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Годишен информационен бюлетин  - 2021 г. 

 

Скъпи приятели, 
 

радвам се, че вече 10 години ОИЦ - 
Смолян успява да бъде един мост между 
бенефициентите и различните програми с 
Европейско финансиране. През това време се 
завършиха много проекти, научихме 
безценни уроци, зародиха се множество 
партньорства и дори приятелства. След 
2007-ма година страната ни пое по ясен 
европейски път, който следваме и до днес.           
От плахи и недоверчиви ученици се 
превърнахме в добри експерти по писане, защитаване и изпълнение на 
европейски проекти. Вече може смело да кажем, че в България се работи 
на високо европейско ниво по отношение на управлението на проекти. 
Аз лично смятам, че своя огромен принос за това имат и мрежата от 
Областни информационни центрове в страната. 

Желая много нови успехи на ОИЦ - Смолян и много нови проекти  
на всички бенефициенти в Областта!  

С пожелания за здрава, успешна и ползотворна Нова 2022-ра 
година! 

Марин Захариев  

Зам. кмет на Община Смолян и ръководител на проект 

 „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Смолян за периода 2019-2021 г.“   

Областен информационен център  

 Смолян 



 
 

ОИЦ – СМОЛЯН ПРЕЗ 2021 Г. 
 

През 2021 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Смолян 
проведе общо 26 информационни събития на открито в общините от 
област Смолян, посветени на актуални процедури по оперативните 
програми и подмерки от Програмата за развитие на селските райони. 

През текущата година 
над 724 души посетиха 
офиса на ОИЦ – Смолян и 
участваха в изнесените 
приемни, организирани от 
експертите на Центъра в 10-
те общини на област Смолян 
и получиха отговор на 768 
въпроса. 

 И през 2021 г. ОИЦ - 
Смолян запази активността 
си в социалните медии и 
задържа интереса на своите над 4500 приятели във Фейсбук профила си 
с над 900 публикации, посветени на европейското финансиране, а 
публикациите на Центъра на единния информационен портал 
www.eufunds.bg бяха 55. 

 През м. март 2021 г. ОИЦ – Смолян  проведе среща с медиите, на 
която експертите на центъра представиха пред журналисти и 
заинтересовани страни от област Смолян предстоящата инициатива на 
ОИЦ - Смолян - Онлайн фотоконкурс "Европейският съюз в моята 
община". По време на срещата бяха направени и разяснения за работата 
и възможностите които предоставя Информационна система за 
управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 
(ИСУН2020). 

На 01 юни 2021 г., се проведе официалната церемония по 
награждаването на победителите и участниците в организирания от ОИЦ 
- Смолян Онлайн фотоконкурс "Европейският съюз в моята община". 
Десетки участници от всички общини на област Смолян запечатаха близо 
700 снимки на обекти, реализирани с подкрепата на Европейския съюз. 

 

 
Целта на 
конкурса 
беше да се 
стимулират 
гражданите 
от Областта 
да се 
информират, 
открият и 
заснемат 
табели на 
проекти, финансирани с европейски средства.  

През м. декември 2021 г. ОИЦ – Смолян взе активно участие в 
традиционната обща инициатива на Мрежата от ОИЦ в страната. Тази 
година инициативата беше посветена на Споразумението за 
партньорство на Република България за 2021-2027 г., а на 2 декември 
екипът на Центъра представи през платформата Zoom проекта на 
Споразумението пред широката общественост.  

И през 2022 и 2023  г. ОИЦ - Смолян ще продължи да предоставя 
услугите си напълно безплатно на всички желаещи и е планирал още 
много срещи, интересни събития и инициативи, на които да представи 
на обществеността всички важни теми, свързани с европейското 
финансиране.  

Екипът на ОИЦ – Смолян пожелава на всички  
       весели празници и много настроение! 

http://www.eufunds.bg/


 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС ЗА 
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ 

Политиката на сближаване на 
Европейския съюз или Кохезионната  
политика е заложена в Договора за 
функционирането на ЕС (член 174) и 
има за цел да ускори икономическото и 
социално сближаване, като ограничи 
неравенствата по отношение на 
развитието на различните региони. 
Политиката е насочена към ключови 

области, което ще помогне на ЕС да посрещне предизвикателствата на 
XXI-ви век и да остане конкурентоспособен в световен план. Бюджетът 
й традиционно възлиза на над 30% от съответната многогодишна 
финансова рамка на ЕС, като за периода 2021-2027 г., се планират 
средства в размер на над 330 млрд. евро.  

