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В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 ОПРЧР удължава срока  до 30 юли за кандидатстване по Патронажна грижа+ 

 Започна втори прием по подмярка COVID 1 

 Проект на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

 Две отворени покани по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ 

 Фонд на фондовете стартира процедура за избор на посредници за изпълнение на финансов инстру-

мент „Микрокредитиране със споделен риск“, насочени към стартиращи и социални предприятия 

 “ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА”: Над 2 милиарда евро в подкрепа на възстановяването, устойчивостта и много-

образието на секторите на културата и творчеството 
ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

 Бюджетът на ЕСФ + за следващите седем години е в размер на 99,26 млрд. лв.  

 Зелената сделка – визия за бъдещето на Европа 

 България заедно с още 67 региона от Средиземноморието с достъп до евросредства за опазването на 

околната среда и подпомагане на туризма 

 Приет е новият Регламент по програма LIFE 2021 г.- 2027 г. 

ОТ РЕГИОНА 

 Панаир на открито по трансграничен проект проведе Община Кюстендил 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

web: www.eufunds.bg, 

 

АКТУАЛНО       
ОПРЧР УДЪЛЖАВА СРОКА ДО 30 ЮЛИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПАТРОНАЖ-

НА ГРИЖА +  

Бюджетът на Патронажна грижа+ е 85 млн. лв., а одобрените проекти ще се изпълняват до 30 юни 2023 

г. За всяка община има определен прогнозен максимален размер на финансовата помощ, който е съоб-

разен с прогнозния брой нуждаещи се и със социалните услуги в съответната община.  

С „Патронажна грижа +“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в 

домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или 

поставени под карантина, заради COVID-19. Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ 

за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, 

както и за съдействие при неотложни административни услуги. 

За първи път се дават възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дей-

ности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. Общините ще могат да включат в проектите си 

дейности, свързани с дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, 

преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители, допълнителни възнаграждения за 

персонала за извънреден труд и др. 

До момента проектни предложения са подали 161 общини, като със 119 са сключени договори и е стар-

тирало предоставянето на услуги за 26 784 нуждаещи се. Общата стойност на сключените договори е 

над 41,5 млн. лв.  
                                                                                                                                                                                                                            Източник:  esf.bg 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 5, май 2021 г. 

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
https://esf.bg/oprchr-udalzhava-sroka-do-30-juli-za-kandidatstvane-po-patronazhna-grizha/
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Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
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ЗАПОЧНА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА COVID 1  

ДФ „Земеделие“ отваря от 17 май до 

4 юни 2021 г. прием на заявления за 

подпомагане по подмярка 21.1 

"Извънредно временно подпома-

гане за земеделските стопани 

COVID 1 от мярка 21 „Извънредно 

временно подпомагане за земеделс-

ките стопани и малки и средни предприятия, които 

са особено засегнати от кризата, предизвикана от 

COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г. 

   Приемът по подмярка COVID 1 се обявява 

със Заповед №03-РД/1407 от 7 май 2021 г. на из-

пълнителния директор на ДФЗ – РА. Заявленията за 

подпомагане ще се приемат в общинските служби по 

земеделие. 

   Подмярка COVID 1 е с бюджет 7 524 692 евро или 

14,7 млн. лева. Тя обхваща секторите - „Плодове и 

зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", 

„Декоративни растения" и 

„Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози). 

 По подмярка COVID 1 се подпомагат земеделски 

стопани, които са особено засегнати от кризата, пре-

дизвикана от пандемията от коронавирус. Всички 

кандидати следва да имат регистрация по реда 

на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържа-

не на регистър на земеделските стопани. 

Допустими за подпомагане за прием през 2021 г. по 

подмярка COVID 1 са земеделски стопани, които са 

кандидатствали за подпомагане по схемите за дирек-

тни плащания през Кампания 2020 и отговарят на 

поне едно от следните условия: 

  Нямат подадено заявление за подпомагане в рам-

ките на предходния прием по мярката през 2020 

г.; 

  Имат подадено заявление, но не са получили под-

помагане в рамките на предходния прием по мяр-

ката през 2020 г. 

