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 АКТУАЛНО       Промени в проект „Заетост за теб” 

Агенция по заетостта информира всички работодатели, че са приети изменения във фи-

нансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост 

за теб” и срокът му се удължава до 30.06.2023 г. Също така се променят условията 

за допустимост: 

- Oтпада националната квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодате-

ли от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други 

дейности, свързани с пътувания и резервации. По този начин целият бюджет на проекта се разпределя 

на квотен принцип на ниво област, съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрираните 

безработни и брой работодатели от съответните области в страната. 

- наетите лица по операцията не следва да са били заети при същия работодател или свързани с него 

физически и юридически лица – работодатели, за период от 6 месеца, от датата на подаване на заявка-

та от страна на работодателя. 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 12, декември 2021 г. 

В този брoй:  

АКТУАЛНО 

 Промени в проект “Заетост за теб” 

 Над 40 000 е броят на подпомогнатите предприятия по ОПИК 2014- 2020 г. за преодоляване на пос-

ледствията от COVID-19 

 Публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУСЕСИФ  

 Кампания за набиране на проектни идеи в рамките на Териториална стратегия за интегрирани мерки 

по Програмата за ТГС Р.България и Р.Сърбия 2021-2027 

 Одобрени са първите три кредита по програмата на “ББР Микрофинансиране“ и Фонд на фондовете 

за социални предприемачи и стартъпи 

 С финансова подкрепа от Фонд на фондовете „Витоша Венчър Партнърс“ инвестира в още 8 българс-

ки стартиращи компании 

 Трето заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за научни изследвания, 

иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. 
 
НАШАТА ДЕЙНОСТ  

 ОИЦ – Кюстендил представи проекта на Споразумението за партньорство на Р.България с ЕК за пе-

риода 2021-2027 г. 

 Постигнати  резултати и нови възможности за европейско финансиране представи ОИЦ—Кюстендил 

 

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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За всички работодатели, които са подали заявка, получили одобрение или са сключили договори до 

02.12.2021 г. вкл., се счита, че обявените свободни работни места са разкрити преди промяната в услови-

ята на проект „Заетост за теб” и безработните лица следва да не са били в трудови правоотношения с ра-

ботодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в 

период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя.  

За всички работодатели, подали заявка след 02.12.2021 г., се счита, че обявените свободни работни мес-

та са разкрити след промяната в условията на проект „Заетост за теб” и безработните лица следва да не 

са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Зако-

на за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 6 (шест) месеца от подаване на Заявката 

на работодателя. 

Работодателите, които желаят да подадат заявка за участие в проекта, следва да се запознаят с всички 

условия за допустимост, a електронни заявки ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс по схе-

мата. 

Документи и начин за участие в проекта - могат да бъдат намерени ТУК. 
                                                                                                                Източник: Агенция по заетостта 

Над 40 000 е броят на подпомогнатите микро, малки и средни предприятия по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. /ОПИК/ за преодоляване на негативния ефект от въ-

веждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата с 

COVID-19. Общата стойност на отпуснатата помощ е в размер на 813,4 млн. лв. Това стана ясно от отче-

тения напредък  по ОПИК представен от Управляващия орган на Програмата. 

Още при настъпване на първите икономически последици от пандемията COVID-19, Министерството на 

икономиката (МИ) инициира пакет от мерки за подпомагане на българския бизнес. В рамките на ОПИК 

бяха обявени редица процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под формата на 

оборотен капитал за МСП от почти всички сектори в страната. В резултат от предприетите действия са 

подпомогнати: 

 23 578 микро и малки фирми с размер на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ 191,5 млн. лв.; 

 1 546 средни предприятия с размер на БФП 213 млн. лв; 

 над 4 500 малки предприятия с оборот над 500 000 лв. с размер на БФП около 235,3 млн. лв.; 

 9 324 микро, малки и средни предприятия чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална 

агенция за приходите (НАП) с размер на БФП 133,5 млн. лв.; 

 720 предприятия от туристическия сектор с размер на БФП 11 млн. лв.; 

 580 МСП, извършващи автобусни превози с размер на БФП 29,1 млн. лв; 

По програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса, чрез гаранции от Фонда на фондовете са отпусна-

ти 404 кредита на стойност 174.7 млн. лв. Общо в рамките на гаранционния инструмент по Приоритетна 

ос 2, са отпуснати кредити на 598 предприятия на стойност 264 млн. лв. Програма „Възстановяване“ про-

дължава, като се очаква целевият портфейл, вкл. средствата от Приоритетна ос 6, да достигне 680 млн. 

