
   

  

 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информа-
ционен център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от 

Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 1, януари 2021 г. 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 ОПРЧР удължава мярката „Заетост за теб“ до 2022 г.  

 Компенсацията по мярката „Запази ме“ на работниците в неплатен отпуск вече е в размер на 75% от 

осигурителния доход   

 ОПРЧР удвоява бюджета на мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост“ до 80 млн.лв. 

 Информация за процедурите по ОПИК за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“ 

 С 28 млн. евро ще се финансират още проекти по четири подмерки от ПРСР 2014-2020 г. 

 Отворени конкурси за финансиране на проекти към Агенцията за хората с увреждания 

 По линия на REACT-EU ще бъдат подкрепени мерки за подпомагане на образователната система за 

преодоляването на последиците от пандемията  
ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

 Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов бе избран за председател на Регионалния съвет за разви-

тие на Югозападния район 

 Над 7 млрд.лв. са предвидените ресурси по Програмата за развитие на регионите за периода 2021-

2027г. 

 Общинските проекти в новата ОСП ще разполагат с предварително определени бюджети 

 Стимулира се опазването на пчелните семейства чрез прилагане на две агроекологични  дейности по 

ПРСР в нова ОСП  

 Нова мярка ще стимулира цифровизацията на земеделските стопанства в ОСП 2023 - 2027 г. 

ОТ РЕГИОНА 

 Заключителна пресконференция по проект „Дългосрочна грижа и достоен живот за хора с уврежда-

ния в Община Кюстендил“ 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

web: www.eufunds.bg, 
e-mail: oic_kn@abv.bg; oic.kyustendil@eufunds.bg  

 АКТУАЛНО       

ОПРЧР удължава мярката „Заетост за теб“ до 2022 г.  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удължава срока на мярката „Заетост за теб“ до 

2022 г. В този период работодателите могат да наемат безработни, като по проекта се покриват разходи-

те за субсидирана заетост за период до 6 месеца в размер на минималната работна заплата и осигуров-

ките за сметка на работодателя. Бюджетът на мярката е 160 млн. лв., като 50 млн. лв. от тях приоритет-

но са насочени за подпомагане на работодателите в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и 

„Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.  

Броят на новите работни места, за които може да кандидатства един работодател, е съобразен със спи-

съчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаване на заявката. 

Фирми с до 10 души персонал могат да наемат до 4 нови служители.  Предприятия с до 50 работници мо-

гат да наемат до 20 безработни. Компании с до 250 служители, могат да наемат по мярката до 50 безра-

ботни, а тези с над 251 служители – до 100 нови работници.  

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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За първи път се дава възможност по „Заетост за теб“ да кандидатстват и работодателите, които са учреде-

ни след 1 януари 2020 г.   

При тях допустимият брой нови работни места ще се изчислява спрямо списъчния състав към месеца, 

предхождащ месеца на заявката. Ако фирмата е учредена в месеца на подаване на заявката, тя има право 

да наеме до 4-ма нови служители. 

Всеки работодател е длъжен да запази 75% от новите служители за период от 3 месеца. Очаква се благо-

дарение на мярката „Заетост за теб“ нова работа да започнат 26 000 безработни. До момента по мярката 

са изплатени средства за 7 471 новоназначени служители при 2 038 работодатели. Реално изразходените 

средства са над 6,7 млн. лв.       
                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                  

Източник: ОПРЧР                                                                                                                                                 

Компенсацията за работниците и служителите по мярката „Запази ме“, финансирана със средства от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, вече е в размер на 75 процента от осигурител-

ния доход за м. октомври 2020 г. Новият размер на компенсацията ще обхване работници, които са в 

неплатен отпуск поради наложените противоепидемични мерки и се осигуряват на 8-часов работен ден. 

Ако работникът се е осигурявал на непълно работно време, размерът на компенсацията ще бъде опреде-

лен пропорционално на работното време в трудовия му договор. Работниците и служителите, които през 

целия м. октомври 2020 г. са били в неплатен отпуск или не са осигурени при този работодател, ще имат 

право на компенсация в размер на минималната работна заплата, която в момента е 650 лв. 

