
   

  

 

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.  

 

 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Стартират приеми по още 8 подмерки от ПРСР през 2021г. 

 Подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” е обявена за обществено обсъждане 

 Първа покана по Резултат 1 “Подобрено управление на културното наследство”, подрезултат 1.2. 

“Дигитално достъпни обекти на културното наследство” е отворена за кандидатстване. 

 Стартира процедурата за геотермална енергия по Норвежката програма 

 Втора покана за проектни предложения - Иновации за зелена индустрия, малка грантова схема, Нор-

вежка програма 

 
ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

 Предстои официално представяне на програма “Творческа Европа” 2021-2027 

 Новите програми “Хоризонт Европа” и “Еразъм +” - най-значителния публичен ресурс за подкрепа на 

иновации и наука 

 474,3 млн. евро са предвидени в Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРО-

ПА“ 2021-2027 г.  
 
ОТ РЕГИОНА 

 Министър Емил Димитров откри рекултивираното общинско сметище на гр. Бобов дол  

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 

АКТУАЛНО       

 

    СТАРТИРАТ ПРИЕМИ ПО ОЩЕ 8 ПОДМЕРКИ ОТ ПРСР 

ПРЕЗ 2021Г. 

През 2021 г. ще стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от Програмата за развитие 

на селските райони, с бюджет от близо 494 млн. евро. Това бе решено от Комитета за 

наблюдение на Програмата. 

Целта е да бъдат подпомогнати земеделските производители, млади и малки земеделски 

стопани, както и чувствителните сектори. 

Графикът предвижда през месец април да  бъдат отворени  приеми по най-атрактивните 

мерки за земеделците от Програмата, които са с широк набор от подпомагани дейности. Това са под-

мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/

маркетинг на селскостопански продукти“. Прилагането им ще допринесе за устойчиво и цифрово 

икономическо възстановяване на сектора.  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 3, март 2021 г. 

https://www.eufunds.bg/bg/node/55


   

  

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.  

 

Цел на процедурата: Повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез: 

а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

б) насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал 

и повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и 

възможностите на екологичния и цифровия преход.; 

в) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на 

околната среда; 

г) спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства; 

д) насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани; 

е) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; 

ж) осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти. 

Бюджет:  

422 218 104, 00 лева 

Размер на допустимите разходи: 

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един канди-

дат е 29 337 лв., а максималният 2 933 700 лв. 

Максималният размер на допустимите разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, предс-

тавени от групи или организации на производители е 2 933 700 лв.  

ПОДМЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” Е 

ОБЯВЕНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

Основната цел е проектите да бъдат с акцент към инвестиции, свързани с напояване, околна среда /

пречиствателни съоръжения/, дигитализация и автоматизиране на производствените процеси. 

През септември ще стартират подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Насочването на средства по тях ще подпомог-

не земеделските стопани при въвеждането на нови модерни технологии и осигуряване на безопасна ра-

ботна среда. 

До края на годината предстои да бъдат отворени и подмярките 1.2. „Демонстрационни дейности и дейст-

вия по осведомяване,  16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на 

ЕПИ“, 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и  19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътруд-

ничество на местни инициативни групи“. 

Вече са стартирани приеми по подмерките  5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени 

към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления 

и катастрофични събития“, Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създава-

не, подобрение и разширение” и Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ и по 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“.  

 

                                                                                                                           Източник: МЗХГ 

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/prez-2021-g-she-startirat-priemi-po-oshe-8-merki-i/


   

  

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.  

 

Максималният размер на общите допустими разходи не трябва да надвишава 2 933 700 лв. за кандидати-

те и/или ползвателите/бенефициентите, които са предприятия партньори и/или свързани предприя-

тия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия; 

Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника, включена в про-

ектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура е 488 950 лв.  

Допустими кандидати:  

 земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. от най-малко 36 месеца към да-

тата на подаване на проектното предложение;  

 признати групи или организации на производители за колективни инвестиции. 

Допустими дейности:  

 внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени мате-

риални и/или нематериални активи;  

 насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;  

 опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъ-

ци и производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;  

 подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, еколо-

гичните и други условия на производство; или  

 подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или  

 осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти; 

 инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване. 

Срок за изпълнение на проектите: 

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР, за които 

се изисква издаване на разрешение за строеж и за създаване на трайни насаждения, в срок до 36 месеца. 