лева. 

От стартирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. до този мо-

мент са обявени 19 процедури за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор и 22 процедури за ди-

ректно предоставяне на БФП. Извършените плащания от началото на периода  са в размер на 2 205 млн. 

лева, включително 115 млн. лева за финансови инструменти или 71.48 % от бюджета на ОПИК. Серти-

фицираните средства са в размер на  1 845 млн. лева, включително 115 млн. лева за финансови инстру-

менти или 59.79 % от бюджета на ОПИК.  

                                                                                                                      Източник: ОПИК 

Над 40 000 е броят на подпомогнатите предприятия по ОПИК 2014- 2020 
г. за преодоляване на последствията от COVID-19 

https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/
https://www.az.government.bg/bg/news/view/promeni-v-proekt-ay-zaetost-za-teb-au-3759/?fbclid=IwAR3Xc7ZsZj2qtQGguR3uZdnOf8Y2ftWtfigfjZdri57Ss6JyyvfXqaMilmg
https://opic.bg/news/nad-40-000-e-broyat-na-podpomognatite-predpriyatiya-po-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020-g-za-preodolyavane-na-posledstviyata-ot-covid-19?fbclid=IwAR2Wte2oJiUeMiy0EPqP8lcR_WEDbnVg10xvHJ4Wsm1KUiMRKegNLh44uno
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Измененията и допълненията имат за цел съответс-

твие с ново установената европейска рамка по уп-

равление на средствата от фондовете при споделе-

но управление, за програмен период 2021 -2027, 

като по-важните предложени такива, са: 

 В обхвата на закона: ще включва ЕФРР, ЕСФ+, 

КФ, ФСП, ЕЗФРСР, ЕФМДРА, Фонд 

„Убежище, миграция и интеграция“, Фонд 

„Вътрешна сигурност“ и Инструмента за 

финансова подкрепа за управлението на 

границите и визовата политика. Наименова-

нието на закона се променя на Закон за уп-

равление на европейските фондове на спо-

делено управление- ЗУЕФСУ; 

 Регламентиране предоставянето на БФП под ус-

ловие за пълното или частичното й възстановя-

ване; 

 Регламентиране на формите за подкрепа пре-

доставяни чрез финансови инструменти, Фондът 

на фондовете се трансформира в Холдингов 

фонд. Условията и правилата за предоставянето 

на подкрепа чрез финансови инструменти ще се 

определят в нарочен акт на Министерския съ-

вет; 

 Комитетите за наблюдение ще проследяват и 

изпълнението и спазването на отключващите 

условия през целия програмен период, както и 

изпълнението на операции от стратегическо 

значение. Заседанията им от две годишно се на-

маляват на едно; 

 Периодичността на срещите с представителите 

на партньорите и на бенефициентите на евро-

пейските средства, които са по инициатива на 

НСОРБ, се редуцира значително- от веднъж на 

три месеца на един път годишно; 

 Регламентира се предоставянето на подкрепа за 

интегрираното териториално развитие, чрез ин-

тегрираните териториални инвестиции (ИТИ). 

БФП за проекти по тях ще се предоставя за 

одобрени по реда на Закона за регионалното 

развитие концепции за ИТИ. За целта се предла-

гат и изменения във функциите на Регионалните 

съвети за развитие, съгласно които те участват 

в процеса на подбор на концепции за ИТИ, съ-

финансирани от Европейските фондове при спо-

делено управление, от други европейски фондо-

ве и финансови източници, включително финан-

сови инструменти, и от съответното национално 

съфинансиране, в изпълнение на интегрираната 

териториална стратегия за развитие на региона 

за планиране от ниво 2; 

 Променят се сроковете на производствата по 

предоставяне на БФП: удължаване на срока, в 

който бенефициента следва да представи доку-

менти за сключването на административен дого-

вор, когато е необходимо издаването им от ор-

гани или институции извън страната; удължава 

се и срока, в който се издава решение за отказ 

за предоставяне на подкрепа в процедура на 

подбор – от 10 на 14 дни. Създава се изключе-

ние в едноседмичния срок за издаване на реше-

ние за предоставяне на подкрепа при интегри-

рани проектни предложения, като срокът за тях 

ще е 10-дневен; 

 Намалява се с 10 дни срокът за възстановяване 

на средства по искания за междинни и оконча-

телни плащания-от 90 на 80 дни; 

 Въвежда се отказ и ред за възстановяване на 

установени недължимо платени и надплатени 

суми по проекти; 

 Регламентират се типовете нередности, за които 

финансовите корекции се определят по пропор-

ционалния или диференциалния методи; 

 Приключването на програмите за програмен пе-

риод 2014-2020 г., се довършва по досегашния 

ред. 