По мярката ще бъдат обхванати работници и служители, чиито неплатен отпуск е в периода 29 октомври 

2020 г. – 31 март 2021 г. Секторите, които ще получат подкрепа, са описани в заповедта на министъра 

на труда и социалната политика. Желаещите да получат подкрепа по мярката „Запази ме“, ще имат 

право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година. 

Информацията за осигурителния доход на работниците и служителите, които са одобрени за изплащане 

на компенсации по „Запази ме“, ще се обменя по служебен път между Агенцията по заетост-

та, НОИ и НАП. 

                                                                                                                          Източник: ОПРЧР 

Компенсацията по мярката „Запази ме“ на работниците в неп-

латен отпуск вече е в размер на 75% от осигурителния доход   

ОПРЧР УДВОЯВА БЮДЖЕТА НА МЯРКАТА “КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ“ ДО 80 МЛН.ЛВ.   

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удвоява бюджета на мярката „Краткосрочна 

подкрепа за заетост“ до 80 млн. лв. Допълнителните средства ще бъдат осигурени от неусвоени бю-

джети на приключили процедури или такива в процес на изпълнение. Срокът на действие на операцията 

се удължава до края на 2021 г. Мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост“ подкрепя работодате-

лите, самоосигуряващите се лица и общински предприятия чрез изплащане на компенсации на работни-

ците и служителите, чиято заетост е застрашена от наложените противоепидемични мерки. Компенсаци-

ите са в размер на 290 лв. на служител за период до 6 месеца. Подкрепата обхваща секторите хотелиер-

ство, ресторантьорство, транспорт и туризъм. С удвоения бюджет на мярката се очаква да бъде запазена 

заетостта на 30 000 работници и служители в определените сектори. Към момента са подкрепени над 25 

000 заети лица. По данни на Агенцията по заетостта средномесечно се разплащат компенсации в размер 

на над 9 млн. лв., а най-голям спад в заетостта е регистриран в секторите туризъм и транспорт. 
                Източник: ОПРЧР 

https://esf.bg/oprchr-udalzhava-mjarkata-zaetost-za-teb-do-2022-g/?fbclid=IwAR3228hP2aeAfY3TX7JPy4yZhMvF97eQuoWmYDLHHoQ8tPwqgqvLj89QzLo
https://esf.bg/kompensacijata-po-mjarkata-zapazi-me-na-rabotnicite-v-neplaten-otpusk-veche-e-v-razmer-na-75-ot-osiguritelnija-dohod/?fbclid=IwAR1-7AU1j5OcjqwEQed5nvWQw614tkyjlW-URvBjN3kjpO-uHW3NvpxsrHk
https://esf.bg/oprchr-udvojava-bjudzheta-na-mjarkata-kratkosrochna-podkrepa-za-zaetost-do-80-mln-lv/?fbclid=IwAR2FeCUGyY_fgfdfVzqO8I2wgiAiFO5hALhyTJYz8qSjkk77nI_pKAzxL2U
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Процедура за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоля-

ване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19“ (BG16RFOP002-2.073) към 29.01.2021 г.: 

От общо предложените 3 354 броя проектни предложения (от които 43 бр. на 

фирми от област Кюстендил), които да бъдат преоценени по процедурата, 

към 29 януари са одобрени 1 627 бр. проекти. С това, към 29 януари, броят 

на сключените договори по тази процедура от фирми в област Кюстендил са 

364. Резултатите от оценката на останалите проектни предложения,  включе-

ни в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата, за които оценка-

та все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани. 

 

Процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последст-

вия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077) 

Управляващия орган на ОПИК стартира процеса по договаряне по процедурата, като бяха изп-

ратени покани до одобрените за финансиране кандидати –  1703 бр. от общо подадените проектни пред-

ложения 1932 бр. Към 29 януари броят на сключените договори по процедурата са 505, от които 11 на 

фирми, с място на изпълнение област Кюстендил. Управляващия орган на ОПИК е предприел дейст-

вия за увеличаване на бюджета по процедурата, за да бъде възможно финансирането на 

всички 1 703 броя одобрени проектни предложения (вкл. 418 бр. резервни кандидати). Поканите 

до всички резервни кандидати ще бъдат изпратени до дни. 

