
   

  

 

Проект BG05SFOP001-4.007-0027„Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 

периода 2022-2023“ финансиран от Оперативна программа  „Добро управление“, 
съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

www.eufunds.bg  

 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

 

АКТУАЛНО       Програма за близо 70 млн. евро ще стартира до месец по 

ОПИК за енергийно ефективни технологии в МСП    

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 2, февруари 2022 г. 
 

Областен информационен център - Кюстендил 
www.eufunds.bg; e-mail: oic_kn@abv.bg, oic.kyustendil@eufunds.bg  

В този брoй: 

АКТУАЛНО 
 Програма за близо 70 млн.лв. ще стартира до месец по ОПИК за енергийно ефективни технологии в МСП 

 Министерство на земеделието предаде на ЕК Стратегическия план на България по ОСП 

 Проведено обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично 

сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г. в България 

 Фонд за устойчиви градове планира близо 100 млн. лв. финансиране за градско развитие в София и голе-

мите градове от Южна България през 2022 г. 

 Близо 40 млн. лв. от ПРЧР ще бъдат насочени към мерки за активно приобщаване и равни възможности на 

уязвимите групи  

 Нов вариант на Споразумението за партньорство 2021-2027 

 Вицепремиерът Василев представи нови проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост   

 Публикувани са първите три покани за представяне на предложения в рамките на програма „Творческа Ев-

ропа – МЕДИА“ за 2022 г.  

 

НАШАТА ДЕЙНОСТ 
 ОИЦ-Кюстендил взе участие в  дискусия  “Български гласове за Европа: гласът на младите”   
  

Процедура за близо 70 млн. евро (136 226 120 лв.) ще стартира до месец по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/. Целта на подкрепата за малките и средни предприятия (МСП) 

е да се увеличат инвестициите в енергийно ефективни технологии. Това стана ясно  по време на представя-

не на проектобюджета на Министерството  на иновациите и растежа от министър Даниел Лорер в Комисията 

по икономическа политика и иновации в Народното събрание.  

Средствата за процедурата по ОПИК са от транша за 2022 г. на инструмента REACT-EU. Планира се да бъдат 

използвани при възстановяването на инвестиционната  дейност на МСП, сериозно възпрепятствана от огра-

ничителните мерки във връзка с COVID-19, и при справянето с прехода към зелена икономика. Мярката е от 

особено значение в контекста на значителното увеличение на цените на електроенергията и природния 

газ. По думите му проектът на бюджет за 2022 г. на Министерство на иновациите и растежа има същата 

цел, както държавният бюджет на Република България. „Идеята е да постигнем по-висок икономически рас-

теж с фокус върху иновативния растеж.   

Източник: Министерство на икономиката 

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Проведено обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на 

Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Ре-

публика Северна Македония 2021-2027 г. в България 

Във връзка с подготовката на финална версия на Програмата трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ 

ИПП България – Република Северна Македония 2021-2027 за официално изпращане до Европейската ко-

мисия (ЕК),  Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството на Управляващ 

орган (УО) на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG ИПП между Република България и 

Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г. на 15 февруари 2022 г. чрез платфор-

мата Webex проведе обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на програмата на бъл-

гарски език. 

На общественото обсъждане и обществените консултации участваха над 55 представители на областни и 

общински администрации, културни институции, неправителствени организации, търговски дружества, ме-

дии и други заинтересовани страни от България.   

Министерство на земеделието предаде 

на ЕК Стратегическия план на България 

по ОСП 

След като 

беше одоб-

рен от Ми-

нистерски 

съвет, про-

ектът на 

Стратеги-

ческия 

план на 

България 

по Общата 

селскостопанската политика (2023-2027) беше пре-

даден от министъра на земеделието д-р Иван Иванов 

на Европейската комисия в края на месец февруари. 

С него ръководството на Министерството на земеде-

лието цели изпълнение на няколко основни приори-

тета – стимулиране на потреблението на български 

качествени и конкурентоспособни продукти на дос-

тъпни цени, насърчаване на българските земеделски 

производители, така че те да бъдат конкурентоспо-

собни на европейските пазари и насочване на средс-

тва към развитието на селските райони. 

Проектът на Стратегическия план за първи път пос-

тавя страната ни като равноправен европейски пар-

тньор в Общата селскостопанска политика. Бяха 

одобрени 60% вместо 15% национално съфинанси-

ране за развитие на селските райони с цел не само 

компенсиране на намаленото финансиране от Евро-

пейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони, но и с цел инвестиране в земеделието и 

растеж на икономиката.С този план правителството 

на България показва за първи път, че българското 

земеделие е приоритет на изпълнителната власт. 