 

 

 

 

 
                                         Източник:  НСОРБ 

Публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управле-

ние на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове  

https://www.namrb.org/otchakvame-stanovishtcha-po-zid-na-zusesif
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Одобрени са първите три кредита по програмата на “ББР 

Микрофинансиране“ и Фонд на фондовете за социални 
предприемачи и стартъпи 

Първите компании, които ще се възползват от новия кредитен продукт в портфолиото на Групата на Бъл-

гарската банка за развитие, вече са одобрени. “ББР Микрофинансиране“ даде зелена светлина за подкре-

па на три стартъпа по програмата си за финансиране на социални и новосъздадени предприятия. Те рабо-

тят в областта на търговията с хранителни продукти, вноса на бебешки и детски стоки и организирането 

на фестивали, а общата сума на одобрените кредити е 133 000 лв. Очаква се договорите да бъдат финали-

зирани до края на годината. 

 

Програма „Ново начало“ се изпълнява от “ББР Микрофинансиране“ в партньорство с Фонд на фондове-

те. От нея могат да се възползват стартиращи предприятия, включително с предприемачи от опре-

делени уязвими групи – лица с увреждания, безработни повече от шест месеца и младежи до 29

-годишна възраст. Във фокуса на кредитния продукт попадат също социалните предприятия, 

т.нар. „бизнеси с мисия“. 

По програмата “ББР Микрофинансиране“ отпуска инвестиционни и/или оборотни кредити до 50 000 евро 

(97 791 лв.) при облекчени условия, с възможност за дълъг гратисен период и с 25% по-ниски лихвени 

проценти спрямо стандартните условия на финансовата институция. Предоставеният от Фонд на фондовете 

ресурс за гаранции по програмата е 1 млн. лв., а обемът на кредитите за крайни получатели се очаква да 

достигне 5 млн. лв. 
 
Финансовият инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“, предлаган от Фонд на фон-
довете, се изпълнява със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинанси-
рана от Европейския социален фонд. Той ще се изпълнява наред с действащите и в момента финансови инструменти 
за микрокредити, които се реализират на пазара от „Първа инвестиционна банка“ АД, „Микрофонд“ АД, „Сискредит“ 
АД и „УниКредит Булбанк“ АД.  

С финансова подкрепа от Фонд на фондовете „Витоша Венчър Партнърс“ ин-

вестира в още 8 български стартиращи компании 

„Витоша Венчър Партнърс“ ООД, фонд мениджър, избран от Фонд на фондовете (ФнФ) да управлява Фонд 

за ускоряване и начално финансиране, затвори трети пореден рунд на финансиране. След първите си 17 

инвестиции, направени на два етапа, „Витоша Венчър Партнърс – Фонд I” КД подкрепи нови 8 български 

стартиращи компании. Общата стойност на инвестициите е в размер на 3,1 млн. лв., от които 3 млн. лв. 

са публични средства с ресурс, предоставен от Фонд на фондовете по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално разви-

тие (ЕФРР).Компаниите, получили финансиране през третия инвестиционен прозорец, оперират в различ-

ни сектори и са в начален етап на своето развитие. До края на 2023 г. се очаква „Витоша Венчър Парт-

нърс Фонд - I” КД да даде подкрепа на още близо 100 стартиращи компании в ранен етап от тяхното раз-

витие. Малки и средни предприятия на етап Ускоряване (акселерация) могат да получат финансиране от 

30 хил. лв. до 100 хил. лв. Между 30 хил. лв. и 2 млн. лв. ще получат компаниите, които са по-

напреднали в разработването на своя продукт или създаването на прототип.  
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През следващите седем 

години Европейският 

съюз ще разшири фи-

нансирането на проек-

ти, които идват от мест-

ните общности. Този 

териториален подход, 

известен като „отдолу 

нагоре“, е дълбоко за-

ложен в програмата за трансгранично сътрудничест-

во между Република България и Република Сърбия 

2021-2027 г., където половината от бюджета се на-

сочва за такива проекти. Тяхното изпълнение ще се 

основава на Интегрирана териториална страте-

гия на региона на ТГС (ИТС). Много важен аспект 

от прилагането на ИТС е необходимостта от изграж-

дане на силна връзка между финансираните проек-

ти и целите на стратегията. Този подход има за цел 

да подкрепи идеите на местни предприемачи, инс-

титуции и организации за интегрирано развитие на 

територията, като се отчитат общите предизвика-

телства, пред които са изправени и двете страни на 

границата. 