     За допустимите за подпомагане кандидати разме-

рът на финансовата помощ е в зависимост от устано-

вената допустима за подпомагане площ със съответ-

ната земеделска култура по схемите за обвързано 

подпомагане за Кампания 2020 или размера на уста-

новената допустима за подпомагане площ по СЕПП 

за Кампания 2020 г. за културите, които не се подпо-

магат по схемите за обвързана подкрепа. 

    Размерът на подпомагането за животновъдите се 

определя от броя на установените допустими живот-

ни от съответния вид по схемите за обвързано под-

помагане за Кампания 2020 и схемата за преходна 

национална помощ за овце майки или кози майки, 

обвързана с производството за Кампания 2020. 

   ДФ „Земеделие“ припомня, че един земеделски 

стопанин може да получи подпомагане по подмярка 

COVID 1 за повече от една от изброените дейности, 

но не повече от левовата равностойност на 7000 ев-

ро. Финансовата помощ по мярката се изплаща под 

формата на еднократна сума. 

                                                                                                                                                                                     

Източник: ДФЗ 

ПРОЕКТ НА ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ 

НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”  

Цел на подмярката:  

Подпомагането по процедурата е насочено към 

постигане на целите на Подмярка 4.2. 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на сел-

скостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции 

в материални активи“ от ПРСР 2014-2020: 

 по-добро използване на факторите за произ-

водство; 

 въвеждане на нови продукти, процеси и техно-

логии, включително къси вериги на доставка; 

 подобряване на качеството и безопасността на 

храните и тяхната проследяемост; 

 подобряване опазването на околната среда; 

 устойчиво и цифрово икономическо възстано-

вяване. 
 
Общ размер на безвъзмездната финансова 

помощ:  387 164 028,75 лв. 

Мин. размер на допустимите разходи за един про-

ект е  29 337 лв., а максималният е 5 867 400  

лв. Максималният размер на допустимите за ко-

лективни инвестиции  е 5 867 400  лв. 

https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-17-covid-1/
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Финансовата помощ за одобрени проектни 

предложения е в размер до 50 % от общия 

размер на допустимите за финансово подпома-

гане разходи  

  

Допустими кандидати:  

¨ регистрирани земеделски стопани, и/или  

¨ групи или организации на производители, призна-

ти от министъра на земеделието, храните и гори-

те и извършвали дейност без прекъсване през 

последните 36 месеца към датата на подаване на 

проектното предложение, и или 

¨ еднолични търговци и юридически лица, които са 

извършвали дейности по преработка на селскос-

топански продукти  без прекъсване през послед-

ните 36 месеца към датата на подаване на про-

ектното предложение. 

Минималният стандартен производствен обем на зе-

меделското стопанство, трябва да е не по-малко от 

левовата равностойност на 8 000 евро.  

  

Допустими дейности:  

Þ внедряване на нови и/или модернизиране на на-

личните мощности и подобряване на използване-

то им, и/или 

Þ внедряване на нови продукти, процеси и техноло-

гии, и/или 

Þ намаляване на себестойността на произвежданата 

продукция, и/или 

Þ подобряване на сътрудничеството с производите-

лите на суровини, и/или 

Þ опазване на околната среда, включително намаля-

ване на вредните емисии и отпадъци, и/или 

Þ подобряване на енергийната ефективност в пред-

приятията, в това число използване на енергия 

от ВЕИ за собствено потребление и/или 

Þ подобряване на безопасността и хигиенните усло-

вия на производство и труд, и/или 

Þ подобряване на качеството и безопасността на 

храните и тяхната проследяемост, и/или 

Þ подобряване на възможностите за производство на 

биологични храни чрез преработка на първични 

земеделски биологични продукти, и/или 

Þ инвестиции и дейности, които допринасят за ус-

тойчивото и цифрово икономическо възстановя-

ване. 

