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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 АКТУАЛНО       
ОТ 9 АВГУСТ ОТВАРЯТ ПРИЕМА ПО 4.2.”ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРА-

БОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”  

Цел на подмярката: Изпълнението на подмярката следва да допринесе за подобряване на вертикално-

то и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработватели и търговци. 

Реализираните проекти по подмярката ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на земе-

делските производители и предприятията от хранително – вкусовата промишленост и за по-доброто им 

интегриране в агрохранителната верига. 

Общ размер на БФП: 387 164 028,74 лв. 

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е  29 337 лв. 

Максималният размер на допустимите разходи по процедурата за един кандидат е 5 867 400  

лв.  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 7, юли 2021 г. 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 От 9 август отварят приема по 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

 Процедура “Подобряване на природозащитното състояние на природните местообитания-2”, ОПОС 

2014-2021, е отворена за кандидатстване 

 Обявяване на процедура за подбор на проекти “Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включва-

не”, ФМ на ЕИП 

 Агенция за хората с увреждания обявява конкурси за финансиране 

 Първи отворени покани за набиране на проектни предложения по LIFE с общ бюджет над 

580 милиона евро 

 
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

 Проведе се обществено обсъждане на проекта на програма “Образование” 2021 - 2027 г. 

 Новият европейски Баухаус – красиво, устойчиво, приобщаващо  

 На 20 юли е публикувана за обсъждане е новата версия на Плана за възстановяване и ус-

тойчивост  

 Дългосрочната визия на ЕС за селските райони: по-силни, свързани, устойчиви и проспери-

ращи 

 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

  703 договора по европейски програми са сключени в област Кюстендил от началото на 

2014 г.  

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

Интензитет на помощта:  

от 35 до 55% 

Допустими кандидати: регистрирани земеделски 

стопани и/или групи или организации на произво-

дители които: 

 са регистрирани 36 месеца към датата на пода-

ване на проектното предложение; 

 минималният стандартен производствен обем на 

земеделското им стопанство е не по-малко от 

левовата равностойност на 8 000 евро. 

Допустими дейности:  

 внедряване на нови и/или модернизиране на 

наличните мощности и подобряване на използ-

ването им, и/или 

 внедряване на нови продукти, процеси и техно-

логии, и/или 

 намаляване на себестойността на произвежда-

ната продукция, и/или 

 подобряване на сътрудничеството с производи-

телите на суровини, и/или 

 опазване на околната среда, включително нама-

ляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 

 подобряване на енергийната ефективност в 

предприятията, в това число използване на 

енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или 

 подобряване на безопасността и хигиенните ус-

ловия на производство и труд, и/или 

 подобряване на 

качеството и бе-

зопасността на 

храните и тяхната 

проследяемост, и/

или 

 подобряване на 

възможностите за 

производство на 

биологични храни 

чрез преработка 

на първични земеделски биологични продукти, 

и/или 

  инвестиции и дейности, които допринасят за 

устойчивото и цифрово икономическо възстано-

вяване. 

Допустими разходи:  

 Разходи за материални инвестиции 

 Разходи за нематериални 

 Общи разходи 

 

Краен срок за подаване на проектни предло-

жения: 17 декември 2021г. в ИСУН 2020 

 

ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТА-

НИЯ - 2“, ОП “ОКОЛНА СРЕДА, Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Цел на процедурата: да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подоб-

ряване на природозащитното състояние на природни местообитания.  

Общият размер на средствата: 1 820 0002 лв. 

Допустими кандидати: Структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), от-

говорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобрява-

не на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанс-

ка цел (сдружения и фондации), общини, научни институти и висши училища.  
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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 партньори: Структури/звена в струк-

турата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), 

отговорни за формиране, прилагане и изпълнение 

на политиката в областта на Натура 2000 за подоб-

ряване на природозащитното състояние на видове 

и природни местообитания, юридически лица с нес-

топанска цел (сдружения и фондации), общини, на-

учни институти и висши училища.  

