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АКТУАЛНО       
До 20 май земеделските стопани кандидатстват за                

Ковид помощта 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 4, април 2022 г. 
 

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

В този брой: 

 
АКТУАЛНО 
 До 20 май земеделските стопани кандидатстват за Ковид помощта 

 7 млрд. лв. за 7 години могат да усвоят българските общини 

 40 средни и големи общини ще се състезават за 2,5 млрд. лв. по ОПРР 

 Резюме на финализирания План за възстановяване 

 МРРБ стартира две европейски програми за общо 360 млн. евро 

 Резюме на Програма Евро-Средиземноморски басейн (EURO-MED) 2021-2027 Interreg Euro-MED 

 

ОТ РЕГИОНА 
 До 10 май се приемат проекти към Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи за 2022 г. на Общи-

на Кюстендил 

 Центърът за временно настаняване в Дупница е напълно готов  

 

НАШАТА ДЕЙНОСТ 
 Представители на ОИЦ-Кюстендил взеха участие в семинар“Младежки театри срещу омразата” 

От 21 април до 20 май 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по схема-

та „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономи-

ческо въздействие на COVID-19“ за 2022 г. До 15 юни Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще изплати фи-

нансовата подкрепа на допустимите кандидати. 

За улеснение на бенефициерите документи за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеде-

лие. Стопаните следва да подават заявленията си по постоянен адрес на физическото лице или едноличния 

търговец и по седалището на юридическото лице. Те могат да кандидатстват лично или чрез упълномощено 

лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ. Определеният 

бюджет за помощта е в размер на 143,5 млн. лв., от които 111,5 млн. лв. са осигурени със Закона за дър-

жавния бюджет на Република България за 2022 г. и 32 млн. лв. допълнителен ресурс, осигурен с Постанов-

ление на Министерския съвет.  Размерът на помощта ще бъде утвърден с решение на УС на ДФЗ.  

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Бюджетът е разпределен в следните направления: 

 

 Едри и дребни преживни животни, пчелни се-

мейства – 79 000 000 лв.; 

 Плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз – 

64 500 000 лв. 

 

     Право на подпомагане имат земеделски стопани, 

които отглеждат едри и дребни преживни животни, 

пчелни семейства, плодове и зеленчуци, винено 

грозде, маслодайна роза и ориз. Изисква се те да са 

пререгистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. 

за създаване и поддържане на регистър на земедел-

ските производители за стопанската 2021 - 2022 г., 

както и да отговарят на определението за микро, 

малки и средни предприятия, съгласно Приложение 

І от Регламент (ЕС) 702/2014 и да не са били в зат-

руднение към 31.12.2019 г. 

     Максималният интензитет на помощта от времен-

ната рамка e до 290 000 евро (567 191 лв.) на пред-

приятие с дейност в първичното производство на 

селскостопански продукти. 

     За определяне размера на помощта са взети 

предвид част от разходите, свързани с производство 

на първична селскостопанска продукция. Помощта 

се изчислява на база определени ставки по направ-

ление и видове животни/култури. 

     Размерът на помощта за едно животно е, както 

следва: 

 млечни крави под селекционен контрол –184 лв.; 

 млечни крави –138 лв.; 

 млечни крави в планински райони –120 лв.; 

 месодайни крави и/или юници –91 лв.; 

 месодайни крави под селекционен контрол –198 

лв.; 

 биволи-189лв.; 

 овце-майки и/или кози-майки под селекционен 

контрол-38лв.; 

 овце майки и/или кози майки в планински райо-

ни-21лв.; 

 овце майки и/или кози майки, за животните по 

Преходна национална помощ за овце-майки и/или 

кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3)

21лв. 

     На подпомагане подлежат животновъди с по-

дадено заявление по реда на Наредба №5 от 

27.02.2009 г. за Кампания 2022, отглеждащи едри 

и/или дребни преживни животни за установения 

брой животни след извършените административни 

и/или проверки на място, включително и след 

проверката за реализация на продукция по схе-

мите за обвързано подпомагане за животни и/или 

по Преходна национална помощ за овце-майки и/

или кози-майки, обвързана с производството за 

Кампания 2021. 

    Размерът на помощта за едно пчелно семейст-

во е 13лв. 

    Пчеларите, които отглеждат пчелни семейства 

през 2022 г., ще получат финансиране за брой 

пчелни семейства, на които е извършен есенен 

профилактичен преглед през 2021 г. 