  

Допустими разходи:  

¨ Разходи за материални инвестиции; 

¨ Разходи за нематериални инвестиции; 

¨ Общи разходи– разходи, свързани с проектното 

предложение, в т.ч. разходи за предпроектни про-

учвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и 

консултанти, консултации за икономическа устойчи-

вост на проектното предложение, извършени както 

в процеса на подготовка на проекта преди подаване 

на проектното предложение, така и по време на не-

говото изпълнение.  

 

Предстои обявяване на дата за прием. 

ДВЕ ОТВОРЕНИ ПОКАНИ ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМА-

ЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 

ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2  

„ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ 

  

Цел на поканата: да увеличи достъпа на хората до 

изкуства и култура, както и тяхната ангажираност 

чрез различни дейности. Програмата цели да поста-

ви фокус върху достъпа до култура в местни и реги-

онални области, например чрез развиване на публи-

ка, предприемачество в областта на културата и по-

добрен достъп за етническите и културните малцин-

ства до културно съдържание.  

Допустими кандидати: Всички нетърговски орга-

низации, публични или частни, както и неправител-

ствени, установени като юридически лица в Бълга-

рия, включително общини, чиято принципна дей-

ност се осъществява в културния или творческия 

сектор. 

Физически лица не са допустими кандидати. 
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Кандидатите сдружения с нестопанска цел е необ-

ходимо да бъдат регистрирани като такива и да са 

осъществявали дейност на територията на Републи-

ка България поне 24 месеца преди датата на публи-

куване на настоящата покана за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

 

По настоящата покана партньорството е желателно, 

но не задължително. 

Допустими дейности: 

 дейности, свързани със създаването, организа-

цията и провеждането на нови събития/

спектакли за култура и изкуство, в сферата на 

театралните, танцовите, музикалните и сценич-

ните изкуства, включително турнета; 

 дейности, свързани с организацията и провеж-

дането на събития, посветени на артистичното и 

културно образование, културното наследство, 

сценични изкуства, изящни и визуални изкуства 

и др., 

 дейности, свързани с организацията и провеж-

дането на събития, свързани с традиционните 

занаяти; 

 дейности, свързани със създаването, организа-

цията и провеждането на артистични намеси в 

публични пространства, които включват инста-

лации; 

 дейности, свързани с организиране и провежда-

не на събития на открито в областта на театрал-

ното, танцовото, музикалното и сценичното из-

куство – танц, кино, литература, музика, визу-

ални изкуства и др., с участието на представите-

ли от страните-донори; 

 създаване на нови форми на иновативни култур-

ни събития и прояви, на общи платформи, вкл. 

за обмен на знания и умения; 

 развитие на нови събития (инициативи), свърза-

ни със съвременното изкуство, с цел привличане 

на млади хора, включително и представители на 

етническите малцинства със специален фокус 

върху ромската общност и др; 

 леки ремонтни дейности („текущ ремонт“), пряко 

свързани с ревитализирането на вътрешно прос-

транство и/или свързани с провеждането на кул-

турно мероприятие/събитие/инициатива. 

Допустими разходи:  

 Разходи за управление на проекта - 15% от об-

щите допустими разходи по проекта; 

 Разходи за експерти; 

 Разходи за услуги; 

 Разходи за текущ ремонт; 

 Разходи за материални/нематериални активи; 

 Разходи за организиране на провеждане и учас-

тие в мероприятия. 

 

Разполагаемият бюджет по настоящата покана е 

1 582 353 € евро.  Максималният и минимал-

ният размер съответно са 200 000 и 50 000 ев-

ро за проект. 

Продължителност на проектите: от 6 месеца до 

24 месеца 

Краен срок: 23 август 2021г, 17:30ч. 