 

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 

05.04.2021 година чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg  

ПЪРВА ПОКАНА ПО РЕЗУЛТАТ 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНО-

ТО НАСЛЕДСТВО“, ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 „ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ Е ОТВОРЕНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Целта на процедурата е да се подобрят условията 

на достъп до културно наследство чрез подкрепата 

на проекти, които за първи път ще го документират 

и дигитализират с цел промотиране и опазване за 

бъдещите поколения. По поканата ще се постави 

фокус върху проекти, чрез които културните опера-

тори да изградят капацитет и да придобият необхо-

димата материална и техническа база за изграждане 

на дигитални лаборатории, за да могат да провеж-

дат цялостни програми за дигитализация на движи-

мото културно наследство.  

 

Допустими кандидати са бюджетни организации, 

чиято дейност се осъществява в културния или твор-

ческия сектор, включително общини и областни ад-

министрации. Допустими партньори по настоящата 

Покана могат да бъдат всички публични или частни 

организации, както и сдружения с нестопанска цел, 

установени като юридически лица в България или в 

държава донор по Програмата (Исландия, Лихтен-

щайн и Норвегия), чиято основна дейност няма тър-

говски характер.  

 

Проекти на обща стойност 1 000 000 евро ще бъдат 

подкрепени, като максималният и минималният раз-

мер съответно са 350 000 и 150 000 евро за проект.  

Проектни предложения могат да се подават от 

16.03.2021 г. до 17.30 ч. на 16.06.2021 г.  
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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.  

 

Насоките за кандидатстване и съпътстващата доку-

ментация са публикувани в Информационната сис-

тема за управление и наблюдение на средства от ЕС 

(ИСУН 2020) на следния адрес: https://

eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/

a5370d14-47b1-40c8-b876-d6f0b65fba1a 

 

Програмният оператор на Програма „Културно пред-

приемачество, наследство и сътрудничество“ орга-

низира ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН относно обявената 

Покана по Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни 

обекти на културно наследство“.  

Събитието ще се проведе на 09 април 2021 г. 

(петък) от 9:30 часа в онлайн платформата Zoom, 

като достъп ще имат само регистрирани участници. 

За да заявите Вашето участие, е необходимо да по-

пълните регистрационната форма от следния 

линк: https://forms.gle/yUB4RYWTGu7R1B6PA 

При попълване на регистрационната форма следва 

да предоставите валиден електронен адрес, на кой-

то всеки участник ще получи линк за достъп и дне-

вен ред за събитието. 

Краен срок за попълване на регистрация - 15:00 

часа на 07 април 2021 г. Регистрационни форми 

след посочения краен срок няма да бъдат приемани 

от Програмния оператор. 

                                                                                                               

       Източник: ФМ на ЕИП 

 

Стартира процедура за геотермална енергия по Норвежката програма 

Министерството на енергетиката обявява покана за 

набиране на проектни предложения по процедура-

та „Използване на геотермална енергия за 

отопление или за отопление и охлаждане в 

сгради държавна или общинска собственост“, 

финансирана по програма „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от 

Финансовия механизъм на Европейското икономи-

ческо пространство 2014-2021 г. 

Процедурата е на обща стойност 3.4 млн. евро. По 

нея могат да кандидатстват общински администра-

ции и държавни институции. Всеки от проектите мо-

же да бъде финансиран със сума между 200 хил. и 

400 хил. евро, като безвъзмездната помощ покрива 

изцяло стойността на проекта.  

 

Срокът за кандидатстване по процедурата е 10 сеп-

тември 2021 г., а пълните условия по нея могат да 

бъдат намерени в Информационната система за уп-

равление и наблюдение на средствата от ЕС в Бъл-

гария (ИСУН): https://eumis2020.government.bg 

                                                                                                                        

Източник:  ФМ на ЕИП 

 

Цел на процедурата: Де да се финансира разработването и прилагането на иновативни екологични про-

дукти, услуги, технологии.  

Допустими кандидати: МСП, както и големи предприятия, но особено малки и средни предприятия с по-

не три приключени финансови години.  

Допустими партньори: Всеки частен или публичен субект, търговски или нетърговски или НПО, създа-

ден като юридическо лице в Норвегия или в България. Партньорството не е задължително, но носи до-

пълнителни точки. 

Допустими дейности: 

а) Разработване, внедряване и инвестиране в иновативни екологични технологии; 
б) Развитие на зелени продукти, услуги, технологии; 

c) Разработване и внедряване на по-екологични производствени процеси. 

