към 

тях в други 12 населени места на територията на общината, както и с деца в 

предучилищна възраст от полудневните подготвителни групи към Начално 

училище "Васил Левски", с. Завой, община "Тунджа" и ППГ към ОУ "Св. Св. Кирил 

и Методий", с. Веселиново, община "Тунджа".  В дейностите по програмата през 

2021 г. са обхванати 293 деца, родители. 

 

2.10. Мярка 2.10. Въвеждане на нови форми на извънкласни, извънучилищни дейности 

и взаимодействие с родителите чрез ресурсите на европейското финансиране и от 

други източници; 

Подобряват се за условията за развитие на заложбите на децата и младежите чрез 

дейности по интереси: 

В Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с. Кабиле, са 

сформирани 12 групи по интереси, като в тях са обхванати 117 деца; 

Реализирани са извънкласни дейности и занимания по интереси в изпълнение на 

утвърдена Годишна програма на Общински център за изкуство и извънучилищна 

дейност „Тунджа”, с. Кабиле, община „Тунджа“ . 

През 2021 година със съдействието на Сдружението на директорите на общинските 

училища е проведен традиционният „Бал на седмокласниците“.    

- занимания по интереси се осъществяват в рамките на целодневната организация 

на обучението; 

Занимания по интереси за развитие на способностите, компетентностите и за изява 

на дарбите на учениците по чл.16а от Наредбата за финансирането на институциите 

в системата на предучилищното и училищното образование.  

Общината, учебните и детски заведения и неправителствения сектор осигуряват 

извънкласни и извънучилищни форми на работа, организирани с ресурсите на 

национални програми на Министерство на образованието и науката и/или по 

проекти с външно финансиране.  
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През 2021 г. три общински училища – Начално училище „Св. Климент Охридски“, 

с. Крумово, община „Тунджа“,  Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. 

Дражево, община „Тунджа“ и Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски“, с. 

Роза, община „Тунджа“, реализираха дейности по Национална програма „Отново 

заедно“ на Министерство на образованието и науката.  През летните месеци са 

проведени шестдневни ученически туристически пътувания за ученици с цел 

преодоляване на последствията от дистанционното обучение и пандемията COVID-

19. В изпълнение на програмата са реализирани дейности за обща подкрепа, 

насочени към интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-

нравственото и физическото развитие на учениците.  

По проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата 

НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Тунджа“ , изпълняван 

от Фондация „Екология, комуникации и общество“. в местността „Бакаджик“ са 

проведени 5 тридневни интерактивни лагери за общо 50 ученици от общинските 

училища.  

По проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване“. Проектът е финансиран 

от Европейския съюз и Европейския социален фонд, Договор № BG05M2OP001-

3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г., по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020 г., приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално 

приобщаване“; процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ-Тунджа“ – мярка 3.9 

„Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени 

места“, чрез Водено от общностите местно развитие са проведени: 

- 9 пътуващи театрални работилници с участието на общо 292 деца в предучилищна 

възраст, родители и педагози; 

- 5 специални събития с участието на общо 178 деца, родители и педагози; 

 

По проект „Компас – Интегрирани мерки за социално включване“, финансиран по 

ОП НОИР са провеждани дейности в подкрепа на личностното развитие на децата 

и учениците: 

- 19 читателски клуба в общинските детски градини и в общинските училища с 

подготвителни групи; 

- три спортни ателиета - по самбо с ученици от Основно училище „Христо Ботев“, 

с. Ботево,  по самбо с ученици от ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево и от 

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза, община „Тунджа“, по борба 

с ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, община „Тунджа“. В дейността са 

обхванати над 36 ученици; 

- проведени са 5 общностни пленери на тема „Да нарисуваме толерантността“ 

 

Дейности по интереси и в подкрепа на личностно развитие на децата и учениците 

са проведени и по проекти на общинските училища, финансирани ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-3.014 

„МИГ –Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено 

образование в малките населени места“ чрез Водено от общностите местно 

развитие 

 

2.11. Мярка 2.11. Осигуряване на интерактивна интериорна и екстериорна 

образователна среда с ресурсите на европейското и други форми на външно 

финансиране; 

По проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване“ в дворните пространства 

на 5–те средищни общински детски градини и на допълнителните сгради към тях в 
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други населени места на територията са изградени общо 11 зони за комуникация и 

игри на открито „Споделени пространства" на обща стойност 53 156 лв.  

За Общинския център за иновации и детско развитие „Тунджа“, с. Козарево, 

община „Тунджа“ са осигурени 10 бр. конвектори и 3 бр. климатици на обща 

стойност 5 637 лв. 

По проект „ Компас – Интегрирани мерки за социално включване“ са реализирани 

художествени стенописи върху фасади на пет сгради публична общинска 

собственост – три от тях са сгради на общински детски градини и две на народни 

читалища. Променен е обликът на Детска градина „Звездица“, с. Скалица, както и 

на сградите на детските групи в селата Дражево и Бояджик, и на народните 

читалища в селата Меден кладенец и Генерал Тошево. Общата стойност на 

инвестицията е 12 340 лв. 

По проекта са осигурени: 20 бр. ламинатори на стойност 1400 лв.; 20 бр. 

библиотечни шкафове на стойност 5000 лв.; спортно оборудване и обзавеждане за 

спортните ателиета на обща стойност 17 840 лв.   

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново е подобрена образователната среда 

със средства в размер на общо 8 507 лв., осигурени по Национална програма 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“ . 

 

2.12. Мярка 2.12. Реализиране на образователни проекти с европейско и други форми 

на външно финансиране с цел развитие на общинската образователна 

инфраструктура; 

Проекти с Бенефициент „Община „Тунджа“: 

Проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване“. Проектът е финансиран от 

Европейския съюз и Европейския социален фонд, Договор № BG05M2OP001-

3.014-0003-C01 от 7.5.2020 г., по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020 г., приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално 

приобщаване“; процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ-Тунджа“ – мярка 3.9 

„Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени 

места“, чрез Водено от общностите местно развитие. 

Проект „КОМПАС –интегрирани мерки за социално включване в община 

„Тунджа“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна 

програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер 

по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-C01  и регистрационен номер 

BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР, процедура чрез 

директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1.  

 

Проекти, по които община „Тунджа“ е партньор: 

Проект „Топъл обяд“ по Програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за 

благотворителност на Български червен кръст, с водеща организация Областен 

съвет на Български червен кръст – гр. Ямбол и партньор - Община „Тунджа“. 

 

Проекти, по които бенефициенти са общински образователни институции: 

 

Проект BG05M2OP001-3.014-0004-C01 „ПОСОКИ – Взаимодействия в 

училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено 

образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“, 
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финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално 

приобщаване“; процедура BG05M2OP001-3.014 „МИГ-Тунджа“ – мярка 3.9 

„Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени 

места“, чрез Водено от общностите местно развитие. Бенефициент: ОУ „ Св. Св. 

Кирил и Методий“, с. Дражево. Партньори: НУ „Св. Климент Охридски“, с. 

Крумово и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с.Роза. 

Стойност на проекта: 129 224, 97 лв. 

 

Проект „Училище в действие”, Договор № BG05M2OP001-3.014-0002-C01 от 

07.5.2020 г. по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9. 

“Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени 

места”, финансиран от европейска програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Бенефициент: ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. 

Веселиново, община „Тунджа“. Партньор: НУ „Васил Левски“, с. Завой, община 

„Тунджа“. Стойност на проекта: 134 000 лв. 