Допустими дейности:  

 Контрол на инвазивни чужди видове (ИЧВ) и 

рудерални видове и премахване на конкурентни 

видове растения; 

 Рекултивиране на увредени площи; 

 Премахване на сметища и изоставени построй-

ки; 

 Регулиране на пашата; 

 Контрол на използването на торове, пестициди 

и биогенно замърсяване; 

 Противопожарни мерки; 

 Спомагателни дейности, необходими за подго-

товка и изпълнение на проекта; 

 Организация и управление на проекта  

 

Допустими категории разходи:  

 Разходи за СМР 

 Разходи за материални активи 

 Разходи за нематериални активи 

 Разходи за услуги 

 Разходи за такси 

 Разходи за материали 

 Разходи за провеждане и участие в мероприятия 

 Непреки разходи  

 

Подаването на проектни предложения е електронно 

чрез ИСУН 2020 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/cab7fced-6a60-44f7-8417-bc555e9bb66e
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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.  

 

Цел на процедурата: Общата цел на процедурата е чрез ефективни интегрирани подходи да се създа-

дат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в марги-

нализирани ромски общности. 

Процедурата предвижда насърчаване на подобреното включване и овластяване на ромите в Бълга-

рия. Изпълняваните проекти трябва да осигурят допълнителни мерки за подобряване на достъпа до соци-

ални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация. Проектите трябва да се основа-

ват на активното участие на ромската общност и на сътрудничеството между местните институции 

(местни власти, гражданско общество и други доставчици на услуги). 

Допустими кандидати: Общини, в които ромските общности съставляват най - малко 5% от общото на-

селение и където ромските общности са в неравностойно положение (живеят в компактни групи; в изоли-

рани ромски общности; в изолирани квартали на градове или села, със затруднен достъп до базова инф-

раструктура и услуги, в маргинализирани и/или бедни и/или отдалечени райони) и наброяват не по-

малко от 2 000 жители. За постигане на съответния брой и процент хора, живеещи в маргинализирани и/

или бедни и/или отдалечени райони в неравностойно положение, е допустимо създаването на партньорс-

тва между отделните общини.   

Допустими партньори от България: Всички публични органи и неправителствени организации.  

Минимален размер: 500 000 (петстотин хиляди) евро  

В зависимост от броя на хората с настояща адресна регистрация в маргинализираните, бедните, необла-

годетелстваните общности с предимно ромско население, максималният размер на финансирането може 

да бъде:от 750 000 евро до 1 200 000 евро 

Проектните дейности следва да обхващат интегрирани мерки в областта на образованието, социалните 

и интегрирани услуги, здравеопазването, трудова заетост, професионалното обучение и други специфич-

но необходими области на намеса; дейности за овластяване на ромите и участие в разработването и при-

лагането на политики и услуги, които засягат развитието на общността; дейности за увеличаване на дос-

тъпа и качеството на секторни или интегрирани услуги за роми; дейности за повишаване нивото на прие-

мане между ромите и основното население и за противодействие на дискриминацията и негативните наг-

ласи срещу ромското население. 

 

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.09.2021 г. до 18 часа.  

Пълният пакет документи по процедурата  можете да намерите тук:  ИСУН 2020 

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА 

РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ“ 

Агенция за хората с увреждания обявява следните конкурси за финансиране: 

 Стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда; 

 Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания; 

 Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с ув-

реждания; 

 По Национална програма за заетост на хората с увреждания: да насърчава и подпомага работодате-

лите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания. 

Конкурсната документация можете да намерите тук  https://ahu.mlsp.government.bg/home в рубриката 

Проекти/Програми.  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/85df7db2-00ac-47cf-9416-218ae6315c43
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7ae1575e-a627-447d-9941-c7dedb6c7b22
https://ahu.mlsp.government.bg/home/?fbclid=IwAR3X4midcRnk_m7n-5nuiq0iIlPy0k8FZG2_uSsZVV66xYbNWwnJwDInd9I
https://ahu.mlsp.government.bg/home/?fbclid=IwAR3X4midcRnk_m7n-5nuiq0iIlPy0k8FZG2_uSsZVV66xYbNWwnJwDInd9I
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Първи отворени покани за набиране на проектни предложения 

по LIFE с общ бюджет над 580 милиона евро 

 
Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) откри 

първите покани за набиране на проектни предложения по Програма LIFE 2021 - 2027. Към 3 август 

са отворени за кандидатстване 33 покани.  