Втора покана за проектни предложения - Иновации за зелена индустрия, малка 

грантова схема, Норвежка програма 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5370d14-47b1-40c8-b876-d6f0b65fba1a
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5370d14-47b1-40c8-b876-d6f0b65fba1a
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5370d14-47b1-40c8-b876-d6f0b65fba1a
https://forms.gle/yUB4RYWTGu7R1B6PA
https://www.eeagrants.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d2c0e731-f043-4d49-814c-318ff901eac8?fbclid=IwAR3HOoIb1XNK6_qgP2rRAI67CRJwIbLj8TXCADnM1l56iTy58L5GBw5cNCE
https://www.eeagrants.bg/programi/energetika/novini/startira-proczedurata-za-geotermalna-energiya-po-norvezhkata-programa
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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.  

 

Допустими разходи: 

 Разходи за персонал; 

 Пътни и дневни разходи; 

 Разходи за ново и ли оборудване втора употреба, ако то се амортизира в съответствие с общоприетите  

счетоводни принципи, приложими за кандидата и общоприети за артикули от същия вид; 

 Разходи за консумативи и доставки; 

 Разходи за външни услуги; 

 Разходи, произтичащи директно от изискванията, наложени от договора за всеки проект.  

 

Размер на безвъзмездната финансовата помощ: от 50 000 до 200 000 евро. 

Процент на съфинасиране: от 25 до 70%. Процентът ще бъде определян за всеки отделен проект и за-

виси от приложимия вид на държавна помощ, размер на предприятието, рентабилност на проекта и т.н. 

 

Кандидатстването е на английски език, на уеб сайта на Иновация Норвегия: https://

www.innovasjonnorge.no в срок до 24 Юни 2021 г., 13:00 ч. 

 

Документи за кандидатстване: https://www.innovasjonnorge.no 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМА  

„ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ 2021  – 2027 г. 

Тази пролет се очаква да бъде официално предста-

вена новата работна програма на „Творческа Евро-

па“ за периода 2021 – 2027 г. Скоро ще бъдат обя-

вени и поканите за конкурсните сесии до края на 

2021г.  

Според информация споделена на сайта на  Евро-

пейския парламент, програмата ще разполага с уве-

личен бюджет от общо 2.4 милиарда евро (17% 

увеличение), които ще бъдат използвани за финан-

сиране и подпомагане на европейския културен 

сектор в един особено труден за него момент. 

„Творческа Европа“ ще продължи да насърчава кул-

турното и езиково многообразие, опазването и со-

циализацията на културното наследство и повиша-

ването на оперативния капацитет и конкурентоспо-

собността на КТС, и ще стимулира организации и 

професионалисти да си сътрудничат на междуна-

родно ниво и да разширяват международната си ау-

дитория. 

 

Подпрограма „Култура“ ще разполага с 31% от 

общия бюджет и ще запази четирите си основни 

конкурсни направления  – проекти за европейско 

сътрудничество, литературни преводи, европейски 

мрежи и европейски платформи. Нови междусектор-

ни приоритети като устойчивост и многообразие ще 

вземат централно място в предстоящите покани. 

 

Подпрограма „MEDIA“, която разполага с 56% от 

финансирането на програмата, ще има за цел да 

засили конкурентоспособността на аудио-визуалния 

сектор, акцентирайки върху провеждането на обу-

чения, които да развиват нови умения и компетен-

ции за аудио-визуалните професионалисти. Прио-

ритети на подпрограмата ще са дигиталните техно-

логии, интерактивните произведения и европейски-

те и международни копродукции.  

 

Останалите 13% от бюджета ще бъдат разпределе-

ни между различните културни подсектори, с 

цел осигуряване достъп до финансиране на малки и 

средни културни предприятия 

                                                                                                                    

Източник: creativeeurope.bg                                                                                                           

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-for-proposals--green-industry-innovation-small-grant-scheme2/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-for-proposals--green-industry-innovation-small-grant-scheme2/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-for-proposals--green-industry-innovation-small-grant-scheme2/
https://creativeeurope.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80
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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.  

 

НОВИТЕ ПРОГРАМИ “ХОРИЗОНТ ЕВРОПА” И “ЕРАЗЪМ+”- НАЙ-

ЗНАЧИТЕЛНИЯ ПУБЛИЧЕН РЕСУРС ЗА ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИ И НАУКА  

М.Габриел представи новата програма на ЕС за на-

учни изследвания и иновации (2021-2027 г.), която 

е насочена към постигане на зелена, здрава, диги-

тална и приобщаваща Европа. С бюджета си от 95,5 

млрд.евро „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“ става най-

голямата публична програма в света за инвестиции 

в наука и иновации. Програмата е структурирана в 

3 ключови стълба. 