 

Проект „ С надежда за бъдеще”, Договор № BG05M2OP001-3.014-0001-C01 от 

7.5.2020 г. по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9. 

“Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени 

места”, финансиран от европейска програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Бенефициент: СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, 

община „Тунджа“. Партньори: ОУ „Христо Ботев“, с.Ботево, община „Тунджа“ и 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, община „Тунджа“,. Стойност на 

проекта: 195 440,56 лв. 

 

Проект „Детски свят в цвят“, Договор № БС 33.20-4-015 от 26.10.2021 г, 

финансиран по Конкурсна процедура 33.20-2021 от Център за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). 

Стойност на проекта:19 920 лв. 

 

През 2021 година по кампания „Чиста околна среда - 2021“, конкурсна процедура 

„Обичам природата - и аз участвам“ на ПУДООС са реализирани проекти от 

ОЦИИД „Тунджа“, с.Кабиле, Детска градина „Изворче“, с. Кабиле и от Детска 

градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“ за допълнителната сграда в с. 

Маломир. Общата стойност на осигуреното финансиране за подобряване на 

образователната среда на открито е 16 432 лв.  

 

Проекти с конкретен бенефициент Министерството на образованието и 

науката (МОН), в които участват общинските образователни институции: 

 

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ (ОП НОИР) по договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M2OP001-3.005-0004-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“. 
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Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, процедура за директно 

предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

 

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни фондове; 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование 

в условията на кризи“.  по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, 

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014 – 2020 г. 

Реализират се проекти и по Националните програми на МОН. 

 

2.13. Мярка 2.13. Подпомагане и подкрепа на учебните и детски заведения при 

подготовката и изпълнението на образователни проекти с европейско и други 

форми на външно финансиране; 

През 2021 г. Община „Тунджа“ продължи да съдейства, подкрепя и подпомага 

детските градини, общинските училища и общинския център за подкрепа за 

личностно развитие – ОЦИИД „Тунджа“ , с. Кабиле при подготовката и 

изпълнението на образователни проекти с външно финансиране. 

Община „Тунджа“ кандидатства за общинските детски градини по Национална 

програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“. За петте общински детски градини 

са осигурени електронни дневници на обща стойност 3700 лв. 

През 2021 година с подкрепата на общинска администрация по  кампания „Чиста 

околна среда - 2021“, конкурсна процедура „Обичам природата - и аз участвам“ на 

ПУДООС са реализирани проекти от ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, Детска градина 

„Изворче“, с. Кабиле и от Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община 

„Тунджа“ за допълнителната сграда в с. Маломир. Общата стойност на осигуреното 

финансиране за подобряване на образователната среда на открито е 16 432 лв.  

Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ разработи и кандидатства 

със съдействието на експерти от отдел „Образование-ПП“ проектно предложение 

по Конкурсна процедура 33.20-2021.  Проект „Детски свят в цвят“ е одобрен и е 

подписан договор за финансиране на обща стойност 19 920  лв.  Заложените цели 

по проекта са в контекста на приоритетите на управленската програма на кмета на 

община „Тунджа“ и ПИРО в областта на предучилищното образование. 

 

2.14. Мярка 2.14. Въвеждане на нови форуми и форми за изява и развитие на таланта и 

възможностите на децата и учениците; 

https://mon.bg/upload/25534/Info_proekt_PPO.pdf
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През 2021 г. са осигурени възможности за изява и развитие на интересите и 

способностите на децата и учениците при спазване на мерките, свързани с 

пандемията COVID-19: интерактивни събития, празници, конкурси, пленери, 

различни форми за извънкласни и извънучилищни дейности, спортни ателиета, 

читателски клубове и др.   

 

2.15. Мярка 2.15. Утвърждаване на образователната медиация и други форми на 

общностна работа в полза на развитието на училищните общности и с цел 

превенция на ранното напускане на образователната система. 

По проект „Подкрепа за успех“ в шест от общинските училища се реализира 

Дейност 7. Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни 

медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на 

неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния 

процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за 

намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система 

от учениците.“ Извършен е подбор и са назначени общо 6 образователни 

медиатори.  

По Проект „КОМПАС –интегрирани мерки за социално включване в община 

„Тунджа“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна 

програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер 

по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-C01  и регистрационен номер 

BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР, е осигурена 

образователна медиация от един образователен експерт и един образователен 

стюард в изпълнение на проектна дейност от партньора по проекта Сдружение „ 

Ромска академия за култура и образование“, гр. Сливен. 

По проект „Детски свят в цвят“, Договор № БС 33.20-4-015 от 26.10.2021 г, 

финансиран по Конкурсна процедура 33.20-2021 от Център за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е 

назначен един образователен медиатор в Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, 

община „Тунджа“. 

През 2021 година продължи да се утвърждава образователната медиация и да се 

прилагат модели на общностна работа, включително и чрез длъжността на 

образователния медиатор, който допринасят за развитието на образователните 

общности (деца, родители, педагогически и непедагогически персонал) и за 

понижаване на риска от ранно напускане на образователната система. 

Образователната медиация се осигурява единствено с външно финансиране. 

3. Приоритет 3: Инвестиции в култура, туризъм, спорт и общностни дейности за 

хармоничното и балансирано развитие на територията.  

3.1. Мярка 3.1. Подобряване на условията за спорт и отдих в населените места чрез 

формулиране и реализиране на нови спортни дейност и инвестиции в средата на 

живот; 
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През 2021 г. са подобрени условията за спорт на стадионите в 2 населени места. 

На стадиона в с. Бояджик са монтирани модулни трибуни и многофункционални 

контейнери, а на стадиона в с. Безмер е поставен контейнер с 2 помещения, който 

се използва за съблекални на отборите. Общата стойност на инвестицията е 27 076 

лв. С финансиране на ПУДООС са изградени кътове за спорт и отдих в селата Ген. 

Инзово, Завой и Златари на обща стойност 30 000 лв.  

Благоустроени са общински имоти в с. Безмер и с. Стара река, в които също са  

изградени кътове за спорт и отдих.   

3.2. Мярка 3.2. Подпомагане на дейността на спортните клубове с цел развитие на 

възможностите за масов спорт и високо спортно майсторство; 

Във връзка с подпомагане на дейностите на спортните клубове и създаване на 

възможности за развитие на масов спорт и високо спортно майсторство, както и в 

изпълнение на изискванията на Закона за младежта и приетата през 2020 г. 

Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за 

финансово подпомагане на спортната дейност на територията на община 

„Тунджа“, се оптимизират условията за подпомагане и развитие на масовия спорт, 

спортните клубове и високото спортно майсторство. 

В Регистрите на Министерството на младежта и спорта към 31.12.2021 година са 

вписани 12 спортни клуба, от общо 19, които развиват дейност на територията на 

община „Тунджа“. Вписването им в този регистър им осигурява възможност да 

кандидатстват за финансово подпомагане на дейността си за съответната 

календарна година по приетата Наредба. 

През 2021 година за подпомагане дейността на спортните клубове бяха осигурени 

средства в размер на 50 000 лв. 

3.3. Мярка 3.3. Реализиране на общински ученически спортен календар и други 

общински ученически спортни прояви; 

В контекста на епидемиологичната обстановка в страната и съобразно мерките и 

указанията на държавната власт, през 2021 година, планираните в общинския 

спортен календар състезания, турнири и други дейности с масов характер бяха 

отложени. Във връзка с преминаване на учебните заведения към дистанционно 

обучение не успяха да се реализират и състезанията от общинския ученически 

спортен календар - част от Спортния календар на Министерството на 

образованието и науката, както и планираните други общински спортни прояви 

за учащи се извън календара. 