 

На сайта на Европейската комисия са качени съответните документи и формуляри за всяка отделна 

покана: https://cinea.ec.europa.eu 

Отворените покани обхващат четирите подпрограми:  

 „Опазване на природата и биологичното разнообразие“, 

 „Кръгова икономика и качество на живот“, 

 „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“  

  „Преход към чиста енергия“. 

 

Екипът на LIFE публикува записани информационни сесии, с цел да улесни кандидатите и да ги за-

познае с характеристиките на поканите, новостите в текущия програмен период и с детайли относно 

процеса на кандидатстване.  

На този линк са публикувани всички информационни сесии: LIFE Call for proposals 2021 

 

Националното звено за контакт по програмата подготвя собствено информационно събитие. 

https://cinea.ec.europa.eu/news/first-life-call-proposals-2021-opened-over-eur-580-million-available-help-realise-your-project_en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKuLiQigqrCmRiq2CrNhsEHJUykqm-EkT
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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.  

 

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА 

„ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 Г. 

 

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

Над 100 участници се включиха в общественото обсъждане на проекта на Програма „Образование“ 2021-

2027 г., проведено онлайн на 28 юли 2021 г. На срещата беше представен и дискутиран проектът на 

Програма „Образование“ 2021-2027 г., изготвен от Тематичната работна група за разработване на прог-

рамата, в който са отразени получените коментари от службите на Европейската комисия, след изпраща-

нето му за неформални консултации с тях. 

Според заместник-министъра на образованието и науката Евгения Пеева общественото обсъждане е от 

изключителна важност заради обратната връзка относно обществените нагласи към разработения проект 

на програмата, защото ще даде възможност резултатите от обсъждането да бъдат взети предвид преди 

финализирането на документа. Тя посочи, че последните политически въпроси, по които е постигнато 

съгласие и са отразени в проекта на Програма „Образование“, са свързани с определяне на целенасоче-

ни действия спрямо маргинализираните групи като ромите, по-добро фокусиране на мерките за подкрепа 

на висшето образование и по-пряк ангажимент по дейностите, които ще бъдат заложени в Оперативния 

план за изпълнение на Стратегията за висше образование. При дейностите за дигитализация на образо-

ванието е поставен акцент върху въздействието на подкрепата за преодоляване на цифровото изключва-

не на маргинализирани групи и за намаляване на риска от отпадане поради ограничен достъп до цифро-

ви технологии, като при разработването на операцията ще бъде отчетен представеният на 23 юли 2021 г. 

Анализ на обучението от разстояние в електронна среда, изготвен от екипа на Министерството на обра-

зованието и науката. 

 

Проектът на Програма „Образование“ 2021-2027 г. е разработен, отчитайки основните предизвикателст-

ва във всички етапи и степени на образование. В рамките на програмата са обособени три приоритета: 

 Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“; 

 Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“; 

 Приоритет 3 „ Връзка на образованието с пазара на труда“. 

 Чрез предвидените дейности ще се насърчава равният достъп на всички деца и ученици до ка-

чествено и приобщаващо образование с акцент върху уязвимите групи с цел да се намали ранното 

отпадане от образователната система. 

 Предвижда се разширяване на дигиталното образователно съдържание, повишаване на дигитал-

ната компетентност и умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се 

насърчава въвеждането на иновативни учебни програми и съдържание и ще се подкрепя изявата 

на талантите на учениците, особено в по-отдалечените райони на страната.  

 Програмата цели подобряване на връзката на образованието с пазара на труда чрез развитие 

на професионалното образование и обучение, както и въвеждане на дуално образование в при-

ложими специалности във висшето образование, развиване на предприемаческите умения на сту-

дентите и студентски практики. Ще се подкрепя модернизирането и дигитализацията на бакалавър-

ски и магистърски програми, както и развитието на докторантски програми и проектна докторан-

тура, свързани с потребностите на пазара на труда. 

 

Предвижда се Програма „Образование“ 2021-2027 г. да бъде с общ бюджет от над 1,9 млрд. лева. Прог-

рамата се съфинансира от Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) с близо 1,539 млрд. лв., както и от дър-

жавния бюджет на Република България. 