 

Подкрепата на ИТС се концентрира върху две спе-

цифични цели:  

 

(1)Разширяване и подобряване на предоставя-

нето на услуги 

 Подобряване на сферите на здравеопазване, об-

разование/умения, продуктови пазари, финансо-

ви системи, иновации и достъп до тях; 

 Реализиране на съвместни решения за превен-

ция от природни бедствия е управление на еко-

системите. 

(2) Повишаване на регионалната конкурентос-

пособност, вкл. в района на туризъм 

 Подкрепа за дигитален и зелен преход на МСП; 

 Разширяване и стимулиране на предприемачест-

вото; 

 Приоритетно подобряване на услугите в туризма 

чрез инвестиции в инфраструктура, природни и 

културни забележителности, минерални води, 

нови туристически продукти, маркетинг, квали-

фикация; 

 Подкрепа на бизнеса чрез свързване в мрежа на 

институции от двете страни 

 Мерки за икономическо и социално сближаване. 

 Мерки за задържане на местни млади специалис-

ти и привличане на нови. 

 

В тази връзка е отправена покана за представяне на 

проектни идеи и решения, които да превърнат тран-

сграничния регион в желано място за живот и ин-

вестиции. Важен фактор при формулиране на  про-

ектна идея е необходимостта тя да се изгради върху 

широко партньорство с местни организации от двете 

страни на границата и да се наблегне на ясно изме-

рими трансгранични ползи и ефекти. 

Предоставените проектни идеи ще бъдат използва-

ни като основа за създаване на списък с операции 

(тематично групирани проектни идеи), които ще 

подкрепят прилагането на ИТС. Критерии, съгласно 

които получените проектни идеи ще бъдат тематич-

но групирани в операции: 

- Трансграничен ефект на идеята за проекта, 

постигнат в резултат на широко и многосекторно 

партньорство (например широк кръг и различен тип 

партньори, които си сътрудничат на съвместно ре-

шение/съвместен проект като НПО, общини, универ-

ситети, местни и регионални органи и други публич-

ни органи, както и в различни сфери на дейност); 

- Ясни връзки на идеята за проекта с целите и 

мерките, заложени в Стратегията; 

- Съответствие между необходимите ресурси и 

времевата и бюджетна рамка на Стратегията. 

 

Краен срок за подаване на проекти идеи: 31 

януари 2022 г. 

 

Проектни идеи могат да се подават от следния 

линк: Интегрирани проекти идеи  

 

Източник: www.ipacbc-bgrs.eu 

Кампания за набиране на проектни идеи в рамките на Териториална стратегия 

за интегрирани мерки по Програмата за трансгранично сътрудничество между 

Република България и Република Сърбия 2021-2027 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9PtsN7aJHP07ldcVQuxlaSft8u2Kqo8dqQH4Eo_hCI55Q7w/viewform
file:///C:/Users/USER/Desktop/Е-Бюлетин%20ОИЦ%20КН%202019/www.ipacbc-bgrs.eu/bg/integrated-territorial-stategy-news/start-na-kampaniya-za-nabirane-na-proektni-idei-za-realizaciya-v
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Трето заседание на Тематичната работна група за разработване на  

Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интели-

гентна трансформация 2021-2027 г. 

На 13 декември 2021 г. приключи писмената проце-

дура на Тематичната работна група за разработва-

не на Програмата за научни изследвания, иновации 

и дигитализация за интелигентна трансформация 

(Програма НИИДИТ). В рамките на тази процедура 

се изготви версия 3.0 на Програма НИИДИТ, ко-

ято отразява коментарите на службите на Евро-

пейската комисия и предложенията на членовете 

на Тематичната работна група по проекта на Прог-

рамата. 