3.4. Мярка 3.4. Подпомагане на развитието на художествената самодейност чрез 

взаимодействие и сътрудничество с народните читалища; 

За развитие на художествената самодейност в народните читалища на 

територията на община „Тунджа“ през 2021 г. са осигурени средства в размер на 

65 000 лв. от общинския бюджет (общинска субсидия). 

3.5. Мярка 3.5. Развиване на Културния календар на община "Тунджа", като 

възможност за активен обществен живот, за културен и фестивален туризъм; 
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Пандемията от COVID-19, която рефлектира върху всички аспекти от живота на 

обществото, за поредна година не позволи да се осъществят изцяло заложените в 

Културния  календар мероприятия, фестивали и празнични чествания с местен, 

регионален, национален и международен характер. Въпреки това, проведените 

прояви, при спазване на необходимите  мерки, успяха да допринесат за 

съхраняването и популяризирането на традициите, оказвайки положителен ефект 

върху местната общност.  

На 12-ти февруари 2021 г., в с. Скалица, община „Тунджа“ се проведе 

Шестнадесети общински празник на виното, с организатори община „Тунджа", 

Кметство с. Скалица и Народно читалище „Светлина-1928", село Скалица. 

Предвид епидемичната обстановка един от най-жизнерадостните празници в 

Културния календар се проведе в по-различен формат, който включваше 

награждаване на победителите в конкурсите за ракия, бяло и червено вино и 

ритуалното зарязване на лозата.  

Сложната, нетипична обстановка, свързана с COVID-19, постави на изпитание 

съхраняването на българските традиции, тяхната приемственост, представянето 

им в рамките на утвърдени, популярни, обичани и очаквани от хората културни 

прояви, сред които бе и „Кукерландия“. Мотото на ХХII-то издание на 

Маскараден фестивал „Кукерландия“, с организатори общините „Тунджа“ и 

Ямбол, бе: „Да пазим традициите, да пазим себе си и другите, за да пребъде 

„КУКЕРЛАНДИЯ“!“ С грижа за здравето на хората и с грижа за удовлетворяване 

на техните културни потребности, за 2021 г. община „Тунджа“ преформулира 

формата на празника, планирайки каскадна фестивална проява, в рамките на която 

за всеки от дните в селата да започват последователно маскарадните шествия през 

час, за да не се допуска смесване на групите. В рамките на фестивала се проведе 

пленер за млади творци „Вдъхновени от кукерите“, на който бяха изработени 14 

приложни мобилни пана-кукерски маски, всяко от тях вдъхновено от кукерската 

традиция на конкретно населено място със съхранена кукерска традиция в 

община „Тунджа“ и едно пано за град Ямбол. В пленера участваха четирима 

млади творци: Руслан Русев, Гергана Чакмакова, Николай Димитров и Даниел 

Дубаров /SuperGteam/, а  всяко от селата имаше възможност да подбере 

конкретната характерна маска, която представя традицията му. Също така, наред 

със необходимите материали за изработката, хората от населените места със 

съхранени кукерски традиции се включиха активно, като дариха  и текстилни 

тъкани с местни специфики – шевици и др., които бяха вложени в изработката на 

маската на съответното село.  

За съжаление, поради въведените противоепидемични мерки на територията на 

област Ямбол през този период, се взе решение дефилетата на кукерски групи, 

организирани за 13-14 март 2021 г. да не бъдат проведени. Изработените по време 

на пленера за млади творци „Вдъхновени от кукерите“ пана-маски бяха 

експонирани на 13 и 14 март 2021 г. в изложба на открито в центъра на село 

Кабиле, след което бяха изложени в „Безистена“ гр. Ямбол. 
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На 3 март 2021 г. по традиция се проведе празнична церемония по случай 143 

години от Освобождението на България пред Мемориала на загиналите руски 

войни и български опълченци в лесопарк „Бакаджик“, на което винаги присъстват 

и много граждани от общините „Тунджа“ и Ямбол. Бе отслужен благодарствен 

молебен, а програмата, посветена на празника, включи рецитал на актьора 

Николай Вълканов и изпълнение на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“. По повод 

Трети март бяха проведени и тържества в много от населените места на община 

„Тунджа“. 

Предвид въведените противоепидемични мерки, не се проведе и Общинският 

пролетен празник на хармонията и красотата „От Цветница до Гергьовден“ . 

Въпреки това, за да бъдат поощрени творческите изяви на деца и младежи НЧ 

„Н.Й.Вапцаров-1926“, с. Генерал Инзово, организира конкурс за рисунка и 

фотография на тема „Нарисувай ми Цветница“ 

За втора поредна година се проведе благотворителната кампания „Великден за 

баба и дядо в община „Тунджа“, която отново обедини усилията на тунджанци в 

подкрепа на самотно живеещи, възрастни хора, хора с увреждания и други, 

попаднали в затруднение, на светлия празник Великден. Благодарение на 

дарените средства и продукти община „Тунджа“ осигури великденски обяд на 

1732 души във всички 44 села.  

На 17 май 2021 г., пред паметника на Априлци в село Бояджик бе отбелязана 145-

та годишнина от Бояджишкия бунт. В тържествената церемония се включиха 

Женската певческа група към Народно читалище „Джон Атанасов -1928“, както и 

ученици от училището в село Бояджик с поетичен спектакъл. Община „Тунджа“ 

обяви и дарителска кампания за паметна плоча – мемориал с известните имена на 

146 от загиналите в клането. 

През 2021 година се проведе и Национален конкурс за изобразително изкуство 

„Моето АЗ“- в памет на младата и даровита художничка Мими Гърбачева, с 

организатори община „Тунджа“ и НЧ „Светлина-1929“с.Роза. 

С ритуално зажънване беше дадено официалното начало на жътвената кампания 

в община „Тунджа“ , което се организира за девета поредна година от община 

„Тунджа“, кметство с. Търнава и фирма „Пеликан Агро“. Проведе се и конкурс за 

детска рисунка на тема „Жътва“, както и изложба на обредни хлябове. 

Наградените рисунки и обредни хлябове бяха показани по време на празника. 

Част от богатия ритуал бяха и жътварските трапези с традиционни за сезона ястия, 

приготвени от пенсионерските клубове в селата Чарган, Кукорево и Стара река. В 

празника се включиха с изпълнения ФА „Тунджа“ , самодейци от народни 

читалища на общината и други гостуващи изпълнители. На допълнителна 

церемония в сградата на община „Тунджа“ бяха наградени участниците в 

конкурса за рисунка и обредни хлябове.  

През месец юли в парка на село Генерал Инзово се проведе Панаир на местните 

занаяти, традиции, продукти и свързаните с тях производства, част от проект 

„Традиции и иновации за промотиране на местна идентичност" на МИГ „Тунджа" 

и МИГ „Котел, Сунгурларе, Върбица". На събитието бяха обособени щандове, 
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където местни производители имаха възможност да представят своите продукти,  

с изделия  на занаятчии и художници-приложници. Специално изградени по 

проекта къщички, реплика на Акбунарската  къща, представяха  на 

посетителите уредбата на дома на селата Дражево и Генерал Инзово, а в 

останалите бяха демонстрирани занаяти. В пъстрия празник се включиха 

представители на тунджанските села, които подредиха кътове, показвайки 

красотата на своите костюми и специфични ястия. В неговата богата и пъстра 

програма участваха певчески групи и танцови формации от читалищата и 

клубовете на пенсионера от община „Тунджа" и гости от МИГ „Котел, 

Сунгурларе, Върбица".  