Обществената консултация по проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г. продължава до 09 август 

2021 г., включително.  
                                                                                                                                   Източник: ОПНОИР 

https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/8032
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ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Новият европейски Баухаус – красиво, устойчиво,                 

приобщаващо  

На 15 юли се проведе конференция „Новият европейски Баухаус – възможностите за действия на на-

ционално ниво“. В нея участваха представители на централните и местните власти, Европейската ко-

мисия, Европейския парламент и на Съвета на ЕС, научния сектор, специалисти в новите технологии, 

музеи, галерии, читалища; творчески сдружения и колективи; граждански организации, творци и ин-

телектуалци. Идеята за Нов европейски Баухаус е да насърчава нова естетика, съчетание на добри 

резултати и креативност, да бъде инкубатор за иновации и творчество, да стимулира изготвяне на ви-

зия за устойчив начин на живот в привлекателна и достъпна среда.  

 

Това е междусекторен проект, който ще свърже в мрежа специалисти от различни дисципли-

ни, ще създаде пространства за експериментиране, за симбиоза за намиране на иновативни 

решения на съвременните предизвикателства. Новият европейски проект се очаква да ускори 

екологосъобразни и цифрови решения, технологии и продукти. Той ще насърчава прилагането на но-

ваторски решения по отношение на архитектурата и материалите.  

 

Презентации демонстрираха практики отвъд границите на изкуството и извън рамките на архитектура-

та, търсещи качество, устойчивост, приобщаване и естетика за всеки в градовете и селата. Дискутира 

се връзката и с политиката на сближаване, как да се предостави подкрепа за местните власти, музеи, 

читалища, гражданите и заинтересованите страни в градове и в селски райони, за да имат рамка за 

експериментиране на местно ниво, да оформят визия и да идентифицират посоки за развитие, които 

да доведат до увеличаване на качеството на живота.  

Планът включва 57 инвестиции и 43 реформи или 

8 нови инвестиции и 7 допълнителни реформи, в 

сравнение с версията от м. април. Те отново са 

структурирани в четирите досегашни стълба на 

Плана, които обаче са с променен финансов дял 

от общия му бюджет. За сметка на стълба посве-

тен на Свързаната България, чийто дял се намаля-

ва с над 4%, са завишени стойностите на остана-

лите три стълба, като най- съществен (с 2.5%) е 

ръстът на стълб «Справедлива България».  

 

Стълбовете са:  

 Иновативна България: цели повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката и 

трансформирането й в икономика, базирана на 

знанието и интелигентния растеж- 27.4% от 

бюджета на Плана; 

 

 Зелена България: фокус върху устойчивото 

управление на природните ресурси, позволя-

ващо задоволяване на текущите нужди на ико-

номиката и обществото, при запазване на еко-

логичната устойчивост, така че тези потреб-

ности да могат да продължат да бъдат удовлет-

ворявани и в дългосрочен план- 36.8% от бю-

джета на Плана; 

 

 Свързана България: акцентира върху осигуря-

ването на предпоставки за повишаването на 

конкурентоспособността и устойчивото разви-

тие на районите на страната, каквито са по-

добряването на транспортната и цифрова 

свързаност, както и насърчаването на местното 

развитие, въз основа на специфичния местен 

потенциал- 17.8% от бюджета на Плана. 
  

На 20 юли е публикувана за обсъждане новата версия на Плана за възстано-

вяване и устойчивост  



   

  

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.  

 

 Справедлива България: специален фокус вър-

ху групите и лицата в неравностойно положе-

ние за постигане на по-включващ и по-

устойчив растеж и споделен просперитет за 

всички, както и с акцент върху изграждането 

на ефективни и отговорни публични институ-

ции, чувствителни към нуждите на бизнеса и 

потребностите на гражданите- 18% от бюдже-

та на Плана. 

 

Новост е, и че за реализацията на Плана се зала-

гат и 10 млн. лв. за т.нар. хоризонтална техни-

ческа помощ. Тя ще обхваща четири основни об-

ласти на подкрепа за подсилване капацитета за 

изпълнение и обществената осведоменост: (i) ко-

муникация и публичност на Механизма за възста-

новяване и устойчивост и Националния план за 

възстановяване и устойчивост; (ii) информацион-

на система за мониторинг и обучения на финални-

те бенефициенти и ползватели на инструмента за 

отчитане; (iii) административен капацитет на бе-

нефициентите в областта на обществените поръч-

ки; (iv) одит.  