Проектът на стратегическия план, който възлиза на 

над 8 млрд. евро, е изготвен с участието на земедел-

ския сектор, в негов интерес и ще бъде разпределян 

справедливо, така че да няма противопоставяне на 

сектори. 

Преди да получи одобрението на ЕК на своя Страте-

гически план, страната ни, заедно с всички останали 

държави членки, ще получи коментари от страна на 

службите на Комисията, на които трябва да отгово-

ри. До края на годината всички стратегически пла-

нове трябва да бъдат одобрени и да започне тяхното 

прилагане от 2023 г. 

  

Проектът на Стратегическия план е публикуван на 

портала за обществени консултации: https://

www.strategy.bg 

 Дата на приключване на консултациите: 31 март 

2022 г. 

  

http://www.eufunds.bg/
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6649
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6649
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Пред участниците представители на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ предста-

виха  информация за процеса на програмиране на новата програма, характеристиките на новата програ-

ма, следващите стъпки, както и проекта на Програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Ма-

кедония 2021-2027 с приоритети, специфични цели и бюджета.  

 Презентацията на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България 

и Република Северна Македония 2021-2027 г. може да намерите ТУК 

 Презентацията за примерни ТГС проекти може да намерите ТУК 

  Проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Се-

верна Македония 2021-2027 г. може да намерите ТУК 

 Интегрираната териториална стратегия може да намерите ТУК  
                                                                                                                                     Източник: ipa-cbc 

През 2022 г. Фонд за устойчиви градове очаква да договори финансиране на стойност близо 100 млн. лв. 

за реализирането на проекти за градско развитие, насърчаване на икономическите дейности и подкрепа за 

зелена трансформация в София и допустимите градове от Южна България.  Фондът изпълнява най-

мащабния финансов инструмент на Фонд на фондовете – Фонд за градско развитие (ФГР) по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ за периода 2014 г. - 2020 г. със срок за изпълнение на инвестициите 

31.12.2023 г.  

Фонд за устойчиви градове отчита значителен напредък на база резултатите от дейността си през 2021 г., 

като към началото на 2022 г. са сключени 64 договора за финансиране на 56 проекта на обща стойност 

близо 218 млн. лв. Фондовете за градско развитие набират активно проектни идеи от 2019 г., като от нача-

лото на 2021 г. могат да финансират проекти на публичните власти, които не са приходо-генериращи, но 

имат икономически ползи за местната общност.   

Така допустимите общини могат да подобрят своята улична, велосипедна и пешеходна инфраструктура, да 

изградят нови публични пространства или да разширят зелените площи, в отговор на новите реалности.  

За финансиране през 2022 г. могат да кандидатстват общини, публични търговски дружества и частни ком-

пании, с проектните си идеи за развитието на градската среда в следните направления: 

 подобряване на качеството на градската среда - паркове, зоопаркове, детски площадки, пазари, 

градски площади, велоалеи, алеи и тротоари и др.; 

 развитие на културна инфраструктура - културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, 

галерии, изложбени зали и др.; 

 развитие на спортна инфраструктура (за масов спорт) - спортни зали, плувни басейни, футболни 

игрища, стадиони, и др.; 

 инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие – регенериране на бивши индустриал-

ни и промишлени зони, строителство и реновация на бизнес и индустриални зони, логистични и ритейл 

паркове, техническа инфраструктура и др. 

 развитие на екологичен и устойчив градски транспорт - планове за управление на движението и 

ИТС, улични мрежи, паркинги, зарядни станции и др.; 

 повишаване на енергийната ефективност в студентски общежития. 

 

Проектните идеи е необходимо да имат ниво на проектна готовност, което да дава увереност в усвояване 

на заема и изпълнение на проекта до 31.12.2023 г. 
                                                                                                                                        Източник:  citiesfund.bg 

Фонд за устойчиви градове планира близо 100 млн. лв. финансиране за градско разви-

тие в София и големите градове от Южна България през 2022 г. 