Реализирането на това събитие, както и много други прояви от Културния 

календар на общината допринасят за промотиране на местната идентичност и 

притежават потенциал за развитие на туризма. 

На 6 септември - Съединението, община „Тунджа“ отново организира 

фолклорния концерт „Всички българи заедно“ в с. Победа, но тази година той 

прерасна и във финал на „Поход на единението българско“ и събра на една сцена 

български и бесарабски фолклорни изпълнители. Организатори на концерта бяха 

и Асоциация Обмен – България – Франция и Българска академия на науките и 

изкуствата. В него участваха певчески и танцови групи от селата Победа, Овчи 

кладенец, Гълъбинци, Бояджик, Стара река и Детски танцов ансамбъл 

„Пъргавелче“ гр. Шумен. В празника „Всички българи заедно“ се включиха и 

изпълнители от „Поход на единението българско“, организиран от Български арт 

и фолклорен център „Нестия“. На сцената се изявиха и гостуващи в България 

вокални състави на бесарабски българи от Украйна. Празникът постигна целта си 

- със силата на изкуството и фолклора да обедини българите от страната и от 

чужбина. 

През месец октомври, с много прояви в гр. Ямбол и с. Бояджик бяха отбелязани 

118 години от рождението на Джон Атанасов, организирани от НТС -Ямбол, 

община „Тунджа“, РУО - Ямбол, кметство с. Бояджик, ОСК „Тунджа“ - Ямбол, 

ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“ - Ямбол, НЧ „Джон Атанасов -1928“ - с. 

Бояджик и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с. Бояджик. Освен честването пред 

паметника на Джон Атанасов, в читалището бяха прожектирани и документални 

филми за него. Проведе се и ученически крос и състезание по информационни 

технологии. 

През 2021 г. културният живот в община „Тунджа“ се обогати с нова проява, което 

кореспондира с дейността „Въвеждане на нови мащабни форуми и форми за изява 

и развитие на таланта и възможностите на децата и учениците“ от Програмата за 

управление на кмета на община „Тунджа“ за мандат 2019-2023 г. За Деня на 

народните будители община „Тунджа“ организира конкурс за изпълнение на 

стихотворение от български автор за всички тунджански деца и ученици. 

Конкурсът се проведе онлайн на официалната страница във Фейсбук на община 

„Тунджа“. По-късно, на специална церемония в сградата на общината бяха 

връчени наградите на победителите  и грамоти на участниците. 
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В края на месец декември се проведе церемония по награждаването на най-

добрите спортисти на БК „Априлец“ за 2021 година. Организатори на събитието, 

което се превърна в традиция през годините, са община „Тунджа” и 

Управителният съвет на боксовия клуб. 

3.6. Мярка 3.6. Развитие на младежката активност и утвърждаване на 

доброволчеството чрез партньорство с младежкия неправителствен сектор и БЧК; 

През 2021 г. бяха популяризирани и поощрени толерантността и приемствеността 

между децата и младежите, чрез организирани и проведени интерактивни събития 

от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. 

През февруари МКБППМН – „Тунджа” участва в организирането и провеждането 

на Ден на розовата фланелка – кампания „Да бъдем приятели“, осигурявайки и 

подаръци за участниците – календарче, химикал и ключодържател.  

В края на учебната година беше проведено обучението „Ваканция здравей“. 

За първия учебен ден на новата учебна година беше проведена инициативата 

„Училище, здравей“, чрез която за всички първокласници и деца от 

подготвителните групи в училищата бяха осигурени ранички.  

През ноември в училищата беше проведена кампанията Ден на доброто и 

толерантността, а учениците получиха като подарък моливник и химикал. 

3.7. Мярка 3.7. Подкрепа и реализиране на кампании и инициативи, насърчаващи 

участието на младите хора в местното самоуправление и в процеса на вземане на 

решения; 

През 2021 г. не са реализирани кампании и инициативи, насърчаващи участието 

на младите хора в местното самоуправление и в процеса на вземане на решения 

3.8. Мярка 3.8. Провеждане на кампании и инициативи за набиране на средства в 

подкрепа и стимулиране на деца, ученици и студенти в неравностойно положение 

и/или с високи постижения в образованието, изкуството, спорта. 

Една от най-мащабните инициативи за 2021 г. – Коледният благотворителен бал 

на общината  събра рекордната сума от 76 950,85 лв. В неговото организиране и 

провеждане, при спазване на всички въведени мерки, отново се включи цялата 

местна общност с откупуване на покани, с дарения на експонати за търга на бала, 

с изработка на коледни сувенири и на кулинарни изкушения за базарите. 

3.9. Мярка 3.9. Насърчаване на млади хора с постижения в образованието, културата 

и спорта със средства от благотворителност и от други източници; 

През 2021 година бяха подпомогнати финансово със стипендии един студент, на 

десет учащи се от горен курс бяха отпуснати шестмесечни стипендии в общ 

размер на 4360 лв. Отделно, с еднократно финансово стимулиране, бяха 

подпомогнати още 67 учащи се в начален, среден и горен курс, сред които 

отличниците и осмокласниците в Средното училище в с. Скалица и Обединеното 

училище в с. Тенево. 
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Еднократно финансово стимулиране беше предоставено на Кристиян Банов за 

подпомагане на подготовката и развитие на музикални умения и на Даниел 

Асенов за спечелване на златен медал на най-стария Боксов турнир „Странджа“.  

Финансово стимулиране за високи спортни постижения и за развитие на масовия 

спорт беше предоставено през юни  на изявени спортисти от Боксов клуб 

„Априлец“, с. Бояджик, а в края на годината бяха наградени девет от най-добрите 

боксьори на клуба.  

Със сумата от 7 000 лв. през 2021 година на два пъти беше подпомогнато 

лечението на 5-годишния Виктор от с. Кабиле. 

3.10. Мярка 3.10. Утвърждаване на фолклорен ансамбъл "Тунджа" като носител на 

националното фолклорно богатство и съхранените местни традиции; 

Във връзка с продължаващата усложнена епидемична обстановка, Фолклорен 

ансамбъл „Тунджа“ имаше по-ограничени изяви. През 2021 г. Ансамбълът е имал 

6 участия. Отделно се е включил в празнични прояви на общината, училища и 

читалища, като празника за началото на жътвената кампания в с. Търнава, 

Коледния благотворителен бал, честването на 140 г. от създаването на ОбУ 

„Васил Левски“ с. Тенево и др. 

3.11. Мярка 3.11. Подпомагане на дейността на народните читалища и утвърждаване 

на ролята им на общностни центрове; 

През 2021 г. Народно читалище „Просвета-1910“, с. Тенево изпълни проект 

„Заедно с децата и техните семейства- Център за семейно консултиране и активно 

приобщаване“. По проекта бе създаден Център за семейно консултиране и 

здравни-социални активно приобщаване в с. Тенево, община „Тунджа”, в който 

работиха- социален работник, медиатор, психолог, логопед, педагог и медицинска 

сестра, които ще предоставят интегрирани услуги за активно приобщаване. В 

Центъра се предоставяха следните услуги- Предоставяне на интегрирани услуги 

за социално включване на минимум 20 лица от целевите групи /семейства с деца, 

вкл. с увреждания; деца в риск и техните семейства; хора с увреждания и техните 

семейства; възрастни в риск /; Психо-социална подкрепа на лицата от целевите 

групи- изграждане на увереност у лицата, възможност за личностно развитие; 

преодоляване на последиците от социалното изключване; Осигуряване на достъп 

до услуги за семейно консултиране; Мотивиране и насърчаване участието на 

пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството в 

т.ч. възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания; 

Осигуряване на заетост на лице/а от целевите групи; Подобряване достъпа до 

здравеопазване чрез предоставяне на консултации за здравословно хранени и 

начин на живот; По-добра пригодност за заетост на хора с увреждания в 

трудоспособна възраст.   