    Определените ставки за плодове и зеленчуци, 

винено грозде, маслодайна роза и ориз са: 

ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/

нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 1 040 

лв./ха; 

сливи и десертно грозде –1 040 лв./ха; 

домати полски, краставици полски, корнишони, 

патладжан – 722 лв./ха; 

пипер полски – 1 400 лв./ха; 

за домати оранжерийни, пипер оранжериен, 

краставици оранжерийни, отглеждани в отопляе-

ми оранжерии – 12 233 лв./ха; 

за домати оранжерийни, пипер оранжериен, 

краставици оранжерийни, отглеждани в неотоп-

ляеми оранжерии – 5 648 лв./ха ; 

картофи, лук, чесън – 1 065 лв./ха; 

моркови, зеле, дини и пъпеши – 785 лв./ха; 

винено грозде – 200 лв./ха; 

маслодайна роза – 1 250 лв./ха; 

ориз-200лв./ха 

 В сектор плодове и зеленчуци, винено грозде, 

маслодайна роза и ориз на финансова подкрепа 

могат да разчитат земеделски стопани с подадено 

заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 

г. за Кампания 2022, отглеждащи плодове и/или 

зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, 

праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, ма-

лини, сливи, десертно грозде, винено грозде, до-

мати полски, краставици полски, корнишони, 

патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, 

краставици оранжерийни, пипер оранжериен, 

картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпе-

ши), маслодайна роза и ориз.   

                                               Източник: ДФЗ 

http://www.eufunds.bg/
https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/covid-podpomagane-zemedelski-stopani/?fbclid=IwAR1WnI8-hP-Cg-5zbCu3b-R1ncDD3klMdfQnbbAimix5VBVsIAqFopC43KY


 3 

3 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

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

да 2022-2023“ финансиран от Оперативна программа  „Добро управление“, съфина-

сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

www.eufunds.bg  

 

7 МЛРД. ЛВ. ЗА 7 ГОДИНИ МОГАТ ДА УСВОЯТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ 
  

7 млрд. лв. за 7 години могат да бъдат усвоени от българските общини до 2027 г. Средствата са осигуре-

ни в Програмата за развитие на регионите 2021-2027 (ПРР), която се управлява от Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). В допълнение още над 750 млн. лв. от петте 

програми за трансгранично сътрудничество с Гърция, Турция, Северна Македония, Сърбия и Румъ-

ния чакат да бъдат реализирани съвместни проекти в пограничните региони на България. Данните изне-

се заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова по време на 

регионалната среща на кметовете и председателите на Общински съвети от Южен централен район за 

планиране, която се проведе в Пловдив. 

Инициативните централни и местни власти у нас имат осигурен достъп и до още 2,5 млрд. лева по други 

европейски програми за сътрудничество и добросъседство, каквито са Програма Дунав, Програма Ев-

ро-MED, Интеррег-Европа, УРБАКТ, Програма ЕСПОН 2030, Програма Интеррег „NEXT Черно-

морски басейн“, посочи заместник-министър Иванова. Според нея никога досега българските власти, 

общини и предприемчивия бизнес не са имали по-голям достъп до ресурса от европейската солидарност. 

 

На срещата с кметовете тя представи подробно изискванията на Програмата за развитие на региони-

те 2021-2027, за да може бенефициентите отсега да започнат подготовка на проектите за кандидатст-

ване. Ресурсът от 7 млрд. лв. е разпределен в четири основни приоритета. 

 Първият от тях е „Интегрирано градско развитие“ на стойност 1,047 млрд. лв. За разпределението 

на тези пари ще се състезават десетте най-големи общини у нас, които са определени за центрове за 

растеж. Това са Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София, 

Благоевград.  

Две са задължителните условия, с които трябва да се съобразят местните власти, за да получат финан-

сиране на проектите, акцентира заместник-министър Иванова. Първото е мерките, които искат да прило-

жат, да бъдат предвидени в плановете за интегрирано развитие на общините, които са разработени от 

общинските власти при спазване на подхода „отдолу-нагоре“ при предлагането на проектите. 

Второто условие е проектите, с които общините ще кандидатстват за финансиране за пътна инфраструк-

тура, образование, здравеопазване, социална политика и култура, да съответстват на картите за нужди-

те в сектора, изготвени от съответните държавни органи и те да се отразени в плановете за интегрирано 

развитие. Кандидатите от всяка от общините сами решават за какви проекти да кандидатстват, допълни 

заместник-министърът. В интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите се определят 

средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно разви-

тие на територията на съответния регион за планиране създаването на привлекателна среда за живот. 

 В Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ са заделени 2,5 млрд. лв. 

За тях ще се борят 40 средни и големи общини. Това са общините: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Тро-

ян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, 

Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кър-

джали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевг-

рад, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански.  