http://www.eufunds.bg/
http://www.ipa-cbc-007.eu/sites/ipacbc-bgmk-105.gateway.bg/files/presentation_15.02.2022.pdf
http://www.ipa-cbc-007.eu/sites/ipacbc-bgmk-105.gateway.bg/files/primerni_tgs_proekti.pdf
http://www.ipa-cbc-007.eu/sites/ipacbc-bgmk-105.gateway.bg/files/draft_programme_bg_rnm_2021-2027.pdf
http://www.ipa-cbc-007.eu/sites/ipacbc-bgmk-105.gateway.bg/files/strategy_rb_rnm_en.pdf
http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/2020-news/provedeno-obshtestveno-obsuzhdane-i-obshtestveni-konsultacii-na-proekta-na-programata-za
https://www.citiesfund.bg/?cid=3&NewsId=121&fbclid=IwAR1DZRr5DJmWEYPzQOLhTWUIQMjuCKc4DIirAuvXM8yffBBAhPGhdNH9Hhc
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 Близо 40 млн. лв. от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) ще бъдат насочени към 

мерки за насърчаване на равните възможности и активното участие в обществото на хора от уязвимите 

групи, както и мерки за интегрирането и завръщането им на работа. С проектите ще бъдат обхванати хо-

ра с увреждания и техните семейства, деца и възрастни в риск, както и работодатели. Очаква се с мерки-

те да бъдат подкрепени над 3 400 участници с увреждания и над 1 000 участници, които полагат грижи 

за зависим член от семейството.  

В новия програмен период ще бъдат подкрепени дейности, свързани с подобряване на пригодността за 

заетост на уязвимите групи чрез интегрирана подкрепа и индивидуален подход. Интегрираната подкрепа 

ще включва дейности в различни посоки - посредничество за намиране на нова работа, насърчаване за 

придобиване на квалификация и преквалификация, ползване на социални услуги и подобрен достъп до 

образование и здравеопазване.  

Достъпът до заетост на хората с увреждания и на други уязвими групи ще бъде подобрен чрез предоста-

вянето на комплексни услуги, включително и услуги за техните семейства. Планирани са специализирани 

подкрепящи мерки за работните места за хората с увреждания чрез компенсация при по-ниска произво-

дителност или изключително натоварване на работодателя. Подкрепа ще получат проекти, с които се на-

сърчава заетостта на хората, които полагат грижи за зависими членове на семейството. Капацитетът на 

работодателите за работа с хора с увреждания ще бъде надграден чрез информационни кампании, обу-

чения за приемственост и насърчаване на активното участие в работния процес.  

БЛИЗО 40 МЛН. ЛВ. ОТ ПРЧР ЩЕ БЪДАТ НАСОЧЕНИ КЪМ МЕРКИ ЗА АКТИВНО 

ПРИОБЩАВАНЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ  

Основните промени в последния вариант, в сравне-

ние с предходния от лятото на 2021 г., са при мер-

ките за обезпечаване на високо ниво на киберси-

гурност, които са изцяло преформулирани. В об-

ластта на политиките по околна среда и интегрира-

ното управление на водите отпада формулираната 

преди възможна подкрепа при наличие на средства 

за инвестиции в инфраструктурни мерки за събира-

не и пречистване на отпадъчни води в агломерации 

с между 2 000 и 10 000 е.ж., в допълване с мерките, 

финансирани по ПВУ. Нов момент при инвестициите 

по ЕСФ+ е планираната подкрепа за мобилност на 

персонала в здравната система с цел подобряване 

на достъпа до здравни грижи и подпомагане на ба-

лансирано географско разпределение на здравните 

работници. Предвижда се медицинските специалис-

ти да бъдат стимулирани да започнат амбулаторни 

практики, предоставящи извънболнична медицинска 

помощ и медицински услуги и първична медицинска 

помощ в отдалечени райони, където има недостиг на 

специалисти. Ще има и стимули за личните лекари 

за наемане на медицински специалисти. Добавени и 

са две нови количествени цели за намаляване на 

дела на децата на възраст 0-17 години, изложени на 

риск от бедност от 27,5% през 2019 г. до средното 

за ЕС и намаляване на дела на живеещите в матери-

ални лишения от 18,9% през 2019 г. до средното за 

ЕС. Изменения има и във финансовото разпределе-

ние на средствата от фондовете на ЕС по програми, 

с намален национален принос, а от тук и на общата 

им стойност. Значително е намалена и сумата, която 

се иска за прехвърляне от послабо развититте реги-

они към Югозападния, от над 1 млрд. евро на под 

370 млн.евро.  