 Първият от тях е „Високи постижения в науч-

ната област“. Той  има за цел да увеличи гло-

балната научна конкурентоспособност на ЕС. По 

този стълб ще бъдат  подкрепяни пилотни изс-

ледователски проекти, ръководени от водещи 

изследователи чрез Европейския научноизсле-

дователски съвет, стипендии за опитни изследо-

ватели, докторантски мрежи за обучение и об-

мен и ще инвестира в Научноизследователски 

инфраструктури от световна класа. 

 Глобални предизвикателства и конкурен-

тоспособност на промишлеността в Европа 

е вторият стълб на програмата. Той е насочен в 

подкрепа на изследванията, свързани с общест-

вените предизвикателства и укрепва техноло-

гичния и индустриален капацитет чрез клъстери 

в различни сфери като здравеопазване, култу-

ра, творчество и приобщаващо общество, граж-

данска сигурност, а също така и проекти в циф-

ровата сфера.  

 Иновативна Европа е третият раздел на прог-

рамата „Хоризонт Европа“, който цели да пре-

върне Европа във водеща по отношение създа-

ването на пазарни иновации чрез Европейския 

съвет по иновации. 

Предвижда се разширяване на участието и укреп-

ване на европейското научноизследователско 

пространство (ERA) чрез увеличаване на подкре-

пата за държавите-членки на ЕС в усилията им да 

се възползват максимално от националния си по-

тенциал за научни изследвания и иновации, насър-

чавайки по-тясно сътрудничество и разпространя-

вайки високи постижения. Нова общност за знание 

и иновации, посветен на творческите сектори. Тази 

общност трябва да стане оперативна през 2022 г. 

България има потенциала да бъде един от центро-

вете за иновативни творчески индустрии. 

Специална възможност за общините е да участват в 

новия формат на програмата – мисиите. Това са 

комплексни инициативи, обединяващи усилия в 

различни сектори, но обединени от обща цел с ясно 

въздействие върху обществото или създаването на 

политики, които да влияят върху по-широк кръг от 

населението. Тези проекти имат за цел да предос-

тавят решения за някои от най-големите предизви-

кателства в световен мащаб като гарантират осъ-

ществяване на по-добра връзка между научните 

изследвания и иновациите на ЕС и потребностите 

на обществото и на гражданите. Сферите, които ще 

се покриват от мисиите са борбата с рака, адапти-

ране към изменението на климата, включително 

рефлексия към промените в обществото, подобря-

ване на екологичното равновесие в моретата и оке-

ана, вътрешните водни пътища и крайбрежните зо-

ни, интелигентни градове, а също така здраве и 

чисти храни. 

 

Общите цели на програмата „Хоризонт Евро-

па“: 

До 2030 г. всички местни административни единици 

(LAU) и региони (NUTS) ще имат достъп до профили 

на климатичния риск и подобрени системи за ранно 

предупреждение за всички съответни рискове, ще 

са приели цялостни планове за управление на кли-

матичния риск и ще разполагат с общностна инф-

раструктура и услуги, които са безопасни и работе-

щи и достъпни при критични условия. 

До 2030 г. 200 европейски общности и региони ще 

са развили своя собствена визия за преход; съвмес-

тно създадени пътища за адаптация; съвместно 

проектирани и тествани приложими решения; и 

създадени благоприятни условия за социални тран-

сформации към устойчивост на климата. 

До 2030 г. 100 задълбочени демонстрации са дове-

ли до прилагане на решения, които са предизвика-

ли социална трансформация, изграждане на дълбо-

ка устойчивост на климата и създаване на стойност, 

споделяна през границите. 
                                                                                                                                    
Източник: НСОРБ 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

https://www.namrb.org/novite-programi-chorizont-evropa-i-erazam-naj-znatchitelniia-publitchen-resurs-za-podkrepa-na-inovacii-i-nauka
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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.  

 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

474,3 млн. евро са предвидени в Програмата за междурегионално сът-

рудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г.  

 

 

 

 

 

Над 474 млн. евро е индикативният бюджет на програмата за междурегионално сътрудничество 

„ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г. Целта ѝ е да се подобри прилагането на програми за инвестиции 

за работни места чрез насърчаване обмена на опит, иновативни подходи и добри практики сред участ-

ниците в регионалната политика. В нея са включени всички 27 държави на Европейския съюз, Норвегия 

и Швейцария.  

 

Очаква се с мерките по бъдещата програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 да се подкрепят иновациите 

и научноизследователска дейност, както и да се даде възможност на институции от дадени региони 

на Европа да интегрират успешен опит и политики от други региони в собствените си програми в облас-

ти като прехода към кръгова икономика, адаптиране към изменението на климата, управле-

ние на водите, предотвратяване на риска и устойчивост на бедствия, мерки за енергийна 

ефективност, инвестиране в биоразнообразие и зелени инфраструктури. Подкрепа ще може да 

се получи и в сферата на дигиталната свързаност между регионите. 