 

ПО ПЪРВА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕК-

ТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО РЕЗУЛТАТ 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛ-

ТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“,  

ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, 

ПРЕДСТАВЕНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВ-

РИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА“ 

 

Цел на поканата: засилване на ролята, която кул-

турата и културното наследство играят в местното 

и регионално развитие с акцент върху заетостта, 

социалното приобщаване и културното предприе-

мачество и участието на социалните, етническите и 

културните малцинства и групи в културни проекти 

и достъпът им до култура.  

Допустими кандидати: Всички нетърговски орга-

низации, публични или частни, както и неправи-

телствени, установени като юридически лица в 

България, включително общини, чиято принципна 

дейност се осъществява в културния или творчес-

кия сектор.  

Кандидатът следва да разполага с администрати-

вен, финансов и оперативен капацитет за изпълне-

ние на проекта. 

По настоящата Покана партньорството е же-

лателно, но не е задължително. 
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ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

Разполагаемия бюджет по поканата е 5 400 000 €  

Максималният и минималният размер съответно са 

400 000 и 150 000 евро за проект. 

 

Примерни допустими дейности: 

 Дейности за обновяване и ревитализиране на 

пространствата, интериора и елементи от ексте-

риора. 

 Дейности за закупуване или изработка и монтаж 

на витрини, музеен реквизит за постоянни екс-

позиции; специализирано осветление; закупува-

не на оборудване, техника, софтуер, осветител-

ни тела и мебели. 

 Дейности за осигуряване на технически и техно-

логични решения в полза на хора с увреждания 

и със специални потребности. 

 Дейности за дизайн и изработка на музейни су-

венири. 

 Дейности, свързани с изработване и публикува-

не/излъчване на видеоматериали с образовател-

на насоченост; изработване и публикуване/

излъчване на многоезични виртуални турове; 

изработване на 3D модели, мобилни приложе-

ния, макети, визуализации, интерактивни инста-

лации. 

 Дейности, свързани с обучение на ръководен и 

специализиран персонал, изграждане на капа-

цитет и споделяне на компетенции. 

 

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 

18.08.2021 г. Проектните предложения се по-

дават единствено чрез системата ИСУН 2020. 

 

 Фонд на фондовете стартира процедура за избор на посредници за изпълнение 

на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“, насочени 
към стартиращи и социални предприятия 

 

Финансовият инструмент има за цел да подобри достъпа до финансиране 

на стартиращи предприятия, в това число на лица от определени уязвими 

групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с уврежда-

ния) и на социални предприятия. Разширен е обхватът на крайните полу-

чатели като допустими предприятия са и такива регистрирани до 5 г. пре-

ди датата на кандидатстване .Средствата ще се предоставят под формата на микрокредити в размер от 

5000 до 48 895 лв. или равностойността им в евро. Срокът на погасяване е до 10 г. и до 2 г. гратисен пе-

риод за главницата по кредита. Въведените допълнителни облекчения са с цел преодоляване на после-

диците от кризата, свързана с COVID – 19. 

 

Чрез „Микрокредитиране със споделен риск“ ще се финансира придобиване на материални и нематери-

ални активи; работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или 

самонаетото лице; развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите на микроп-

редприятието или на предприемача в случай на самостоятелна заетост. 

 

Източник: https://www.fmfib.bg 

https://www.fmfib.bg/bg/news/172-fond-na-fondovete-startira-protsedura-za-izbor-na-posrednitsi-za-izpalnenie-na-finansov-instrument-%E2%80%9Emikrokreditirane-sas-spodelen-risk%E2%80%9C
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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.  