 

Новият вариант на Споразумението за партньорство 

можете да намерите тук:https://www.namrb.org/nov-

variant-na-sporazumenieto-za-partnaorstvo-2021-

2027 

                                             Източник: НСОРБ 

Нов вариант на Споразумението за партньорство 2021-2027 

http://www.eufunds.bg/
https://www.namrb.org/nov-variant-na-sporazumenieto-za-partnaorstvo-2021-2027
https://www.namrb.org/nov-variant-na-sporazumenieto-za-partnaorstvo-2021-2027
https://www.namrb.org/nov-variant-na-sporazumenieto-za-partnaorstvo-2021-2027
https://www.namrb.org/nov-variant-na-sporazumenieto-za-partnaorstvo-2021-2027C:/Users/User/Documents/.tmp.drivedownload
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 Първите обществен съвети за обсъждане на Нацио-

налния план за възстановяване и устойчивост се 

проведоха на 11 февруари в Министерството на фи-

нансите. По инициатива на заместник министър-

председателя по еврофондовете и министър на фи-

нансите Асен Василев по време на две последова-

телни дискусии с представители на заинтересова-

ните страни бяха обсъдени проектите, включени в 

Плана, в областите „Транспорт“, „Здравеопазване“ 

и „Енергетика“. 

Предали сме на Европейската комисия (ЕК) новите 

предложения по Плана за възстановяване и устой-

чивост. Целта на нашите дискусии е да видим къде 

може да има подобрения на проектите и да прегле-

даме реформите, които са заложени, защото по 

Плана не получаваме пари, докато не направим ре-

формите, заяви вицепремиерът Василев. Той допъл-

ни, че срокът за одобрение от ЕК е 2-3 седмици, 

като подготовката на проектите може да започне 

предварително, защото част от тези решения даже 

вече са закъснели. В презентация беше дадена под-

робна информация за критериите за допустимост и 

разпределението на средствата в Плана. 

От Министерството на транспорта и съобщенията 

представиха подготвените проекти в последната 

версия на Националния план. Четири от тях са 

свързани с модернизиране на железопътния 

транспорт - покупка на 42 влака за крайградските 

райони, 20 електрически влака за страната и 18 

локомотива. Други два нови проекта са за изграж-

дане на интермодален терминал в Северна 

България и за построяване на три станции по 

Линия 3 на софийското метро. 

От Министерството на здравеопазването разясниха 

шестте проекта, които са насочени към развитието 

и модернизирането на медицинската диагнос-

тика, болничната, спешната и психиатричната 

помощ и на здравно-социални услуги. Чрез тях 

се цели повишаване на достъпността и капацитета 

на здравната система, намаляване на смъртността и 

решаване на проблема с недостига на кадри. Нови-

те проекти в област здравеопазване в Плана пред-

виждат модернизиране на системата за спешна по-

мощ 112, покупка на 5 хеликоптера за спешна по-

мощ и нова медицинска апаратура 

„По темите в областта на енергетиката има чувае-

мост от страна на ЕК, най-вероятно ще се търси ме-

ханизъм, в момента, в който имаме заместващи 

мощности или достатъчно съхранение на енергия, 

което да може обере пиковете“, заяви министър 

Асен Василев. Той поясни, че, от гледна точка на 

ЕК, проекти, свързани с ядрената енергетика, няма 

как да бъдат включени, тези за  хидроенергия  мно-

го трудно могат да се предложат. „Имаме конкретен 

ангажимент за намаляване на въглеродните емисии, 

който трябва да изпълним, но ангажимент за мощ-

ности не можем да поемем, защото към момента, 

ако това се направи и се запази структурата на из-

носа и на потреблението в страната, това ще дове-

де до проблеми със сигурността на доставките на 

електроенергия. Нашата позиция е, че няма как да 

поемем риск за българската енергетика, който е 

неоправдан. Но мощности, които не отговарят на 

изискванията, няма как да толерираме повече в 

системата“, потвърди Василев. 

В срещите, които се излъчиха на живо 

в Youtube и Facebook, взеха участие представители на 

ангажираните държавни институции, неправителст-

вени и браншови организации в секторите транс-

порт, здравеопазване и енергетика.  

  

 

 

                          Източник: Министерство на финансите 

Вицепремиерът Василев представи нови проекти в Националния план за 
възстановяване и устойчивост   

http://www.eufunds.bg/
https://www.minfin.bg/bg/news/11672?fbclid=IwAR2EvVEaU5S3a1BYaXM7_I2ljgkd9nT2lkrHL9qYlb3gvaozguKUv9AhNAY
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Публикувани са първите три покани за представяне на предложения в рамките 

на програма „Творческа Европа – МЕДИА“ за 2022 г.  

Публикувани са първите три покани за предс-

тавяне на предложения в рамките на програ-

ма „Творческа Европа – МЕДИА“ за 2022 г. Тази 

година средствата от ЕС за финансиране на 

проектите възлизат на общо 226 милиона евро. 