Интервенциите, предвидени в програмата са орга-

низирани  в  два приоритета:  

 
ПРИОРИТЕТ 1: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРС-

КАТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАИ ИНОВАЦИОННА 
ЕКОСИСТЕМА 

 Специфична цел: Развитие и повишаване на ка-

пацитета за научни изследвания и иновации и 

усвояване на съвременни технологии 

Приоритетно направление 1: Устойчиво разви-

тие на националния капацитет за научни изс-

ледвания и иновации 

Приоритетно ще бъдат подкрепяни вече изградени 

и работещи звена за  дейности, свързани с научни 

изследвания и иновации и създаването и внедрява-

нето на базирани на резултатите от НИРД разработ-

ки с високо качество.  

Приоритетно направление 2: Трансфер на тех-

нологии и знания 

Основната цел е да се осигури подкрепа за изграж-

дане на функционираща система за трансфер на 

знания и технологии, която да подпомогне процеса 

на пазарна реализация на резултатите от научните 

изследвания и иновациите в индустрията.  

Приоритетно направление 3: Европейска ин-

теграция и интернационализация 

Основната цел е повишаване на интернационализа-

цията и увеличаване дела на участие на страната в 

Рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“ чрез 

осигуряване на набор от действия за  укрепване и 

развитие на капацитета на страната в тази сфера.   

 Специфична цел: Развитие на умения за инте-

лигентна специализация, индустриален преход 

и предприемачество. 

Интервенциите в рамките на тази специфична цел 

са  свързани с развитието на човешкия капитал. 

Предвижда се създаване на платформа за умения 

за интелигентна специализация (S3 умения), 

включваща висококвалифицирани и подготвени 

обучителни организации и експерти в различни 

сфери и направления имащи отношение към обща-

та политика и интелигентната специализация. 

 

ПРИОРИТЕТ 2: ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА 

ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

 Специфична цел: Усвояване на ползите от циф-

ровизацията за гражданите, дружествата,  изс-

ледователските организации и публичните орга-

ни 

Приоритетно направление 1: Данните като 

ключов капитал на обществото 

Действията  в първото направление са насочени  

към създаването на нови и надграждането на съ-

ществуващите условия за създаване/събиране, съх-

ранение, обработка и разпространение на достъпни 

и качествени данни, чиято крайна функция е те да 

бъдат използвани и повторно използвани от всички 

заинтересовани потребители. 

Приоритетно направление 2: Киберсигурност 

Фокусът  на интервенциите в това приоритетно нап-

равление е насочен към секторното, организацион-

ното и индивидуалното ниво на национално кибер-

пространство  и защитата на споделените ресурси 

на електронното управление и на информацията. 

 

Очаква се одобрението на ПНИИДИТ да бъде в края 

на първото или началото на второто тримесечие на 

2022 г.  

Управляващ орган на програмата: https://

www.sari.bg/  

https://www.sari.bg/
https://www.sari.bg/
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ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТ-

НЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПЕРИО-

На онлайн събитие, проведено през Фейсбук 

страницата на Областен информационен цен-

тър – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил), екипът 

на центъра представи проекта на Споразуме-

нието за партньорство на Р. България с Евро-

пейската комисия, основните приоритети за 

финансиране и програмите за периода  2021-

2027 г.   

Споразумението за партньорство е основ-

ният стратегически документ, очертаващ рам-

ката за управление на средствата от европейс-

ките фондове. В него са посочени целите на 

кохезионната политика (политиката на сбли-

жаване), фондовете и програмите, чрез които 

ще се работи за постигането на тези цели, как-

то и предварителното разпределение на финансовите средства по цели на политиката и по програми. 

Съгласно проекта на документа, през програмен период 2021-2027 г. инвестиции с европейско финан-

сиране в Р. България  ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза, а 

именно: по-интелигентна и по-конкурентоспособна Европа, по-зелена и устойчива Европа, по-добре 

свързана Европа, по-социална Европа и Европа по-близо до гражданите. 

Нов инструмент, свързан с политиката на сближаване, който е включен в Споразумението за партньорс-

тво, е Фондът за справедлив преход (ФСП). Средствата за България от този фонд са 1,295 млрд. ев-

ро и те ще бъдат насочени към смекчаване на социално-икономическите последствия от поетапното зат-

варяне на въглищните мини и електроцентрали в най-засегнатите области на страната – Маришкия ба-

сейн в област Стара Загора, района на община Бобов Дол в Кюстендилска област и област Перник. 

Средствата от ФСП ще се използват за подкрепа на малки и средни предприятия, стартиращи фирми, 

производствени инвестиции и инвестиции в иновационни дейности, цифровизация; възстановяване и 

обеззаразяване на обекти, проекти за промяна на предназначението; инвестиции в кръгова икономика, 

в преход към чиста енергия, например в областта на енергийната ефективност; преквалификация на 

работници, съдействие при търсене на работа. 