 

 

“ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА”: Над 2 милиарда евро в подкрепа на възстановяването, 

устойчивостта и многообразието на секторите на културата и творчеството 

От 26 май 2021г. Комисията започна нови действия в подкрепа на секторите на културата и творчест-

вото в Европа и извън нея след приемането на работната програма за първата година от програма-

та „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г. През 2021 г. „Творческа Европа“ ще отпусне безпре-

цедентен бюджет от около 300 милиона евро, за да помогне на специалистите и творците от всички сек-

тори на културата да си сътрудничат в различни дисциплини и отвъд граници, за да намерят повече въз-

можности и да достигнат до нова публика. С приемането на новата програма се полагат основите за пър-

вите покани за представяне на предложения. Тези покани ще бъдат отворени за всички организации, 

работещи в съответните сектори на културата и творчеството. Общият бюджет на програмата от 

2,4 милиарда евро за седем години се е увеличил с 63 % в сравнение с предходния. „Творческа Евро-

па“също така има за цел да повиши конкурентоспособността на секторите на културата, като съ-

щевременно подкрепя усилията им за постигане на по-екологосъобразна, по-цифровизирана 

и по-приобщаваща икономика. Специално внимание се отделя на укрепването на устойчивостта и 

възстановяването на секторите на културата и творчеството в контекста на пандемията от COVID-19. 

Програмата „Творческа Европа“ през 2021 г. определя общи цели за секторите на културата и творчест-

вото. В него се поставя по-силен акцент върху транснационалното творчество, световното разп-

ространение и популяризирането на европейските произведения, иновациите в различните 

сектори и улесняването на достъпа до финансиране чрез по-високи проценти на съфинанси-

ране от ЕС. Всички финансирани действия и проекти следва да зачитат равенството между половете и 

ангажиментите на ЕС в областта на околната среда при разработването и изпълнението на техните дей-

ности. 

В рамките на „Творческа Европа“ подпрограма „МЕДИА“ подкрепя разработването и разпространение-

то на филми и аудио-визуални произведения, които биха се харесали на международната публика в Ев-

ропа и извън нея. Тя допринася за стимулирането на талантите и ръководи целенасочени действия за 

повишаване на медийната грамотност, плурализма и свободата. Програмата ще продължи да насърчава 

европейското културно и езиково многообразие. 

Действията, обхванати от програмата „Творческа Европа“, включват: 

 Схема за подпомагане на превода на литературни произведения и развитието на партньорства за 

публикуване; 

 Наградите на ЕС в областта на литературата, музиката, архитектурата и културното наследство, как-

то и инициативите „Европейски столици на културата“ и „Знак за европейско наследство“; 

 Повишаване на достъпността и видимостта на европейските аудио-визуални произведения посредст-

вом платформи отвъд границите; 

 Лаборатория за творчески иновации – насърчаване на прилагането на новаторски подходи в различ-

ни сектори по отношение на създаването на съдържание, разпространението и популяризирането; 

 Насърчаване на медийната грамотност, плурализма и свободата като европейски ценности. 

Около 41 държави участваха в програмата „Творческа Европа“ за периода 2014—2020 г., която предос-

тави над 13 000 безвъзмездни субсидии, всяка от които беше от полза за няколко организации. Тя съфи-

нансира 647 проекта за културно сътрудничество между 3 760 организации в цяла Европа, обучение за 

над 16 000 специалисти, разработване и/или разпространение на над 5000 филма, функционирането на 

1 144 кина и превод на 3 500 книги в цяла Европа.  
 
                                                                                                                                                                                    Източник: Европейската Комисия 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_2587?fbclid=IwAR1EPFV3SyyxNIAZjW7DaGVC6UatgyPLZfF5lFhRuiT9sLoKmm55kQLnXdU
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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.  

 

Бюджетът на ЕСФ + за следващите седем години е в размер на                  

99,26 млрд. лв.  

Европейският социален фонд + ще бъде един от основните инструменти за социално-икономическото 

възстановяване на Европейския съюз от пандемията, предизвикана от разпространението на COVID-19. 