3.12. Мярка 3.12. Осигуряване на подкрепа за клубовете на пенсионера и 

утвърждаването им като социализираща и приобщаваща среда; 

На територията на община „Тунджа“ функционират 40 клуба на пенсионера. По 

проект „Социална платформа „ТУНДЖА” – възможности за активно включване 



29 

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за 

периода 2021-2027 г. през 2021г. 

в малките населени места от селски тип” през 2021 г. в тях бяха предоставяни 

интегрирани социални интервенции със здравен компонент и със силен 

социализиращ ефект. За целта бе осигурено еднотипно оборудване за всички 

клубове, което оптимизира средата в тях с цел пълноценната доставка на услуги 

и провеждането на активни социализиращи дейности. В клубовете бяха назначени 

социални сътрудници, които организираха ежедневието на възрастните хора в 

риск, включително и тези с увреждания; организираха съвместни социализиращи 

дейност с местното читалище; приемаха и обработваха на заявки, постъпили от 

възрастни лица с увреждания за консултиране и необходимост от специализирана 

доставка на услуги от психолог, рехабилитатор, социален работник; подготовка 

на графици за посещения на специалистите от мобилния екип; активно 

съдействие, организиране и др. дейности в помощ на възрастните хора. 

В рамките на проекта бяха реализирани общо 40 общности социализиращи 

инициативи за потребители на услуги по проекта и за техните близки /семейства/. 

Инициативите бяха  насочени към традициите, етнологията, фолклора, предвид 

силната емоционална връзка на местните общности от състава на община 

„Тунджа“ към тях. 

3.13. Мярка 3.13. Популяризиране на местните традиции и богатото фолклорно 

наследство чрез осигуряване на възможности за изява на самодейните формации 

в регионални, национални и международни фестивали и други прояви; 

През 2021 г. за популяризиране на местните традиции и богатото фолклорно 

наследство е осигурена възможност за изява на 28 самодейни формации от 

община „Тунджа“ в регионални, национални и международни фестивали и други 

прояви 

3.14. Мярка 3.14. Реализиране на общинска платформа за общностни инициативи с 

широко гражданско участие; 

Не са реализирани общностни инициативи с широко гражданско участие през 

2021 г. 

3.15. Мярка 3.15. Разработване и реализация на Стратегия за опазване на културното 

наследство в контекста на Закона за културното наследство, възможностите на 

новия програмен период, местните потребности и дадености; 

През 2021 г. няма разработена Стратегия за опазване на културното наследство. 

3.16. Мярка 3.16. Разработване и реализация на актуална Програма за развитие на 

туризма, обвързана с целите, приоритетите и възможностите на новия програмен 

период на Европейския съюз, с местните характеристики и даденостите на 

територията. 

Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа” за 2021 г. е приета с 

Решение № 363 от Протокол № 23 /24.02.2021 г. на Общински съвет „Тунджа”. 

Съобразена е с местните ресурси, специфики и потребности, с национални 

стратегически и общински документи. Програмата съдържа 11 събития и 

дейности в областта на туризма в община „Тунджа” през 2021 година, насочени 
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към устойчиво развитие на туризма и повишаване конкурентоспособността на 

туристическия сектор, чрез максимално оползотворяване потенциала  на 

местните ресурси и специфики. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Хармонична и балансирано развита територия с подобрена 

инфраструктура и съхранена околна среда 

1. Приоритет 1: Развитие на техническата инфраструктура. 

1.1. Мярка 1.1. Изграждане, реконструкция и ремонт на пътища, улици, тротоари, 

алеи, зелени площи, паркови зони и други елементи от техническата 

инфраструктура; 

През 2021г. приключи строителството по проект, финансиран по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020г., съфинансиран от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: „Изграждане и 

рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа“ в селата 

Бояджик, Веселиново и Роза“. 

С цел подобряване условията за придвижване и обезопасяване на пешеходното 

движение в населените места е изпълнен основен ремонт на тротоари по ул. "Хр. 

Ботев" от О.Т. 28 до О.Т. 121 по ПУП на с. Веселиново, Община „Тунджа“; 

 

Изпълнени са основни ремонти и на следните обекти:  

- Основен ремонт на ограда и тротоар пред общинска сграда, находяща се в УПИ 

III,  кв. 30 по ПУП на с. Калчево, Община „Тунджа“;  

- Благоустрояване на УПИ І, кв.36 по ПУП на с. Безмер, Община „Тунджа“;;  

Дейностите по м.1.1 са на обща стойност 1 834 852 лв., финансирани със средства 

от общински бюджет и средства от ЕС. 

1.2. Мярка 1.2. Подобряване организация на движението по общинската пътна мрежа 

през населените места; 

С цел ограничаване на скоростта на МПС и безопасното пресичане на улицата от 

гражданите е изградена повдигната пешеходна пътека по ул. "Спартак", между 

о.т.65 и о.т.118 по ПУП на с. Кабиле, Община „Тунджа“ на стойност 6 996 лв. 

1.3. Мярка 1.3. Реконструкция и/или разширение на водопроводни мрежи в 

населените места; 

За предотвратяване на често възникващите аварии и нарушаване настилката по 

улицата е извършен основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. "Ю. Гагарин" 

от о.т.143 до о.т.196, по ПУП на с. Ханово, Община „Тунджа“ на стойност 72 690 

лв. 
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През 2021г. приключи строителството по проект, финансиран по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020г., съфинансиран от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони „Подобряване 

водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община 

„Тунджа”. Стойността на инвестицията е 4 293 824 лв. 

1.4. Мярка 1.4. Строителство и/или довършване изграждането на канализационни 

системи в населените места;  

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

1.5. Мярка 1.5. Извършване на превантивни дейности за предпазване от 

наводненията и други стихийни бедствия; 

С цел предпазване имотите на гражданите от вредното въздействие на водата е 

изпълнено Отводняване на ул. "Поморие" и ул. "Трети март", с. Завой - І етап, 

Община „Тунджа“ - 139 778 лв. 

 

1.6. Мярка 1.6. Поетапно реализиране на мерки за подобряване на енергийната 

ефективност на уличното осветление в населените места на общината; 

През 2021г. е възложено изготвяне на инвестиционни проекти за модернизация 

на системи за външно изкуствено осветление в 11 населени места на Община 

"Тунджа" и упражняване на авторски надзор. Срокът за изпълнение е месец април 

2022г. 

1.7. Мярка 1.7. Разширение на газопреносната мрежа на територията на Община 

"Тунджа" - газификация на сгради – общинска собственост. 

- Предвид на това, че с. Кабиле е първото газифицирано село на територията на 

Общината е икономически по изгодно и ефективно, отоплението на сградата на 

ЦДГ да се осъществява с природен газ. За тази цел се изготви инвестиционен 

проект и се газифицира сградата на ЦДГ, с. Кабиле, Община „Тунджа“ на 

стойност 46 274 лв. 