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021-2027 г. 
Европейската комисия предлага да се модернизира политиката на 
сближаване - основната инвестиционна политика на ЕС и един от най-
конкретните изрази на солидарност в Съюза.  

За периода 2021-2027 г., Кохезионната политика ще се фокусира 
върху 5 основни цели: 

 По-интелигентна Европа - чрез иновации, цифровизация, 
икономическа промяна и подкрепа за малките и средните пред-
приятия; 

 По-зелена и безвъглеродна Европа - чрез прилагане на Па-
рижкото споразумение и инвестиране в енергийния преход, възобно-
вяемите енергийни източници и борбата с изменението на климата; 

 По-добре свързана Европа - със стратегически транспортни и 
цифрови мрежи; 

 

 

 По-социална Европа - изпълнение на европейския стълб на 
социалните права и подкрепа за качествената заетост, образование-
то, уменията, социалното приобщаване и равния достъп до здравео-
пазване; 

 Европа по-близо до гражданите - подкрепа за местните 
стратегии за развитие и устойчивото градско развитие в ЕС. 

 

Кохезионната политика се реализира в държавите членки, 
посредством Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 

Държавите членки определят своите цели и приоритети за 
финансиране чрез Кохезионната политика на ЕС и Общата политика в 
областта на рибарството, посредством Споразумение за партньорство. 
Това е стратегическия документ, който очертава основните 
инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, 
приобщаващ и интелигентен растеж. 

Съгласно проекта на Споразумението за партньорство на Република 
България за програмен период 2021- 2027 г. през следващия програмен 
период, инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват в 
рамките на всичките пет политически цели на Съюза. 

В рамките на следващия период, страната ни ще разполага със 
средства за инвестиции по линия на политиката на сближаване в 
размер на 9 млрд. евро. Целите и приоритетите, изведени в 
Споразумението за партньорство ще се реализират посредством 
следните програми: 

  
 Програма „Развитие на регионите“; 
 Програма за конкурентоспособност и иновации на предприятията; 
 Програма „Околна среда“; 
 Програма „Транспортна свързаност“; 
 Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за 

интелигентна трансформация; 
 Програма за образование; 
 Програма „Развитие на човешките ресурси“; 
 Програма „Храни и основно материално подпомагане“; 
 Програма „Техническа помощ“; 
 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури.  



 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ 
 

Един от приоритетите, определен от Европейската комисия за 
периода е Европейския зелен пакт. 

Европейският съюз пое ангажимент до 2050 г. да стане първият 
неутрален по отношение на климата континент в света. Това 
изисква значителни инвестиции както от ЕС и националния публичен 
сектор, така и от частния сектор. 

Европейският зелен пакт е пътна карта за постигане на устойчивост 
на икономиката на ЕС. Това ще стане възможно чрез превръщането на 
климатичните и екологичните предизвикателства във възможности във 
всички области на политиката така, че преходът да е справедлив и  
приобщаващ за всички. 

План за инвестиции на Европейския зелен пакт 

С Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт ще се 
мобилизират средства от ЕС и ще се създаде необходимата рамка за 
улесняване и стимулиране на публичните и частните инвестиции за 
прехода към неутрална по отношение на климата, екологична, 
конкурентоспособна и приобщаваща икономика. В допълнение към 
другите инициативи, обявени в рамките на Зеления пакт, Планът се 
основава на три измерения:  

 

 

• финансиране - мобилизиране на най-малко 1 трилион евро 
устойчиви инвестиции през следващото десетилетие. Частното 
финансиране ще бъде стимулирано от по-големия от всякога досега 
дял от бюджета на ЕС, предназначен за разходи за действия в областта 
на климата и околната среда, като ключова роля ще има Европейската 
инвестиционна банка; 

• законодателни и други мерки - осигуряване на стимули за 
набавянето и пренасочването на публични и частни инвестиции. 
Поставяйки устойчивото финансиране в центъра на финансовата 
система, ЕС ще предостави инструменти за инвеститорите и ще улесни 
устойчивите инвестиции от страна на публичните органи чрез 
насърчаване на екологосъобразното бюджетиране и възлагане на 
обществени поръчки, както и чрез разработването на начини за 
улесняване на процедурите за одобряване на държавните помощи за 
регионите в преход; 

• практическа помощ: 
Комисията на ЕС ще оказва 
подкрепа на публичните 
органи и организаторите на 
проекти при планирането, 
изготвянето и изпълнението на 
устойчиви проекти.  