Средствата от фондовете, включени в обхвата на Споразумението за партньорство, ще се инвестират в 

страната чрез 10 програми. Новост е обособяването на програма с наименование „Научни изследва-

ния, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, основната цел на която е да накара 

бизнеса и науката да работят заедно и да насърчава трансфера на технологии. Допълнителни възмож-

ности за финансиране предоставят и 12 програми за териториално сътрудничество: 5 програми за 

трансгранично сътрудничество и 7 програми за междурегионално сътрудничество.  

Проектът на Споразумението за партньорство е резултат от работата на специално създадена за целта 

работна група, която включва представители на различни сектори, и на съответните компетентни ве-

домства. Одобряването на Споразумението за партньорство от Европейската комисия, което е предусло-

вие за одобряване и съответно стартиране на изпълнението на програмите, се очаква в най-скоро вре-

ме.  

              НАШАТА ДЕЙНОСТ 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ  

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

вестиционни 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 

              

По време на работна среща с представители на 

местните и регионални медии, екипът на ОИЦ-

Кюстендил представи обобщена информация за ев-

ропейските средства, инвестирани в област Кюстен-

дил от 2014 г. до настоящия момент.  

Общият брой на сключените договори в област 

Кюстендил за този период е 744 на обща стойност 

161 979 796,07 лв. Най-много договори са сключе-

ни по оперативна програма „Иновации и конкурен-

тоспособност“ – 494 в цялата област на обща стой-

ност 37 199 896,29 лв. От тях 244 са в община Кюс-

тендил, 190 в община Дупница, останалите – в дру-

гите общини. Преобладаваща част от проектите са 

за подпомагане на бизнеса да се справи икономи-

ческите последствия от пандемията COVID-19. Най-

много средства, 48 797 281,43 лв., са инвестирани 

по програмата, осигуряваща средства за градско 

развитие, модернизиране на образователната и со-

циалната инфраструктура, повишаване на енергий-

ната ефективност в публични и частни многофа-

милни сгради. Основните бенефициенти в областта 

са общините Кюстендил и Дупница, които са склю-

чили  съответно 13 и 10 договора. Един проект е 

регистриран и с бенефициент Община Рила за по-

добряване на туристическата инфраструктура в ре-

гиона.  По друга важна за региона програма –  

„Развитие на човешките ресурси“, са сключени 66 

договора на обща стойност 23 126 865,26 лв. По-

голяма част от договорите са сключени от общинс-

ките администрации и са свързани с предоставяне 

на различни видове социални услуги на най-

уязвимите групи от обществото. 

По време на втората част на срещата беше предста-

вена кратка информация относно инструментите за 

европейско финансиране след 2021 г. 11 млрд. ев-

ро се очакват по линия на Кохезионната политика, 

като тези средства ще бъдат инвестирани в страна-

та чрез 10 програми. Стартирането на програмите 

ще бъде възможно след одобряване на Споразуме-

нието за партньорство на Р. България от  Европейс-

ката комисия. Споразумението е основният доку-

мент, в който е заложена рамката за управление на 

средствата от европейските фондове, целите и при-

оритети за финансиране. Споразумението за парт-

ньорство, както и по-голяма част от програмите, са 

във финалния етап на одобрение.Нов инструмент, 

по който са предвидени средства за инвестиции в 

производството, подкрепа за стартиране на фирми, 

преквалификация на работници, съдействие при 

търсене на работа и др., е Фондът за справедлив 

преход. Средствата за България от този фонд са 

1,295 млрд. евро и са предвидени за регионите, ко-

ито са най-засегнати от поетапното затваряне на 

въглищните мини и електроцентрали, в това число 

и област Кюстендил.  

Механизмът за възстановяване и устойчивост е на-

сочен към устойчиво, съгласувано и справедливо 

възстановяване на държавите-членки на ЕС от кри-

зата, породена от пандемията от COVID-19. Безвъз-

мездните средства, които България е поискала чрез 

Плана си за възстановяване и устойчивост, са 6,6 

млрд. евро. Средствата са планирани за мерки в 

области като декарбонизацията на икономиката, 

образованието и уменията, научните изследвания и 

иновациите, интелигентната промишленост, енер-

гийната ефективност, устойчивото селско стопанст-

во, цифровата свързаност, социалното приобщава-

не, здравеопазване.  

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРО-

ПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ПРЕДСТАВИ ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ 