2. Приоритет 2: Развитие на инфраструктурата и подобряване на състоянието на 

сградния фонд с обществено и общностно предназначение. 

2.1. Мярка 2.1. Реализиране на дейности и мерки за подобряване на състоянието на 

образователната инфраструктура – основни и текущи ремонти на сградния фонд 

на учебни и детски заведения, центрове за подкрепа на личностното развитие и 

др.; 

С цел  подобряване експлоатационното състояние на сградата е извършен 

основен ремонт сграда на ЦДГ, находяща се в УПИ V, кв. 22 по ПУП на с. Чарган, 

Община „Тунджа“;                                                                           

За предотвратяване на инциденти с учениците е изпълнен ремонт на ограда по 

западната регулационна линия на УПИ XI, кв.20 по ПУП на с. Кукорево /уч. двор/, 

Община „Тунджа“ 
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Изпълнените дейности са на обща стойност 99 233 лв. 

Приключват дейностите по проект - Основен ремонт и отоплителна инсталация 

на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, Община „Тунджа“ 

финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“                                                                                    

 

2.2. Мярка 2.2. Реализиране на дейности и мерки за подобряване на състоянието на 

здравната инфраструктура – здравни кабинети в образователни институции, 

центрове за спешна медицинска помощ, здравни служби, стоматологични 

практики и др.; 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

2.3. Мярка 2.3. Реализиране на дейности и мерки за подобряването на състоянието на 

културната и друга обществена и общностна инфраструктура – сгради на 

народните читалищата, клубовете и другите общински сгради с обществено и 

общностно предназначение, подобряване на състоянието на открити 

пространства за провеждане на културни и други обществени и общностни 

инициативи; 

За подобряване и поддържане на доброто състояние на читалищните сгради са 

изпълнени: 

- Ремонт на сградата на НЧ "Просвета 1920", находяща се в УПИ ХVІ, кв.34 по 

ПУП на с. Маломир, Община „Тунджа“; 

- Текуща поддръжка на 4 бр. читалищни сгради в селата Победа, Чарган, 

Каравелово и Сламино, Община „Тунджа“ на обща стойност 95 882 лв. 

2.4. Мярка 2.4. Реализиране на дейности и мерки за подобряване на облика и на 

състоянието на спортните терени и бази, както и изграждане на нови; 

Няма изпълнени проекти по мярката. 

2.5. Мярка 2.5. Реализиране на мерки и дейности, насочени към подобряване 

състоянието и на материално-техническата база на кметства, кметски 

наместничества и други сгради с административни функции; 

Реализирани са следните дейности за подобряване състоянието на сградния фонд 

на кметствата: 

- Ремонт сградата на кметство, с. Скалица, Община „Тунджа“; 

- Ремонт сградата на кметство, с. Кабиле, Община „Тунджа“; 

- Ремонт сградата на кметство, с. Челник, Община „Тунджа“ . 

Общата стойност на ремонтите е 198 166 лв. 
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2.6. Мярка 2.6. Изграждане и поддържане на дейността на туристически и други 

посетителски центрове. 

Предстои да започне строителството по проект Изграждане на посетителски 

център – приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, 

обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „Тунджа“ финансиран по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 

по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

Приоритет 3: Опазване и съхраняване на околната среда за хармонично и балансирано 

развитие на територията. 

3.1. Мярка 3.1. Подобряване на качеството и капацитета на инфраструктурата за 

управление на отпадъците, в т.ч. проектиране и изграждане; 

Изградена е довеждаща инфраструктура - второстепенна улица, съставляваща 

поземлен имот  с идентификатор 77030.36.643 по КККР на с. Хаджидимитрово, 

Община „Тунджа“ на стойност 213 217 лв., съфинансирана от общините Сливен, 

Ямбол, „Тунджа“, Стралджа и Нова Загора. 

 

3.2. Мярка 3.2. Подобряване на качеството, организацията и управлението на 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

3.3. Мярка 3.3. Подобряване на състоянието на местообитанията на редки и застрашени 

видове, провеждане на дейности и инициативи за съхраняване и обогатяване на 

биологичното богатство и многообразие на територията, вкл. залесителни и други 

акции и кампании; 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

3.4. Мярка 3.4. Реализиране на образователни, обществени и общностни кампании за 

популяризиране на биологичния потенциал и за опазване на природното богатство на 

територията на община "Тунджа"; 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

3.5. Мярка 3.5. Реализиране на образователни, обществени и общностни кампании за 

повишаване на културата и на обществения ангажимент към отговорното управление 

на отпадъците на територията на община "Тунджа" и чистотата на населените места; 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

3.6. Мярка 3.6. Подобряване на състоянието на общинския горски фонд, поддържане на 

екосистемите, социалните и икономически функции на общинските гори; 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 
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3.7. Мярка 3.7. Опазване на горите от пожари, изграждане на противопожарна 

инфраструктура; 

Няма изпълнени и текущи проекти по мярката. 

 

Не са изпълнени дейностите за следните обекти: 

- Реконструкция и ремонт общинска образователна инфраструктура с местно 

значение – Основен ремонт на детска градина, находяща се в УПИ XIV, кв.16 по 

ПУП на с. Крумово и Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ „Васил 

Левски“, находящо се в УПИ I, кв.50 по ПУП на с. Тенево,  Община „Тунджа“. 

 

- Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Странджа” от о.т. 131  

до о.т. 132, с. Ботево; ул. „П. Волов” от о.т. 203 до о.т. 143 и  ул. „Поп Андрей” 

от о.т. 204 до о.т. 205, с. Тенево, Община „Тунджа“. 

 

- Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. 

Безмер, Община „Тунджа“; 

- Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ ХI, кв.20 по ПУП на с. 

Кукорево, Община „Тунджа“; 

Неизпълнените дейности са по договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ сключени м/у ДФЗ, МИГ - Тунджа  и Община "Тунджа". 

Проведени са процедури по ЗОП, избрани са изпълнители за СМР, АН и СН. 

Поръчките за избор на изпълнители са предоставени за последващ контрол към 

ДФЗ чрез система ИСУН. Не са съгласувани всички проведени обществени 

поръчки, не е сключен анекс към ДБФП за реалните стойности на дейностите, 

което възпрепятства искане на аванс, поради което се забавя финансирането и 

изпълнението на дейностите. 

Извън предвидените в ПИРО мерки, но част от този приоритет, са изпълнените 

текущи и аварийни ремонти  за 181 663 лв. на следните общински сгради: 

Ремонт на ел. табла в общински сгради - Гълъбинци, Каравелово, Коневец, 

Симеоново, Сламино, Ханово, Чарган и Челник 

Ремонт външна тоалетна в с. Безмер 

Ремонт на ел. инсталация в сградата на ОЦИДР, с. Козарево 

Авариен ремонт на сградата на ДГ „Звездица“, с. Скалица 

на фасади на сградата на кметство, находящо се в УПИ VIII, кв. 38 по ПУП на с. 

Генерал Инзово 

Ремонт на фасада на административна сграда - кметство, с. Кабиле. 

Ремонт на сградата на кметство, с. Златари. 

Ремонт  в общинска сграда - кметство, с. Бояджик. 

Ремонт на пенсионерски клуб, с. Генерал Инзово. 

Ремонт на  дневен център за стари хора, с. Генерал Инзово. 

Ремонт покрив на административна сграда – кметство,  с. Межда. 