Целта е да се подкрепи възстановяването на 

аудиовизуалния сектор и да се засили неговата 

конкурентоспособност както в Европа, така и в 

световен мащаб.  

Трите публикувани покани са МЕДИА 

360°, Пътуващи филми и Мрежи от европейски 

фестивали.  

 „МЕДИА 360°“ е един от новите конкурси 

на МЕДИА, подкрепящи широк спектър от дей-

ности, насочени към развитието на таланти, 

компетентност и умения; стимулиране на тран-

сграничното сътрудничество, мобилност и иновации при производството на европейски аудиовизуал-

ни произведения, посредством сътрудничество между държавите-членки с различен аудиовизуален 

капацитет. 

Краен срок за кандидатстване: 12 април 2022 г. 

Официалната публикация на конкурса можете да намерите тук. 

  „Мрежи от европейски фестивали“ – подкрепата по конкурса е насочена към осъществяването на 

съвместни дейности между европейски аудиовизуални фестивали, насочени към повишаване на инте-

реса на публиката към ненационално европейско аудиовизуално съдържание и насърчаване на разп-

ространението и видимостта му. 

Краен срок за кандидатстване: 7 април 2022 г. 

Официалната публикация на конкурса можете да намерите тук. 

 „Пътуващи филми“ – този конкурс има за цел да насърчи широкото разпространение на нови, съв-

ременни, ненационални европейски филми, чрез подкрепа за търговски агенти и разпространители, 

които да инвестират в промоция и разпространителни кампании. 

Краен срок за кандидатстване: 15 март 2022 г. 

Официалната публикация на конкурса можете да намерите тук. 

 

 

                                                                                                                                   Източник: creativeeurope.bg 

http://www.eufunds.bg/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-media360;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-festnet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=festivals;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
https://creativeeurope.bg/media-novi-konkursi-2022?fbclid=IwAR3uQ2XYgfyB7w1wo2uHjbD5U_at2XELJkiIiBYvAE9rod5AQkcADuK90eI
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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 

E-mail: oic_kn@abv.bg  

facebook: Областен информационен център - Кюстендил 

       ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В  ДИСКУСИЯ  “БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ ЗА       

ЕВРОПА: ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ”   

 

На 2 март (сряда) 2022г. се състоя дискусия на 

тема: „Гласът на младите в Европейския съюз“. 

Дискусията е организирана от БТА в рамките на 

инициативата "Български гласове за Европа", ко-

ято Агенцията изпълнява с подкрепата на Евро-

пейския парламент. В събитието участие взе Лю-

бомира Велинова – управител на Областен ин-

формационен център – Кюстендил. Тя представи 

възможности за младежи, финансирани по евро-

пейските програми.  

„Има възможност млади хора да образуват нефор-

мални групи и така да кандидатстват за финанси-

ране на проекти за обмяна на опит и учене по 

интересна за тях тема, свързана с придобиване и развитие на компетентности за живота и професионал-

ното им бъдеще. Чрез иницииране и изпълнение на проекти за солидарност младите хора могат активно 

да участват в разнообразни обществени дейности, да се ангажират с разрешаване на конкретен проблем 

на местната общност, може също да помагат за справяне с регионални или дори национални проблеми“. 

Това съобщи Любомира Велинова по време на конференцията "Български гласове за Европа: Гласът на 

младите". По думите й необходимо е младите хора да бъдат активни, да търсят информация, защото изк-

лючително много възможности се предоставят по европейски програми. 

Еврокомисарят Мария Габриел, съвместно с евродепутатите Цветелина Пенкова и Ангел Джамбазки, кме-

тът на Кюстендил Петър Паунов, областният управител Катя Димитрова и генералният директор на БТА 

Кирил Вълчев,  откриха конференцията. 

"Младите хора са в центъра на дебата за бъдещето на Европа. Ето защо решихме 2022 г. да бъде Евро-

пейска година на младежта. Това е година, която е посветена на младите европейци и която искаме да 

изпълним със съдържание заедно с тях, не само за тях", каза за БТА еврокомисарят Мария Габриел. "2022 

ще бъде година, в която младежите ще бъдат подкрепени да споделят своите идеи за бъдещето, които да 

реализираме заедно", посочи още тя. 

За участие в дискусията взеха  активни и способни младежи от Кюстендил с постижения в сферите на нау-

ката, спорта, изкуствата, експерти, както и хора, работещи с младите в града.  

НАШАТА ДЕЙНОСТ      

http://www.eufunds.bg/
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