 

Повечето от планираните през април програми, 

проекти и мерки по Плана, се запазват, като една 

част от тях са и с изменен обхват, бюджети и сро-

кове за реализация. От Плана отпадат 3 инвести-

ции за:  реконструкция, възстановяване и модер-

низация на държавния хидромелиоративен фонд; 

изграждане, развитие и оптимизация на цифрова-

та ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа и създа-

ването на национален регистър (база данни) за 

превенция и проследяване на онкологични забо-

лявания. 

 

Включените нови инвестиции са за: 

 

 изграждане на минимум 1.7 GW ВЕИ и батерии; 

 

 изграждане на високоефективна газова центра-

ла с комбиниран цикъл, заместваща минимум 1.0 

GW от въглищните мощности в ТЕЦ „Марица Изток 

- 2“; 

 

 проучвателни дейности за разработване на пи-

лотен проект за комбинирано производство на 

топлина и електричество от геотермални източни-

ци; 

 

 възстановяване на ключови за климата екосис-

теми; 

 

 фонд за насърчаване на технологичния и еко-

логичен преход на селското стопанство; 

 

 интегрирана национална система за киберси-

гурност; 

 

 изграждане на Национален комплексен център 

и мрежа за мониторинг, контрол и управление- 

предвижда изграждане на Национален комплек-

сен център и мрежа за мониторинг, контрол и уп-

равление за събиране, обработка и последващо 

предоставяне на първичната информация, получе-

на от сензори, разположени в Космоса, въздушно-

то пространство и на земната повърхност, включ-

ващ централизирани и децентрализирани по об-

ласти на компетенции и отговорности структури. 

Общият планиран ресурс е 200 млн.лв. (166.7 

млн.лв. за сметка на МВУ и 33.3 млн.лв. нацио-

нално съфинансиране) с период на изпълнение 

2021-2025 г.; 

 

 модернизиране на материалната база и въвеж-

дане на информационни технологии за подобрява-

не на социалната подкрепа за населението от 

Агенция за социално подпомагане; 

 

 повишаване на ефективността и качеството на 

предоставяните административни услуги в систе-

мата на Агенцията по заетостта и намаляване на 

административната тежест; 

 

 изграждане на система за оказване на спешна 

медицинска помощ по въздуха; 

 

изграждане на Национална дигитална платфор-

ма за медицинска диагностика. 
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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 Програмите и мерките в Плана от интерес за 

общините, са изменени: 

 

 Модернизирането на образователните 

институции за по-привлекателна и качествена 

среда за учене и иновации: в интервенциите се 

включват и 24 професионални училища. Общият 

планиран ресурс се завишава с около 75 млн.лв.; 

 

 Изграждането на центрове за личност-

но развитие на ученици и младежи в подк-

репа на устойчивото възстановяване на об-

щините: Общият планиран ресурс се завишава с 

10 млн.лв.; 

 

 Програмата за енергийна ефективност в 

сграден фонд: мерките за повишаване на енер-

гийната ефективност в жилищния сграден фонд, 

са обособени в два работни пакета, в зависимост 

от първоначалните енергийни характеристики на 

жилищните сгради: 

 пакет 1 ще е за сгради с енергийни класове 

E, F, G и 100% проектно финансиране, а  

 пакет 2 за сгради с енергиен клас D с 85% 

финансиране на проекти.  

Залага се и условие, че за да кандидатстват за 

подкрепа, собствениците на сгради представят 

съответните технически проучвания, архитектур-

ни проучвания и проучвания за енергийна ефек-

тивност на своята сграда, които определят допус-

тимостта им за съответния работен пакет. Плани-

раният ресурс от Плана за интервенциите в жи-

лищния фонд се намалява с около 200 млн. лв., 

който на практика ще се компенсира от въведе-

ното частно съфинансиране; 

 

 Програмата за финансиране на единич-

ни мерки за енергийна ефективност в едно-

фамилни сгради и многофамилни сгради, 

които не са свързани към топлопреносни и газоп-

реносни мрежи: от 50 на 60% се увеличава съ-

финансирането за домакинствата за изграждане-

то на слънчеви системи за битово горещо водос-

набдяване и на фотоволтаични системи до 4 kW. 