 

Механизъм за справедлив преход  

Механизмът за справедлив преход (МСП) е ключов инструмент, 
гарантиращ, че преходът към неутрална по отношение на климата 
икономика се осъществява по справедлив начин, за да няма 
изоставени. Въпреки че всички региони ще се нуждаят от финансиране 
и че това е предвидено в Плана за инвестиции на Европейския зелен 
пакт, Механизмът ще предоставя целева подкрепа за мобилизирането 
на най-малко 100 милиарда евро за периода 2021-2027 г. в най-
засегнатите региони, за да се смекчат социално-икономическите после-
дици от прехода. Механизмът ще генерира необходимите инвестиции 

 

 



 

в подкрепа на работниците и общностите, които разчитат на веригата 
за създаване на стойност, свързана с изкопаемите горива. Той ще 
допълни съществения принос от бюджета на ЕС, предоставян чрез 
всички пряко свързани с прехода инструменти. 
 

Механизмът за справедлив преход ще има три основни източника 
на финансиране: 

 Фонд за справедлив преход, който ще получи средства от ЕС в 
размер на 7,5 милиарда евро, в допълнение към предложението на 
Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС.  

За да се възползват от своя дял от Фонда, държавите членки, в 
диалог с Комисията, ще трябва да определят допустимите територии 
чрез специални териториални планове за справедлив преход. Те освен 
това ще трябва да се ангажират да допринасят за всяко евро от Фонда 
за справедлив преход с едно евро от средствата от Европейския фонд 
за регионално развитие и Европейския социален фонд плюс, както и да 
предоставят допълнителни национални ресурси.  

По този начин ще се осигури финансиране в размер между 30 и 50 
милиарда евро, което ще мобилизира още инвестиции. Чрез Фонда ще 
се предоставят предимно безвъзмездни средства на регионите. С тези 

 

 

средства ще се помогне на работниците да развият умения и 
компетенции за пазара на труда на бъдещето, както и на МСП, стар-
тиращите предприятия и инкубаторите, за да създават нови 
икономически възможности в тези региони.  

С Фонда ще се подкрепят и инвестициите в прехода към чиста 
енергия, например в областта на енергийната ефективност.  

 

  Специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU 
за мобилизиране на инвестиции в размер до 45 милиарда евро. Целта 
на тази схема е да се привлекат частни инвестиции, включително в 
устойчива енергия и транспорт, които да са от полза за тези региони и 
да помогнат на техните икономики да намерят нови източници на 
растеж. 

  Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор с 
Европейската инвестиционна банка, подкрепен от бюджета на ЕС, за 
мобилизиране на инвестиции в размер на 25-30 милиарда евро. Той 
ще служи за отпускането на заеми в публичния сектор, например за 
инвестиции в топлоснабдителни мрежи и саниране на сгради. 

 

 
 

 

 

 

  



NEXT GENERATION EU 

Next Generation EU е нов инструмент, създаден по предложение на  
Европейската комисия и целящ устойчиво, съгласувано и справедливо 
възстановяване на държавите-членки на ЕС от кризата, породена от 
пандемията от COVID-19. 

 

 Планът за възстановяване и устойчивост на Република България има 
за цели: 

• Да способства икономическото и социално възстановяване от 
кризата, породена от COVID-19 пандемията; 

• Да положи основите за зелена и цифрова трансформация на 
икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. 

Планът е структуриран в четири стълба: 

I. Иновативна България: цели повишаване на конкурентоспособността 
на икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на 
знанието и интелигентния растеж - 20% от бюджета на Плана. 

Сфери на интервенция: 

• Образование и умения; 
• Интелигентна индустрия; 
• Научни изследвания и иновации. 

 
 

Проектите ще бъдат насочени към изграждане на образователна 
STEM среда, модернизиране на образователните институции, 
изграждане на центрове за личностно развитие, програма за 
ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация и 
публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и 
подобряване на инфраструктурната им свързаност. 

 

II. Зелена България: фокус върху устойчивото управление на 
природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на 
икономиката и обществото, при запазване на екологичната 
устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат 
удовлетворявани и в дългосрочен план - 37% от бюджета на Плана. 

Сфери на интервенция: 

• Кръгова и нисковъглеродна икономика; 
• Устойчиво селско стопанство; 
• Биоразнообразие.  
 
Проектите ще бъдат насочени към 

програма за енергийна ефективност в 
сграден фонд, създаване на фонд за 
декарбонизация, дигитална трансфор-
мация на електроенергийния 
системен оператор, интегриране на 
екосистемния подход и прилагане на 
решения, базирани на природата в 
опазването на защитените зони, 
подобряване на състоянието и 
модернизация на хидромелиоратив-
ната инфраструктура в страната и дигитално земеделие. 