 

Процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за прео-

доляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията приключи оценката по пър-

ва и втора оценителна сесия на всички постъпили заявления, по процедурата, с което   министерството 

осигурява оперативен капитал на общо 580 автобусни превозвачи, за справяне с последиците от панде-

мията COVID-19. 13 е броят на сключените договори с фирми от област Кюстендил. 

 

Процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туриз-

ма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия 

от пандемията COVID-19“, 

Министерството на туризма приключи с изплащането на 10 млн. лв. в подкрепа на предприятия, регист-

рирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономичес-

ките последствия от COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

Общият брой на подадените заявления възлиза на 802, от които 720 бяха одобрени за финансиране, в 

т.ч. 3 проекта на туристически фирми от област Кюстендил. 

 

За повече информация: https://www.mi.government.bg 

 

 

Информация за процедурите по ОПИК за преодолява-
не на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“ 

https://www.mi.government.bg/bg/news/napredak-po-antikrizisnite-ikonomicheski-merki-izpalnyavani-ot-ministerstvoto-na-ikonomikata-za-preodo-4002.html
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С 28 млн. евро ще се финансират още проекти по 

четири подмерки от Програмата за развитие на сел-

ските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това става въз-

можно след като на последното си заседание в края 

на 2020 г. Комитета по наблюдение на Програмата 

реши да се прехвърлят допълнително средства по 

тях, за да се финансират по-голям брой проектни 

предложения. 

С 3,6 млн. евро се увеличава бюджетът на подмяр-

ка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобрява-

нето или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“.  С тях още 

17 общини ще имат възможност да реконструират 

уличната мрежа по ПРСР 2014-2020 г. По този на-

чин ще се финансират по-голям брой проектни 

предложения, чиято реализация ще се подобри дос-

тъпът на населението в селските райони до основни 

публични услуги. 

Осигуряват се и 20,8 млн. евро, с които ще се одоб-

рят над 90 проектни предложения по подмярка 7.6. 

„Проучвания и инвестиции, свързани с под-

държане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“ 

от Програмата. Те са подадени от местни поделения 

на вероизповеданията за реконструкция на храмове 

и църкви, в които се съхранява и опазва национал-

ното културно-духовно наследство на страната. 

Със средства в размер на около 4 млн. евро допъл-

нително ще бъдат финансирани и проектни предло-

жения, подадени от  общини, държавни горски 

предприятия и юридически лица, стопанисващи и 

управляващи горски територии по подмерки 8.3. 

„Предотвратяване на щети по горите от горски 

пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития“ и 8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизиране-

то и търговията с горски продукти“. Ще се уве-

личат площите с превантивни дейности срещу горс-

ки пожари, природни бедствия, катастрофични съ-

бития, болести и вредители в горските територии. 

  

 

                                                                                                                                                                                                            

Източник: МЗХГ 

С 28 млн. евро ще се финансират още проекти по четири 

подмерки от ПРСР 2014-2020 г. 

ОТВОРЕНИ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С                

УВРЕЖДАНИЯ  

 Конкурс за финансиране на проекти за рехаби-

литация и интеграция на хората с увреждания 
Допустими кандидати: неправителствени организации на 
и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юри-

дически лица с нестопанска цел за извършване на об-
щественополезна дейност, както и национално предста-
вени организации на хора с увреждания, регистрирани 
по Закона за кооперациите.  
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 ч. на 
24.02.2021 г. 

 Конкурс за финансиране на проекти за създава-

не на Центрове за защитена заетост 
Допустими кандидати: специализирани предприятия и 
кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни 

бази, както и всяка организация, регистрирана по дейст-
ващото законодателство. 
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 
05.04.2021 г. 

 Конкурс за финансиране на проекти със социал-

на и стопанска насоченост, насочени към стиму-

лиране на заетостта на хора с трайни уврежда-
ния в специализирана работна среда 

Допустими кандидати: предприятия и кооперации, вписа-

ни в Регистъра на специализираните предприятия и коо-
перации на хората с увреждания 
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 
29.03.2021 г. 