Бюджетът на програмата се увеличава значител-

но- от 32 млн. лв. на 240 млн. лв., от които при-

носът на Механизма за възстановяване е 140 

млн. лв.; 

 

 Енергийно ефективните общински сис-

теми за външно изкуствено осветле-

ние: бюджетът на схемата се намалява драстич-

но от 352 млн. лв. на 62.5 млн. лв.; 

 

 Програмата за изграждане/

доизграждане/ реконструкция на водоснаб-

дителни и канализационни системи, вкл. и 

пречиствателни станции за отпадъчни води за 

агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж.:  отпа-

дат инвестиции на територията на Столична об-

щина, като бюджетът й е редуциран с около 213 

млн. лв.; 

 

 С изменено наименование е проекта 

за модернизиране на здравната система чрез 

осигуряване на съвременна и иновативна меди-

цинска апаратура за лечебни заведения за бол-

нична помощ. Залага се и модернизация на сис-

темата за педиатрична помощ в цялата страна, 

изграждане на капацитет за прилагане на най-

съвременни методи за лечение на онкологични 

заболявания чрез създаването на Национален 

център за лъчеление с протонна терапия в Со-

фия, с акцент върху лечение на деца и модерни-

зация на системата за диагностика и лечение на 

онкологични заболявания в страната. 

  

  
  
 Източник:  НСОРБ 

 

 План за възстановяване и устойчивост: 

 https://www.nextgeneration.bg/14  

https://www.namrb.org/versiia-1-3-na-plana-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost
https://www.nextgeneration.bg/14
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Дългосрочната визия на ЕС за селските райони: по-силни, свързани, устойчи-

ви и проспериращи 

 

Европейската комисия представи дългосрочна визия за селските райони на ЕС, която очерта предизви-

кателствата и опасенията, пред които те са изправени, и успоредно с това изведе на преден план някои 

от най-обещаващите възможности, които се разкриват пред тези региони. Въз основа на прогнозна 

оценка и широки консултации с гражданите и други участници от селските райони се предлагат Пакт за 

селските райони и План за действие за селските райони, които имат за цел да направят нашите селски 

райони по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи.  

Пакт за селските райони: Той ще мобилизира усилията на участници на равнището на ЕС, както и на 

национално, регионално и местно равнище, с цел да се окаже подкрепа за общите цели на визията, 

да се насърчи икономическото, социалното и териториалното сближаване и да се отговори на общи-

те стремежи на селските общности. Комисията ще улесни тази рамка чрез съществуващите мрежи и 

ще насърчава обмена на идеи и на най—добри практики на всички равнища.  

План за действие на ЕС за селските райони: Няколко политики на ЕС вече предоставят подкрепа за 

селските райони и допринасят за тяхното балансирано, справедливо, екологосъобразно и иноватив-

но развитие. Сред тях на общата селскостопанска политика (ОСП) и политиката на сближаване ще 

бъде отредена първостепенна роля в подкрепата и изпълнението на настоящия план за действие. 

Ще бъдат добавени и някои други области на политиката на ЕС, които ще превърнат тази визия в 

реалност.  

Във визията и плана за действие са набелязани четири области на действие, подкрепени от водещи 

инициативи, в следните направления: 

 По-силни: овластяване на селските общности, подобряване на достъпа до услуги и улесняване на 

социалните иновации;  

 Свързани: подобряване на транспортната свързаност и цифровия достъп;  

 Устойчиви: опазване на природните ресурси и екологизиране на селскостопанските дейности; 

 Проспериращи: разнообразяване на икономическите дейности и подобряване на добавената стой-

ност от селскостопанските и агрохранителните дейности и аграрния туризъм.  

 

До края на 2021 г. Комисията ще влезе във връзка с Комитета на регионите, за да се проучи пътят за 

постигане на целите на визията. До средата на 2023 г. Комисията ще направи преглед на действията, 

финансирани от ЕС и държавите-членки, за селските райони. В публичен доклад, който ще бъде публи-

куван в началото на 2024 г., ще бъдат набелязани областите, в които са необходими увеличена подкре-

па и финансиране. Обсъжданията по доклада ще послужат за основа при подготовката на предложени-

ята за програмния период 2028 –2034 г. През септември и ноември 2020 г. Комисията проведе общест-

вена консултация във връзка с дългосрочната визия за селските райони. Над 50% от респондентите за-

явяват, че инфраструктурата е най-належащата нужда за селските райони. 43% от респондентите също 

така оценяват като неотложна нуждата от достъп до основни услуги и удобства, като вода и електри-

чество, банки и пощенски служби. Респондентите считат, че през следващите 20 години привлекател-

ността на селските райони ще зависи до голяма степен от наличието на цифрова свързаност (93%), на 

основни услуги и електронни услуги (94%) и от подобряването на климатичните и екологичните пока-

затели на селското стопанство (92%).  