Други ключови области на действие са например осигуряването на достатъчен и равен достъп до 

здравни грижи чрез развитие на инфраструктура, включително първични грижи и специали-

зирани здравни услуги. Обмен на опит в културата и туризма е също сред възможностите, пред-

видени в програмата. 

 

Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти; публичноправни организа-

ции, регулирани от публичното право (образователни институции, в т.ч. университети, училища, коле-

жи и др.), както и юридически лица с нестопанска цел. 

 

Управляващият орган - Регион О дьо Франс (Франция), започна обществени консултации по проекта 

на Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г. (версия 4), чрез 

попълване на онлайн въпросник. Всички заинтересовани страни – физически лица или организации, 

включително местни, регионални и национални власти, икономически и социални партньори, както и 

представители на гражданското общество, екологични партньори и други неправителствени организа-

ции, могат да изпращат коментари и мнения за предложената програма в срок до 16 април 2021 г. 
 

Проектът на програмата и онлайн консултациите са достъпни на интернет страницата на МРРБ 

(Национален партниращ орган) в секция „За обществено обсъждане“, в секцията „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 

2014-2020 г. - Документи - Проект на програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027, както 

и на нейния официален сайт 

 

                                                                                                                         Източник: МРРБ 

https://www.mrrb.bg/bg/upravlyavastiyat-organ-na-programa-za-mejduregionalno-sutrudnichestvo-interreg-evropa-publikuva-za-konsultacii-raboten-variant-na-programa-interreg-evropa-2021-2027-g-versiya-4-84684/
https://www.mrrb.bg/bg/upravlyavastiyat-organ-na-programa-za-mejduregionalno-sutrudnichestvo-interreg-evropa-publikuva-za-konsultacii-raboten-variant-na-programa-interreg-evropa-2021-2027-g-versiya-4/
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
https://www.mrrb.bg/bg/474-3-mln-evro-sa-predvideni-v-programata-za-mejduregionalno-sutrudnichestvo-interreg-evropa-2021-2027-g/?fbclid=IwAR3B8nGkNOufiLIjKPLKRzu2UMrI-zakt0jk0Pf2uArIljb362WDaLa_P5s
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

                          ОТ РЕГИОНА 

Министър Емил Димитров откри рекултивираното общинско         

сметище на гр. Бобов дол  

Проектът е на обща стойност 878 304 лв. и е финансиран от Опе-

ративна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейс-

кия съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

В церемонията по приемането на техническата рекултивация участ-

ваха кметът на град Бобов дол адв. Елза Величкова, заместник ми-

нистърът на околната среди и водите Славея Стоянова и други 

официални лица.  

Проектът е за рекултивация на старото общинско сметище на Бобов 

дол в землището на града, което не отговаряше на съвременните 

екологични изисквания. Разположено е на територията на стара 

кариера и се е експлоатирало от 1974 г. Проектът за техническа 

рекултивация предвиждаше съществуващите отпадъци да се събе-

рат на територията на имота, да се оформи стабилно тяло, да се осигури отвеждане и мониторинг на 

подпочвените води и да се създаде възможност за последващото ползване на терена за пасище и мера. 

Техническата рекултивация е реализирана, с което се осигурява опазване на атмосферния въздух, ог-

раничаване замърсяването на повърхностните води и контрол на процесите в тялото на отпадъците. 

Предстои на сметището да се извърши и биологична рекултивация. 

Министерството на околната среда и водите подпомага общините в изпълнение на задълженията им за 

закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания, 

както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците.Общинските депа, ко-

ито не отговарят на съвременните изисквания, са предмет на процедура по нарушение на правото на 

ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. Такова е и зак-

ритото депо на Община Бобов дол, която е директен бенефициент по ОПОС 2014-2020 по процедура 

„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-

145/14“. По тази процедура, с общ индикативен бюджет от 120 млн. лв., от поканените 56 общини са 

подадени 55 проектни предложения. 

                                                                                                              Източник: Eufunds.bg 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ  

Част от националната мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове в България  

 

2500, гр. Кюстендил 

Ул. ,,Патриарх Евтимий”, № 18  

Читалище ,,Братство 1869” 

Тел: 078 520 212, 0876 172 766, 

0876 172 744, 0876 172 788 

E-mail: oic_kn@abv.bg  

facebook: Областен информационен център - Кюстендил 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/7009