 Конкурс за финансиране на проекти за изграж-

дане на достъпна архитектурна среда на култур-
ни, исторически, спортни обекти за хора с ув-

реждания  
Допустими кандидати: юридически лица – държавни, об-
щински, стопански и неправителствени организации, ре-
гистрирани по българското законодателство, притежава-

щи или стопанисващи обектите. 
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 
04.03.2021 г. 

    

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/s-28-mln-evro-she-se-finansirat-oshe-proekti-po-ch/?fbclid=IwAR2FeCUGyY_fgfdfVzqO8I2wgiAiFO5hALhyTJYz8qSjkk77nI_pKAzxL2U
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 Конкурс за финанси-
ране на проекти за за-
почване и развитие на 
самостоятелна стопанс-
ка дейност на хората с 
увреждания 
 Допустими кандидати: 

физически лица с трайни увреждания.  

Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 
25.02.2021 година. 
 
                                                                                                                      
Конкурсната документация може да намерите на 
Интернет страницата на Агенция за хората с увреж-
дания. 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ПЕТЪР ПАУНОВ БЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИО-

НАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА  ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН 

ПО ЛИНИЯ НА REACT-EU ЩЕ БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБРА-

ЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПАНДЕМИЯТА 

Правителството одобри четвърто изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интели-

гентен растеж“ 2014-2020 г. с цел осигуряване на непрекъснатост на учебния процес в отговор на пан-

демията от COVID-19 като се закупят допълнителни устройства за поне 10% от учителите и учениците, 

които да се ползват оптимално в учебния процес, и се осигурят условия за провеждане на обучение от 

разстояние в електронна среда. Програмата е допълнена с нова Приоритетна ос 5 „Равен достъп до учи-

лищно образование в кризисни условия“ със 100% финансиране от Европейския социален фонд в раз-

мер на 56 018 444 евро (109 562 555 лв.).  

С изпълнението на предвидените дейности ще бъдат подкрепени участниците в образователния процес 

(ученици, учители, образователни медиатори, родители) с цел да не се допусне прекъсване на образо-

вателния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска 

от отпадане в ситуация на обучение от разстояние в електронна среда. Изменението стана възможно в 

резултат на действията на Европейския съюз в отговор на пандемията от COVID-19 и осигурените до-

пълнителни средства по линия на REACT-EU за 2021 г., произтичащи от Инструмента на Европейския 

съюз за възстановяване, с които се оказва помощ за улесняване на преодоляването на последиците от 

кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовка за еко-

логично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката. 
                                                                                                                                                                                                      Източник: ОПНОИР 

На проведеното първо заседание новият състав на Съвета избра за заместник-председател кмета на 

община Сливница, Васко Стоилков. И двамата кметове са членове на Контролния съвет на НСОРБ. 

Новият Закон за регионално развитие определя важно място на РСР в цялостния процес на планиране, 

управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свър-

зани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Неговите членове 

ще участват в подбора на проекти, които през новия програмен период 2021 – 2027 г. ще бъдат фи-

нансирани чрез различните оперативни програми.  

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6?fbclid=IwAR2HFGjylMwWNqn6c_zWYY0KZMYuu1RZLqTaASZMo7vmVvJBqD2kWvjr1JM
https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6?fbclid=IwAR2HFGjylMwWNqn6c_zWYY0KZMYuu1RZLqTaASZMo7vmVvJBqD2kWvjr1JM
https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6654
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НАД 7 МЛРД.ЛВ. СА ПРЕДВИДЕНИТЕ РЕСУРСИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА    

         ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

Над 7 млрд. лв. са предвидените ресурси по Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 

г., която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те са предви-

дени за модернизация на различна по вид инфраструктура, стимулиране на икономическото развитие, 

прехода към зелена енергия и подкрепа на регионалната политика. Това обяви заместник-министърът 

на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата 

Деница Николова на заседание на Тематичната работна група, която разработва ПРР. На него бе одоб-

рен третият актуализиран проект на програмата, след приемането на многогодишната финансова 

рамка на ЕС, която дава пълна яснота по отношение на ресурсите, с които ще разполага страната ни по 

линия на финансиране на кохезионната политика. Зам.-министър Николова отбеляза, че бюджетът на 

новата регионална програма е увеличен с близо с 60% повече от ресурса по предходните две програми 

за регионално развитие, за периода 2007-2013 и 2014-2020.  