Ремонт на помещения в общински сгради, ползвани от РУ "Тунджа", гр. Ямбол в 

селата Ботево, Бояджик, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Кабиле, Крумово, 

Миладиновци, Маломир, Победа, Сламино, Търнава, Чарган. 

Ремонт на помещение в общинска сграда, с. Роза. 
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Авариен ремонт на общински сгради в селата Голям манастир, Крумово, 

Миладиновци и Скалица. 

Авариен ремонт покрив на административна сграда - кметство, с. Кукорево.  

Авариен ремонт на  сградата на НЧ „Н.Й. Вапцаров“, с. Генерал Инзово. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Местна идентичност и териториално сътрудничество в 

услуга на хората 

1. Приоритет 1: Достъпни услуги, сигурност, изграждане на партньорства за 

хармонично и балансирано развитие на територията и на общностите. 

1.1. Мярка 1.1. Усъвършенстване, подобряване на качеството и разширяване обхвата 

на предоставяните електронни услуги от общината; 

Електронните административни услуги които предоставя общината в края на 2021 

година са 125 броя и могат да бъдат заявявани чрез електронния портал на 

Държавната агенция „Електронно управление“ /egov.bg/. 

1.2. Мярка 1.2. Регистрация на населените места на територията на общината, като 

административен орган в системата "Сигурно електронно връчване”; 

1.3. Мярка 1.3. Предоставяне на електронни услуги от ниво 3 и ниво 4 от кметовете 

и кметските наместници на територията на общината. 

20 броя от административните услуги раздел „Гражданска регистрация и 

актосъставяне“ могат да бъдат предоставяни по електронен път от кметове и 

кметските наместници в общината, след попълване на необходимите реквизити в 

Административен регистър. 

1.4. Мярка 1.4. Предоставяне на достъп на кметове и кметски наместници в системата 

"RеgiX” - среда за междурегистров обмен на информация между институциите; 

1.5. Мярка 1.5. Осигуряване на техническата обезпеченост на администрацията в 

населените места с подходяща компютърна, размножителна и друга необходима 

техника за качествени услуги на гражданите и бизнеса; 

През 2021 г. в 10 населени места са осигурени компютърни конфигурации и 

принтери в размер на 7 000 лева. 

1.6. Мярка 1.6. Повишаване на капацитета, компетенциите и квалификацията на 

служителите от общинската администрация, общинските съветници, кметове и 

кметски наместници, чрез включване в различни форми на обучение; 

През 2021 г.  21 служители от общинската администрация са участвали обучения 

по следните теми:  

Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната 

администрация ; 

Подобряване на вътрешните процеси в администрацията чрез електронно 

управление; 
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Планиране и организация на електронното административно обслужване; 

Правна уредба на защита на личните данни; 

Основи на електронното управление; 

Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти; 

Организиране на видеоконференции и уебинари; 

Срочността на работата в администрацията; 

Добри практики и решения в УЧР 

През 2021 година с кметовете и кметските наместници са организирани изнесени 

обучения на тема:  „Бюджет на общината за 2021 година“, „Проблеми и 

перспективи в развитието на общината и предоставянето на публични услуги“ и 

„ Основни приоритети в развитието на общината до края на мандата“ 

1.7. Мярка 1.7. Разширяване обхвата и поддържане на системата за видеонаблюдение 

в населените места, монтиране на системи за известяване на възникващи рискови 

събития; 

1.8. Мярка 1.8. Поддържане на зоните за свободен достъп до интернет в населените 

места на общината и изграждане на нови; 

1.9. Мярка 1.9. Подобряване и усъвършенстване на средата за сигурност по защита 

на обработваните лични данни; 

През 2021 г. е извършен преглед на нормативната база и актовете издадени от 

кмета на общината във връзка с прилагане Закона за защита на личните данни и 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент. 

1.10. Мярка 1.10. Сертифициране по стандарт за информационна сигурност ISO 27001. 

2. Приоритет 2: Утвърждаване, популяризиране и развитие на местната идентичност в 

подкрепа на развитието на територията и на местните общности. 

2.1. Мярка 2.1. Разработване и внедряване на марка "Тунджа" за сертифициране на 

местни продукти и услуги с гарантиран териториален произход и качество; 

През м. ноември 2021 г. е подписан договор по проект „Създаване, развитие и 

популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, 

основана на местната идентичност“. В дейностите по проекта е предвидено: 

организиране и провеждане на кръгла маса за местни партньори от публичния, 

стопанския и нестопанския сектор, за информиране и дискусия за ползите от 

създаването и от прилагането на регионална колективна марка; изготвяне на 

концепция за развитие, лого и слоган; правна регистрация и защита на марката; 

изготвяне на стандарти и правила за сертифициране; формиране на местна 

сертифицираща група; разработване на маркетинговата стратегия за 

популяризиране стойността и идентичността на сертифицираните обекти, 

продукти, услуги и туристически атракции; изготвяне и разпространение на 

Каталог на сертифицирани обекти и туристически атракции; създаване на малки 

местни тържища за сертифицирани продукти. 
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2.2. Мярка 2.2. Осигуряване на среда за предлагане, популяризиране и утвърждаване 

на местни стоки и услуги от територията на община "Тунджа"; 

Мярка 2.2. кореспондира с мярка 2.1. 

2.3. Мярка 2.3. Формулиране и реализация на иновативни интерактивни инициативи 

за утвърждаване и популяризиране на местната идентичност като ресурс и средство 

за развитие на територията и на общностите; 

През м. май 2021 г. Изпълнението на проект „Творческа резиденция Тунджа“- 

маркетинг и популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, 

фолклора и традициите“ ще даде възможност да бъде разработена и въведена 

иновативна креативна концепция за утвърждаване на местната идентичност на 

територията чрез нови, съвременни форми. Това ще позволи да бъдат включени 

нови участници в процеса на популяризиране на местните дадености, 

характеристики и специфики, както и да бъдат ангажирани други публики и 

потребители, различни от обичайните. Очаква се по този начин проектът 

индиректно да катализира други местни производства и дейности, туристически 

услуги и атракции, базирани на устойчивото ползване на местните ресурси и 

характеристики на територията. 

Освен колорита на местния фолклор, специфики и дадености, проектът акцентира 

и върху трима утвърдени автори: Иван Колев- Болярски, Георги Попов- Джон и 

проф. Иван Димов. Предвижда се провеждането на 3 пленера с участието на млади 

творци: „Причудливи форми и пространства. Иван Колев- Болярски и колорита на 

Тунджанската земя“ в родното село на твореца- Болярско, „Човекът през призмата 

на Родното и в контекста на традициите. Георги Попов- Джон“ в родното село на 

твореца- Видинци, „Светът на родното място като извор на вдъхновение. Проф. 

Иван Димов и споменът за Маломир“ в родното село на твореца- Маломир, както 

и заключителен уъркшоп „АртСЕЛО“ в село Стара Река с участието на млади 

творци и самодейци. 

През м. ноември 2021 г. е подписан административния договор по проект 

„Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на 

територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища-

потенциал за ревитализация на селските общности“. Проектът ще подпомогне 

провеждането на местни празници, обичаи и традиции чрез осигуряване на носии 

за народните читалища от селата Бояджик, Каравелово, Козарево, Кукорево, 

Победа, Симеоново, Сламино, Тенево и Ханово, а по дейност „Кулинарни 

пътешествия по долината на Тунджа“ ще бъдат разработени 5 туристически 

кулинарни маршрута и отпечатано издание за популяризиране на местното 

наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа. Изпълнението на 

проекта ще популяризира местното наследство, изделия и храни и ще подпомогне 

развитието на туризма на база културната и кулинарна специфика на общината. 