Бюджетът на фонда за следващия програмен период 2021-2027 г. ще бъде в размер на 99,26 млрд. ев-

ро. Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се ще бъде интегриран към ЕСФ +. Чрез него 

ще бъдат осигурени храна и основна материална помощ за най-уязвимите. Със средствата от ЕСФ + ще 

бъдат подкрепени социалните иновации, пазара на труда и най-уязвимата част от обществото. Подкрепа 

ще получат хората, които са загубили работните си места или разчитат на намалени доходи.  

Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 ще получи близо 4 млрд. лв. от общия бюджет 

на ЕСФ +. Специален акцент ще бъде поставен върху мерките, насочени към младите хора, които искат 

да повишат квалификацията си или да подобрят образованието си, за да намерят по-качествена работа. 

С проектите ще бъде стимулирано ученето през целия живот, равните възможности на пазара труда и 

подобряване на трудовата мобилност. В следващите седем години подкрепа ще получат обученията за 

развитие на уменията, необходими за цифровите и зелените преходи. 

                                                                                                                                   Източник: esf.bg 

 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

Само няколко месеца остават за подготовка на Териториални планове за справедлив преход на въг-

лищните региони, които ще бъдат засегнати от трансформациите по Зелената сделка. На база на тях те 

ще получат финансиране от европейския Фонд за справедлив преход, за да преодолеят екологични-

те и социално-икономически последици от решението на Европейската комисия да се търсят почисти 

алтернативи на въглищата. Регионите, чиято енергийна трансформация от въглища към алтернативна 

енергия е одобрена от ЕК за финансиране по Фонда за справедлив преход са Стара Загора, Кюстендил 

и Перник. С голямо мнозинство Европейският парламент гласува Фонда за справедлив преход. По него 

за България са предвидени средства в размер на близо 1,3 млрд. евро, които трябва да бъдат насо-

чени към трите региона с развита въглищна енергетика. Голямото притеснение е, че евентуалното зат-

варяне на мините и тецовете или преструктурирането им ще обезлюди цели селища. Редно е отрано да 

се мисли за преквалификация на работната ръка и да се помисли за алтернативна работа в региона. 

България настоя за балансирано и справедливо разпределение на ползите и тежестите, съпътстващи 

прехода, между държавите членки. По-амбициозните цели ще са предизвикателство за страната ни и е 

необходимо адекватно финансиране, при отчитане на националните нужди и специфики. Първите сред-

ства по фонда вероятно ще бъдат отпуснати още през есента. По инициатива на Европарламента, в 

рамките на Фонда за справедлив преход ще бъде въведен Зелен механизъм за възнаграждение, ако ре-

сурсите на фонда бъдат увеличени след 31 декември 2024 г. Тези допълнителни ресурси ще бъдат раз-

пределени между държавите членки, като тези, които успеят да намалят промишлените емисии на пар-

никови газове, ще получават повече финансиране. От юни 2020 г. Европейската комисия предостави 

онлайн платформа за подкрепа на публични и частни организации от въгледобивни и други въглеродно 

интензивни региони. Тя осигурява техническа и консултантска подкрепа и лесен достъп до информация 

за възможностите за финансиране.  
                                                                                                                                                                                Източник: НСОРБ 

ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА – ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА  

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en
https://www.namrb.org/elektronen-biuletin
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КЮСТЕНДИЛ 
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България заедно с още 67 региона от Средиземноморието с достъп до           

евросредства за опазването на околната среда и подпомагане на туризма 

България ще има достъп до европейско финансиране за изпълнение на съвместни проекти заедно с 67 

региона на Средиземно море по новата Програма за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ 

Средиземно море“ 2021-2027 г. (Програма Евро МЕД 2021-2027). Страната ни е включена за пър-

ви път в нея, като проекти ще могат да се изпълняват на цялата ѝ територия. От българска страна Наци-

онален орган на програмата ще бъде Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

 

Общият прогнозен бюджет на инструмента за периода 2021-2027 г. е около 230 милиона евро, осигурени 

от Европейския фонд за регионално развитие и национален принос от държавите-участници. Програма 

Евро МЕД 2021-2027 включва най-вече крайбрежните региони и острови в десет държави-членки на 

ЕС. Освен България, с цялата си територия участват Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Малта и Слове-

ния. Включени са и 11 региона от територията на Испания, 5 региона от Франция, 3 региона от Португа-

лия, както и държавите кандидат-членки на ЕС: Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, 

Черна гора и Албания. 