2,3 млрд. лв. от общия бюджет на ПРР е ресурсът на Фонда за справедлив преход, който ще се 

управлява от МРРБ. „Новият приоритет за справедлив енергиен преход има за цел да предоставя въз-

можност на регионите и хората да се справят със социалните въздействия, заетостта, икономиката и 

околната среда в условията на прехода към климатично неутрална икономика до 2050 г.“, посочи зам.-

министър Николова. На този етап се предвижда фондът да финансира проекти в областите Перник, 

Кюстендил и Стара Загора, но се водят преговори с ЕК да бъдат включени още поне 8 области в страна-

та.  

В новата ПРР са увеличени с 2% и средствата по приоритета за градско развитие спрямо предишният 

период, обясни още зам.-министър Николова. Заложено е този ресурс да бъде фокусиран върху десетте 

най-големи града в страната, които са основните центрове на растеж. Приоритет за правителството ще 

бъдат трите северни района за планиране – Северозападен, Северен централен и Североизточен, които 

ще получат общо 55% от бюджета на инструмента интегрирани териториални инвестиции, а за южните 

райони са останалите 45%, коментира още заместник-министърът. Както досега, ще бъдат подкрепяни и 

мерки в областта на здравеопазването, социалната политика, туризма, културата и спорта.  

Предстои третият вариант на програмата да бъде изпратен за преглед и консултации на национално и 

европейско ниво. 

  

 
                                                                                                                                                                                                           Източник:  МРРБ 

 

Изборът се проведе чрез тайно гласуване през специализирана 

онлайн платформа. В основния състав на Регионалния съвет за 

развитие влизат 17 кметове – представители на общините от об-

ластите Благоевград, Кюстендил, Перник, София /Столична об-

щина/ и Софийска област, както и областните управители. В 

разширения формат на РСР влизат представители на бизнеса, 

неправителствени организации, научни и образователни струк-

тури, както и излъчени от министерствата и централни институ-

ции представители.                                                                                                                                                                                                                   

Източник: НСОРБ  

https://www.mrrb.bg/bg/nad-7-mlrd-lv-sa-predvidenite-resursi-po-programata-za-razvitie-na-regionite-za-perioda-2021-2027-g/?fbclid=IwAR1jiJ1ZgN3xQa9JwxkVDloZGKUj9TvV0DF8aQIExJlh3s2vLEH-xIThT2U
https://www.namrb.org/kmetat-na-kiustendil-be-izbran-za-predsedatel-na-rsr-v-iugozapadniia-rajon
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ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ В НОВАТА ОСП ЩЕ РАЗПОЛАГАТ С 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ  БЮДЖЕТИ 

Общинските проекти в новата Обща селскостопанска политика за периода 2023 - 2027 г. ще са с пред-

варително определени разполагаеми бюджети за съответната общинска територия. Така наречените 

„гарантирани бюджети“ се предвиждат при прилагането на подхода за насочване на инвестиции в 

малки по мащаби инфраструктура. Това стана ясно по време видеоконферентно заседание на Тематич-

на работна група (ТРГ). 

Бюджетите ще са съобразени с обективни и недискриминационни критерии като брой жители, населя-

ващи общината, брутен вътрешен продукт на глава от населението за съответния регион, ниво на бед-

ност, дял на населението в работоспособна възраст и др. Този подход ще позволи подготовка и финан-

сиране на проектни предложения, които отговарят на специфичните нужди на местно ниво, без да про-

тивопоставят една нуждаеща се от развитие общинска територия спрямо друга такава. 