  

Източник: https://ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
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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.  

 

703 ДОГОВОРА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ СА СКЛЮЧЕНИ В ОБЛАСТ КЮС-

ТЕНДИЛ ОТ НАЧАЛОТО НА 2014г. 

 На 16 юли 2021 г. от 10:00ч. Областен информа-

ционен център – Кюстендил проведе работна сре-

ща с местни и регионални медии, на която 

представи обобщени данни за напредъка при из-

пълнението на програмите, съфинансирани от Ев-

ропейските структурни и инвестиционни фондове в 

област Кюстендил за периода януари 2014 – юли 

2021 г.  

Общият брой на сключените договори в област 

Кюстендил за този период е 703 на обща стойност 

197 264 755.95лв. Тези данни са въз основа на Ин-

формационната система за управление и наблюде-

ние на средствата от ЕС (ИСУН 2020). 

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ са 

сключени 62 договора на обща стойност 21 210 

652.71лв. 44 от договорите са сключени с общинс-

ките администрации, а останалите 18 се изпълня-

ват от фирми. 12 проекта на обща стойност 1 811 

872.18 лева са сключени по Оперативна програма 

за храни и/или основно материално подпомагане. 

Най-много договори са сключени по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ – общо 

466 в цялата област на обща стойност 36 159 

277.11 лв. От тях 341 са в община Кюстендил, 179 

в община Дупница, 25 в община Сапарева баня,  9 

в община Рила, по 10 в общините Бобов дол и Ко-

чериново и 2 в община Невестино. Проектите са 

насочени към повишаване на енергийна ефектив-

ност, подобряване на производствения и управ-

ленския капацитет на фирмите, насърчаване на 

предприемачеството, справяне с последствията от 

пандемията COVID-19. Най-голям е броят на склю-

чените договори за изпълнение на проекти по про-

цедура „Процедура за подкрепа на микро и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19 – общо 370 

бр. По ОП „Региони в растеж“ се изпълняват 24 

проекта на обща стойност 46 618 368.43 лв., от 

които 13 са на Община Кюстендил, 10 са на Общи-

на Дупница и 1 на община Рила. По ОП „Наука и 

образование за интелигентен рас-

теж“ (ОПНОИР) е регистриран един проект на 

стойност 118 042,06 лв., както и един интегриран 

проект на Община Кюстендил, който се финансира 

от две оперативни програми – ОПРЧР и ОПНОИР.  

Три са сключените договори по ОП „Добро уп-

равление“, от които два са на Община Кюстендил 

и един на сдружение “Младежки общински съвет – 

Кюстендил“. 12 проекта на обща стойност 36 641 

605.42 лв. се изпълняват по ОП „Околна среда“,  

като единият е с бенефициент Община Кюстендил 

и е в партньорство с общините Невестино и Трек-

ляно, а другият е на Община Дупница в партньорс-

тво с общините Сапарева баня и Бобов дол.  Об-

щините Бобошево, Трекляно, Бобов дол, Сапарева 

баня, Дупница, Рила и Кочериново имат по един 

проект за рекултивация на общинско сметище за 

битови отпадъци. Община Невестино има и проект 

за „Рекултивация на 2 депа за битови отпадъци на 

територията на община Невестино”, стойност 878 

306,93 лв. Общините Рила, Кочериново и Бобоше-

во са включени в два проекта, изпълнявани от Об-

щина Благоевград. По Програмата за морско де-

ло и рибарство има сключени 4 договора на стой-

ност 1 895 957.48 лв, а по Програмата за разви-

тие на селските райони – 116 бр. на обща стой-

ност 23 242 322.80 лв. 

                          НАШАТА ДЕЙНОСТ 

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.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB-26920457987