През 2021 г. НЧ „Светлина-1929“ село Роза подписа договор по проект 

„Приемственост, съхраняване и популяризиране на местната идентичност и 

нематериалното културно наследство на територията на МИГ-Тунджа. 
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Самодейните колективи от малките населени места - мост между поколенията“. По 

проекта ще се организира и проведе на открито пространство интерактивно 

културно събитие „Мост между поколенията“. Събитието ще се организира от НЧ 

„Светлина-1929“ село Роза, като на него ще бъдат поканени журналисти и 

туроператори, което ще популяризира местната идентичност и нематериалното 

културно наследство на територията на МИГ-Тунджа и ще допринесе за развитието 

на туризма. Проектът е насочен към самодейните колективи от малките населени 

места. През годините те участват активно в прояви на общинско и национално ниво 

и са носители на многобройни престижни награди . С изявите си самодейните 

колективи се превръщат в мост между поколенията, обединявайки в състава си 

хора от различна възраст, а силната приемственост съхранява местната 

идентичност. За пълноценното участие в организираното събитие ще бъдат 

осигурени народни носии на самодейните колективи, които ще вземат участие в 

него. Планира се участието на самодейци от селата Роза, Гълъбинци, Межда, 

Меден кладенец, Скалица, Голям манастир, Генерал Тошево, Генерал Инзово и 

Ботево. След осигуряване на носиите, ще се реализира на открито пространство 

интерактивно културно събитие „Мост между поколенията. Събитието по 

същество е един културен продукт, промотиращ местното културно наследство и 

ще даде възможност на повече/ в т.ч. и млади/ хора да се докоснат до богатството 

на фолклор и традиции. То благоприятства за сплотяването на местните общности 

на тази основа, дава сила на приемствеността между поколенията, за да бъде 

съхранено местната идентичност на територията на МИГ-Тунджа. 

2.4. Мярка 2.4. Разработване и изпълнение на маркетингова стратегия за развитие на 

територията. 

Мярка 2.4. кореспондира с мярка 2.1. 

3. Приоритет 3: Развитие на териториалното сътрудничество и сближаване в подкрепа 

на местните общности. 

3.1. Мярка 3.1. Реализиране на съвместни проекти и инициативи за промотиране на 

местната идентичност като основа за ревитализация на населените места в 

общината и региона в партньорство с други общини; 

3.2. Мярка 3.2. Развиване на междуобщинското и териториалното сътрудничество в 

сферата на икономиката, културата, туризма и услугите в полза на местните 

общности; 

През месец октомври 2021 г. Кметовете на общините Сливен, Ямбол, „Тунджа“, 

областният управител на Ямбол и заместник-областният управител на Сливен, 

подписаха меморандум за сътрудничество между трите общини. 

Партньорите ще работят съвместно за насърчаване, подпомагане и улесняване на 

икономическото сътрудничество и привличане на инвеститори.  

Трите общини ще си сътрудничат при развитие на социално-образователната, 

здравната, културната и туристическата инфраструктура, ще осъществяват 

съвместни дейности и ще обменят добри практики, свързани с регионалното и 

местно развитие. 
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3.3. Мярка 3.3. Развиване на международното и трансгранично сътрудничество, 

сближаване и обмен на опит и добри практики в сферата на икономиката, 

образованието, културата, туризма и услугите 

 

III. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. 
 

1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ 

на данните. 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на План за 

интегрирано развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г., съгласно определени 

индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и 

мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана. 

Наблюдението върху резултатите от реализиране на плана за развитие се осъществява 

посредством: 

• анализиране на данни от общински регистри за различните публични дейности и услуги, 

предлагани от Общината; 

• набиране на информация от различни институции и анализ на данните; 

• анализ на индикаторите за резултат и количество; 

 

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план 

през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми. 

Видно от направения по-горе преглед на постигнатия напредък по изпълнението на 

целите, приоритети и мерките на План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за периода 

2021-2027 г. за 2021г. е, че по голяма част от мерките се работи и има постигнати резултати. 

Усилията са насочени към прилагане на единен подход за планиране и програмиране; 

концентрация на ресурси - финансови и човешки за постигане на целите на План за интегрирано 

развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г.; партньорство на всички нива при 

осъществяване на планирането, програмирането, съгласуваност с другите 

структуроопределящи политики и действия на национално и регионално равнище; повишаване 

административния капацитет на служителите и подобряване ефективността на работата им. 

Най-големият проблем остава липсата на инвестиции и производства, създаващи работни 

места; влошаващите се демографски характеристики, нисък образователен ценз и липса на 

подходяща квалификация на работната сила; незадоволително състояние на инфраструктурата. 

Това са основните фактори, които очертават насоките, по които ще се работи през 2022 г. 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на ОПР. 

На интернет страницата на Община „Тунджа“ е публикуван План за интегрирано 

развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г. Гражданите и заинтересованите страни 

могат да получат достъп до обществена информация, свързана с реализацията на конкретни 

дейности и мерки от плана по съответния ред. 

4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторните 

политики, планове и програми на територията на общината. 
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План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г. е разработен 

в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие.  

Всички планове и програми по различни сектори и направления, които се разработват в 

община „Тунджа“, са в съответствие с приетия План за интегрирано развитие на Община 

"Тунджа" за периода 2021-2027 г., като само допълват и /или конкретизират и прецизират 

съответните дейности и мерки в своята област на действие. 

При подготовка на проектни предложения заложените дейности кореспондират на 

приоритетите и мерките от стратегическия документ. 

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство. 

Основните партньори в изпълнението и наблюдението на ОПР са общинската 

администрация, представители на различни държавни институции на територията на общината, 

образователни, социални и културни институции, неправителствени организации. 
 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

НАБЛЮДЕНИЕТО 

Отчетният период се характеризира с реализирани значителен брой дейности за 

подобряване условията, качеството на живот на населението на община „Тунджа“ и 

естетизиране на средата. Значим ресурс е насочен към изпълнение и финализиране на проекти 

и други инфраструктурни дейности за подобряване средата за живот и работа в община 

„Тунджа“. 

Ангажиментите на Общината са свързани с поддържането и обновяването на общинската 

транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна 

инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците, повишаване на енергийната 

ефективност и намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряването на финансови 

ресурси за развитието на техническата инфраструктура приоритет, предвид нейната значимост 

за интегрираното социално-икономическо развитие и привличането на инвестиции в общината. 

Местният трудов пазар се характеризира с високи нива на безработица, с наличие на 

неравнопоставени групи на пазара на труда; сезонна заетост и ограничено търсене на труд, 

ниско или неподходящо образователно-квалификационно ниво на свободните човешки ресурси 

спрямо потребностите на работодателите. 
 

V. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И 

НАБЛЮДЕНИЕТО НА ОПР: 

Основно следва да се работи за: 

- постигане на устойчив икономически растеж; 

- осигуряване на финансови ресурси чрез различни източници на финансиране; 

- привличане на външни инвестиции; 

- повишаване на заетостта на населението, не само чрез мерки и програми за заетост, 

но и създаване на трайни работни места; 

- разумно и ефективно използване на природните ресурси; 

- целесъобразно използване на културно-историческото наследство; 

- внедряване на иновативни подходи; 

- разширяване използването на съвременни информационни системи и електронни 

услуги в различни сфери на обществения живот. 