 

Програмата ще финансира мерки в областта на иновациите и новите технологии - проекти за по-

вишаване на капацитета за иновации на публичните власти и частните субекти за прилагане 

на решения за устойчива и зелена икономика и по-екологична среда за района на Средиземно 

море. Във фокуса на програмата е и опазването на околната среда, като са предвидени мерки за ре-

шаване на общи проблеми, свързани със замърсяване на морските територии, управлението на от-

падъци, опазване на биологичното разнообразие и др. Борбата с изменението на климата също 

е сред приоритетите, като е дадена възможност за съвместни проекти за управление и минимизиране на 

рисковете от природни бедствия. Програмата ще има за цел и да насърчи прехода към кръгова и ефек-

тивна икономика – насърчаването на зелени технологии, внедряване на екологосъобразни сис-

теми за възобновяеми енергийни източници, енергийната ефективност, синя икономика и др., 

като и подпомагане на сътрудничеството между национални, регионални и местни власти. 

Отчитайки икономическата значимост на сектор „туризъм“ за регионите в Средиземноморието, както и 

последиците от социално-икономическата криза вследствие на пандемията от COVID-19, развитието и 

подпомагането му ще бъде един от основните приоритети. 

 

Очаква се програмата да бъде финализирана в рамките на следващите няколко месеца и внесена за 

одобрение към ЕК през второто шестмесечие на 2021 г. 

В тази връзка МРРБ стартира обществени консултации по Доклада за екологична оценка (ЕО). Станови-

ща и мнения могат да се депозират до 11 юни 2021 г., както следва: писмено, чрез деловодството на 

МРРБ, на адрес: гр. София, п.к. 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17 – 19 или по електронна поща 

на имейл: e-mrrb@mrrb.government.bg.  

 

Подробна информация и документи, касаещи процедурата по екологична оценка, е достъпна на интернет 

страницата на министерството, в раздела „Проекти на нормативни актове“. 

 
                                                                                                                                                                                                           Източник: МРРБ  

 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

https://www.mrrb.bg/bg/startirane-na-obstestveni-konsultacii-po-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-po-programata-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-interreg-sredizemno-more-2021-2027-g-programa-evro-med-2021-2027/
https://www.mrrb.bg/bg/bulgariya-zaedno-s-oste-67-regiona-ot-sredizemnomorieto-s-dostup-do-evrosredstva-za-opazvaneto-na-okolnata-sreda-i-podpomagane-na-turizma/
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периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

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

Приет е новият Регламент по програма LIFE 

2021 г.- 2027 г. 

Финансовата рамка е в размер на 5,432 милиарда евро, което е с 50% повече от бюджета за пред-
ходния период. Увеличението е съобразено със заложените мерки в дългосрочния бюджет на ЕС и 

инструмента за възстановяване Next Generation EU, които предвиждат поне 30 % от общите разходи 
на Съюза да допринасят за цели, свързани с климата. 
Програмата отново е структурирана в две области – околна среда и действия по климата, всяка от 

които обхваща по няколко подпрограми: природа и биоразнообразие; кръгова икономика и качество на 

живот; смекчаване и адаптиране към изменението на климата; като е включена и изцяло нова 

подпрограма: преход към чиста енергия. 