Новост в проекта на мярката е, че прилагането й ще се осъществява чрез интегриран териториален 

подход на регионално ниво (6-те региона от NUTS 2), който включва различни оперативни програ-

ми, прилагани в страната. Новият подход ще бъде изпълняван на базата на териториални стратегии, 

свързани с политиката за регионално развитие. Ще се подкрепя цялостна концепция, финансирана от 

различни източници/програми. Концепцията трябва да включва най-подходящата комбинация от ресур-

си и мерки, насочени към постигане на конкретна цел на териториалната стратегия. Ще представлява 

набор от взаимосвързани и допълващи се проектни предложения, насочени към територии с общи ха-

рактеристики и/или потенциал за развитие. Одобрението на концепция ще се извършва на ниво регио-

нален съвет. Прилагането на мярката ще бъде на принципа на партньорство. Той включва сътрудничес-

тво между различни заинтересовани страни и участници в социално-икономическия живот на определе-

на територия. 

                                                                                                                                                                                 Източник: МЗХГ 

Стимулира се опазването на пчелните семейства чрез прилагане на две агро-

екологични  дейности по ПРСР в нова ОСП 

За първи път сектор „Пчеларство“ ще бъде подпомаган от мярка „Агроекология и 

климат“ от Програмата за развитие на селските райони в новата Общо селскосто-

панска политика (ОСП 2023 - 2027г.). Двете направления от мярката ще стимули-

рат дейности за временно разполагане на пчелни семейства в зони Натура 2000 и 

опазване на пчелни семейства.  

Подпомагане по направлението „Ангажименти за временно разполагане на 

пчелни семейства в зони Натура 2000“ ще получат пчеларите, практикуващи 

подвижно пчеларство. Проектът на мярката предвижда сезонното преместване на пчелни семейства за 

минимален престой на пчелните семейства от 3 седмици. На едно местоположение ще може да се раз-

полагат до 50 пчелни семейства.  

Направлението „Опазване на пчелни семейства“ ще се стимулира чрез две под дейности. Това са 

засилване на екологичния потенциал на опрашване в зони Натура 2000 и планински райони, както и 

опазване на пчелни семейства в зони извън тях. Общият брой пчелни семейства, които могат да бъдат 

компенсирани е 500 за пчелар. Ставката за компенсиране на пропуснати ползи и извършени разходи 

ще покрива 100% за първите 300 броя пчелни семейства и 50% за пчелни семейства от 301 до 500. 

Кандидатите ще са допустими само по една от двете под дейности.  

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/obshinskite-proekti-v-novata-osp-she-razpolagat-s-/?fbclid=IwAR0U4ob5G9oG5FkSeQOg9FYsYBQ8eP5qbyRzhXfczOR1uLZfAurt6-QHUgU
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В обработваемите земи, около трайните насаждения и зеленчуци се предвижда създаване на буфер-

ни ивици от цветни видове и медоносни растения. Те ще повлияят благоприятно за процеса опраш-

ване. 

Ще се насърчава използването на култури и сортове, съгласно утвърден списък, подходящи за отг-

леждане при специфични климатични условия за страната. Нов момент в мярката „Агроекология и 

климат“ ще бъде подпомагането на интегрирано производство на растения, растителни продукти, 

както и устойчиво управление на продуктите за растителна защита (ПРЗ). Ще се финансират дейнос-

ти за прилагане на растителнозащитни мероприятия върху едни и същи площи в период от 5 години. 

Предвижда се земеделските стопани да водят отчетност, която позволява да се проследят продавача, 

произхода, вида и количеството на закупените ПРЗ. Минималната обработваема площ е 1 ха.                                                                                                                                                                                       
            Източник: МЗХГ 

Нова мярка ще стимулира цифровизацията на земеделските стопанства в            

ОСП 2023 - 2027 г. 

Нова мярка ще стимулира цифровизацията на земеделските стопанства в ОСП 2023 - 2027 г. По нея 

ще се подпомагат дейности като прилагане на прецизно земеделие, роботизация на производствените 

процеси в стопанството и дигитален маркетинг. Проектът на мярката „Инвестиции в дигитализа-

ция на земеделски стопанства“ предвижда насърчаване използването на цифрови технологии в 

земеделския сектор, като например метеорологични станции, сензори, датчици и др., подпомагащи 

вземане на решения в стопанствата.  