 
III. Свързана България: акцентира върху осигуряването на 
предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и 
устойчивото развитие на районите на страната, каквито са 
подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и  

 



насърчаването на местното развитие, въз основа на специфичния 
местен потенциал - 22% от бюджета на Плана. 

Сфери на интервенция:  

• Цифрова свързаност; 
• Местно развитие; 
• Транспортна свързаност. 
 

Проектите ще бъдат насочени към: 

 широкомащабно разгръщане на цифровата инфраструктура, 
цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация 
на системите за безопасност и енергийна ефективност по жп 
направления от основата и широкообхватната TEN-T мрежа, 
модернизация за тягови подстанции и секционни постове по 
протежение на широкообхватната N-T мрежа, с изграждане на 
системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, за-
купуване на енергийноефективен и комфортен подвижен жп 
състав, преустройство и рехабилитация на ключови комплекси;  

 развитие и оптимизация на единна радиокомуникационна 
система /ТЕТРА/ за осигуряване на комуникационна среда за 
управление на елементите на Националната система за ранно 
предупреждение и оповестяване;  

 цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно 

 

използване на водите и програма за изграждане, доизграждане, 
реконструкция на канализационни системи и ГПСОВ за агломерациите 
между 2 000 и 10 000 еквивалент жители. 

IV. Справедлива България: специален фокус върху групите и лицата в 
неравностойно положение 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 институции, 
чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите 
- 21% от бюджета на Плана. 

 
Сфери на интервенция:  
• Бизнес среда;  
• Социално включване; 
• Здравеопазване.  

 
В този стълб се предвиждат инвестиции за: 

 национална програма за обучение на възрастни; 

 продължаваща подкрепа за деинституционализация на 
грижата за възрастни хора и хора с увреждания; 

 лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания; 

 подкрепа на социална икономика; 

 достъп до европейски културен обем и съдържание; 

 дигитализация на музейни и библиотечни фондове; 

 модернизация на материалната база на държавни и 
общински лечебни заведения; 

 развитие на националната система за спешни повиквания с 
Единен европейски номер 112; 

 модернизация и развитие на психиатричната помощ; 

 дигитализиране на информационни масиви в 
администрацията, съдържащи регистрови данни, 
електронна идентификация; 

 цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси в 
системата на административното правосъдие; 

 укрепване, доразвитие и надграждане на Единната 
информационна система на съдилищата. 

 



 

      

ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА 

Създадената през 1962 г. обща селскостопанска политика на ЕС 
(ОСП) представлява партньорство между селското стопанство и 
обществото, между Европа и нейните земеделски производители.  

Нейните цели са: 

• Подкрепа за земеделските производители и повишаване на 
селскостопанската производителност, за да се гарантират стабилни 
доставки на храни на достъпни цени; 

• Защита на жизнения стандарт на земеделските производители в 
Европейския съюз; 

• Помощ за справяне с изменението на климата и за устойчиво 
управление на природните ресурси; 

• Грижа за състоянието на селските райони и ландшафти в целия ЕС; 
• Поддържане на жизнеспособността на икономиката в селските райони 

чрез насърчаване на заетостта в селското стопанство, хранително-
вкусовата промишленост и свързаните с тях сектори. 
 

За да се укрепи ролята на европейското селско стопанство в бъдеще, 
ОСП претърпя развитие през годините с цел да отговори на 
променящите се икономически обстоятелства и на изискванията и 
нуждите на гражданите. 

 

Бъдещата ОСП ще се съсредоточи върху девет цели, отразяващи 
нейната икономическа, екологична и социално-териториална много- 
функционалност: 

> Гарантиране на справедливи доходи за земеделските стопани; 

> Повишаване на конкурентоспособността; 

> Възстановяване на баланса на силите в хранителната верига;  

> Действия за борба с изменението на климата; 

> Грижа за околната среда; 

> Опазване на ландшафтите и биологичното разнообразие; 

> Подпомагане на смяната на поколенията; 

> Стимулиране на развитието на жизнеспособни селски райони; 

> Запазване на качеството на храните и опазване на здравето. 
 

Тя ще запази двата си стълба и двата фонда за селското стопанство в 
подкрепа на националните програми въз основа на интегриран подход. 
Във всеки случай преките плащания (отделени от производството и 
обвързани с производството) ще продължат да бъдат приоритетните 
елементи на новата ОСП. 