Финансирането ще бъде насочено към проекти, свързани с най-добрите технологии, практики и ре-
шения, разработени на местно, регионално или национално ниво. Това включва интегрирани подхо-
ди за прилагане на планове за управление на отпадъците, подобряване качеството на въздуха и во-

дата, възстановяване на биологичното разнообразие и морските екосистеми. От тази година LIFE ще 
подпомага и дейности, свързани с енергийната ефективност и възобновяемата енергия. 
Новата програма предвижда опростен и по-гъвкав подход в хода на целия проектен цикъл. Бенефи-

циенти могат да бъдат публични или частни организации, неправителствени или образователни ор-
ганизации. 
Вече 29 години LIFE е единственият финансов механизъм на ЕС, изцяло ориентиран към околната 

среда и климата. Неговата цел е да допринася за изпълнението, актуализирането и разработването 
на политиките и законодателството на Съюза в областта на околната среда и климата чрез съфи-
нансиране на проекти с европейска добавена стойност. Досега по програмата са съфинансирани 

над 5000 проекта и са оползотворени над 6 милиарда евро. 
Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) поема 
функцията на управляващ орган по LIFE за периода 2021 г. – 2027 г.  

Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ в Министер-
ството на околната среда и водите е Национално звено за контакт (НЗК) и оказва съдействие на 
българските кандидати и бенефициенти на всички етапи от подготовката, подаването и изпълнени-

ето на техните проекти.  
                                                                                                                Източник: life-bulgaria 

ПАНАИР НА ОТКРИТО ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ ПРОВЕДЕ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 

                          ОТ РЕГИОНА 

На 29.05.2021 г. (събота) от 10:00 ч., в реновираната зона около Средновековна църква “Успение Бого-

родично” в с. Раждавица, Община Кюстендил проведе Панаир на открито под наслов „Пазете миналото 

си с мисъл за бъдещето“. 

Събитието е част от проект „Опазване на духовните светилища - устойчив туристически потенциал в 

Струмица и Кюстендил“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП 

между Република България и Република Северна Македония, по който партньори са Община Кюстендил 

и Община Струмица. 

Основна цел на проекта е повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сът-

рудничество за по - добро опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство. 

Общият бюджет на проекта е  - 492 215,39 евро, от които  за Община Кюстендил – 247 097,79 евро и за 

Община Струмица – 245 117,60 евро. 

http://www.life-bulgaria.bg/bg/priet-e-noviyat-reglament-po-programa-life-2021-g-2027-g/?fbclid=IwAR2NEP__b4Y_kdOqAdiwhNYKdzRr-Ft21iVYKZ8uV-sjYALBWXZ3kXcVSLQ
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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 

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 

  

По време на изпълнението на проекта са осъществени следните дейности:  

 Подобряване на туристическата инфраструктура в община Кюстендил (района на средновековна 

църква “Успение Богородично“ с. Раждавица) посредством подобрен достъп до църквата, рехабили-

тиран общински път за достъп до нея и подобряване на достъпа /еко - пътека/ между църквата и 

природна забележителност Полско - Скакавишки водопад 

 Инвестиционна дейност в туристическа инфраструктура в Струмица посредством социализация/ ре-

новиране на пространство около манастир „Св. Леонтий“, Струмица –  изграждане на път за достъп 

до манастирските жилища с калдъръм;   

 Провеждане на Тематично проучване, свързано със съществуващи  религиозни обекти/ храмове, 

църкви/ в двете общини. Изследването ще включва посещение на място, кратък исторически прег-

лед и друга интересна информация, която може да бъде полезна на туристите.  

 Провеждане на открит фестивал в с. Раждавица – еднодневен открит фестивал, включващ  офици-

ална церемония по откриване на обновения обект, музикална част – представена от местни и маке-

донски участници, множество игри за деца, предварително подготвени от професионални анимато-

ри; 

До края на изпълнение на проекта предстои провеждане на фина-

лен форум под надслов „Устойчиво развитие на туризма на базата на 

културното наследство в трансграничния регион“ и официално откри-

ване на реконструирана зона около манастира в Струмица.  

Продължителността на проекта е 24 ме-

сеца: 12.07.2019г. – 12.07.2021г. 

 

 