 Съгласно Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони в България, роботизация-

та и автоматизацията в земеделието ще доведе до нарастване производителността на стопанствата в 

сектор „Растениевъдство“ и “Животновъдство“ за постигане целите на Зелената сделка и Стратегията 

„Oт фермата до трапезата“.  Допустими за подпомагане ще са земеделски стопани и групи и организа-

ции на производители. Подпомагането се предоставя под формата на възстановяване на направени от 

бенефициента допустими разходи, които са до 50 % от общия им размер. Минималният размер на 

допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро, а максималният е до 100 000 

евро.  

По време на ТРГ беше представена Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС). 

Тя обединява широк кръг от заинтересовани страни, с цел повишаване нивото на образованост и ос-

ведоменост на земеделските и горски стопани. Системата ще допринесе за преодоляване на разлика-

та между наука и практика в земеделието, като се улесни трансферът на научни знания. СЗИСС ще 

подкрепя създаването и поддържането на интерактивна онлайн информационна платформа с база 

данни за налични иновации, научни разработки и други знания в областта на земеделието, горското 

стопанства и хранително-вкусовата промишленост. Платформата ще се ползва от земеделските съвет-

ници основно като помощно средство и източник на нови знания, от научните организации, за предс-

тавяне и популяризиране на техни разработки и иновации, от фермерите, за търсене на знания и ма-

териали от техен интерес и информация за практики, иновативни решения и събития, които ги инте-

ресуват.  

Сред основните участници в системата са МЗХГ, Национална служба съвети в земеделието, Висши 

учебни заведения (ВУЗ), професионални гимназии в областта на селското и горско стопанство, частни 

обучаващи и браншови организации, земеделски стопани, организации на производители и др. 

На заседанието беше дискутиран проектът за създаване на Национална мрежа за Общата селскосто-

панска политика. Звеното за управление на Мрежата и неговите 28 регионални звена ще съдействат 

за споделянето на знания между участниците в СЗИСС чрез организиране на информационни съби-

тия, представяне на добри практики за проекти, информация и разяснения за възможностите за под-

помагане по ОСП.                                                                                                                                                                              Източник:  МЗХГ  

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/stimulira-se-opazvaneto-na-pchelnite-semejstva-chr/?fbclid=IwAR2uV12klQBIRDXfwQbXPSMMK_jAfVJkmrPLF8zEFSScURlbDxhwtZUaOkw
https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/nova-myarka-she-stimulira-cifrovizaciyata-na-zemed/
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

            ОТ РЕГИОНА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА И ДОСТОЕН 

ЖИВОТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ“ 

На 25 януари 2021 год. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Кюстендил се проведе заключи-

телна пресконференция по проект „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с уврежда-

ния в община Кюстендил“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 

процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на со-

циалните услуги за възрастни и хора с увреждания“. 

Целта на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща 

за предоставяне на нови качествени социални услуги за лицата с увреждания. 

Специфични цели по проекта са осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за 

хората с увреждания, подобряване качеството на живот за пълноценно физическо, емоционално, поз-

навателно развитие и социално включване на всяко лице в естествената за него среда, чрез изгражда-

не на 3 броя Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост на територията на Община Кюстен-

дил и създаване на условия за независим и достоен живот на лицата с различни форми на деменция и 

техните семейства при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични 

потребности чрез изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

техните семейства. 

Целеви групи по проекта са лица с различни форми на деменция и техните семейства – 120 лица и ли-

ца с умствена изостаналост – 45 лица. 

Постигнати резултати от изпълнението на проекта са сформиране на високо-професионален екип за 

ефективно изпълнение на дейностите по проекта, изградени и оборудвани 3 Центъра за грижа за лица 

с умствена изостаналост и 1 Дневен Център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и тех-

ните семейства. 

Продължителността на проекта е 24 месеца от 07.02.2019 г. до 07.02.2021 г. на обща стойност 2 218 

150,49 лв., от които 1 885 427,92 лв. финансирани от ЕФРР, 332 722,57 лв. национално финансиране. 