 В третия приоритет „Справедлив енергиен преход“ са осигурени 3,2 млрд. лв., като те са пред-

видени за областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Целта е да се направи плавен преход от въг-

лищните централи към зелената енергия. Тази част от ПРР ще стартира на малко-късен етап от прог-

рамата, за да може да приключат всички уточнения по тези специфични цели.  
  

             Източник: МРРБ 

http://www.eufunds.bg/
https://www.mrrb.bg/bg/7-mlrd-lv-za-7-godini-mogat-da-usvoyat-bulgarskite-obstini/
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40 средни и големи общини ще се състезават за 2,5 млрд. 

лв. по ОПРР 

40 средни и големи общини ще се състезават с про-
екти за общо 2,5 млрд. лв. по новата оперативна 
програма за регионално развитие. Средствата 
ще финансират реализирането на интегрирани те-
риториални инвестиции. Този ресурс може да бъде 
надграждан с финансиране от почти всички остана-
ли европейски програми с изключение на три от 
тях – Програмата за транспортна свързаност, Прог-
рамата за храни и материално подпомагане и Прог-
рамата за техническа помощ. 

 

Интегрираната териториална инвестиция 
(ИТИ) е териториален инструмент на Кохезионната 
политика, който за пръв път се въвежда в България 
през новия програмен период 2021-2027 г. Той 
произтича от регламентите на ЕС и цели да подкре-
пи предложени проекти на принципа „отдолу-
нагоре“. Водеща роля при предлагането на проекти 
ще имат местните заинтересовани страни, така че 
наистина да бъдат идентифицирани и изпълнени 
най-важните за териториите инвестиции. Приори-
тет в тях ще е икономическата насоченост, което 
отваря възможността за хибридното финансиране с 
останалите програми.  

 Предимство при оценяването на предложените ин-

вестиции ще се дава на проекти, инициирани от 

повече от една заинтересована страна в съот-

ветния регион. Целта е да се постигне над общинс-

ко значение за всяка инвестиция. 

Друг важен момент в новия програмен период е не-

обходимостта от по-добро фокусиране на мерките 

за публичност и информираност, така че предлага-

ните проекти и инвестиции да получат максимал-

но широка обществена подкрепа в съответните 

територии. 

 

За първи път в програмния период 2021-2027 г. по 

регионалната програма освен публични адми-

нистрации, потенциални бенефициенти могат 

да бъдат и други заинтересовани страни на 

местно ниво, сред които граждански сдруже-

ния, неправителствени организации, предста-

вители на бизнеса.  

 

Целта на интегрираните териториални инвес-

тиции е чрез сътрудничество и партньорство на 

повече заинтересовани субекти да се изберат про-

екти за териториално развитие, с които да се фи-

нансират важни за всички дейности. 

 

Регламентите на ЕС поставят две ключови изисква-

ния пред интегрирания териториален подход. На 

първо място е необходимостта да се разработи и да 

се изпълни териториална стратегия за развитие 

на всеки регион. В нея трябва да се разпишат ос-

новните нужди и приоритети. 

Второто изискване е териториалният орган, който 

оперира на съответната територия във всеки от 6-

те региона, а именно Регионалният съвет за раз-

витие, да бъде включен в процеса на подбор на 

проекти и да има право на глас и мнение при избо-

ра на проектите, които да бъдат финансирани. 

 

40-те общините са посочени в приоритет 2 на Прог-

рама „Развитие на регионите“ 2021-2027. Това са: 

Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна 

Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, 

Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова 

Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, 

Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асе-

новград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, 

Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, 

Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и 

Сандански. 

 

                                               Източник: МРРБ 

                           

http://www.eufunds.bg/
https://www.mrrb.bg/bg/40-sredni-i-golemi-obstini-ste-se-sustezavat-za-2-5-mlrd-lv-po-oprr/
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Резюме на финализирания План за възстановяване 

Последното финално издание на Плана, което Европейска-
та комисия анонсира, че одобрява - https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/ip_22_2282  включва 57 
инвестиции и 48 реформи или с 2 по-малко инвестиции и 2 
допълнителни реформи в сравнение с официално депози-
рания документ. Те отново са структурирани в четирите 
досегашни стълба на Плана, които за пореден път са с про-
менен финансов дял от общия му бюджет. Към стълба пос-
ветен на Зелената България, е насочен допълнителен ре-
сурс от около 3.8%  от общия, към Свързаната България 
допълнителният ресурс е с 0.9% повече.  За сметка на тях, 
ресурсът по останалите два стълба намалява.  Стълбовете, 
са:  

 1.Иновативна България: цели повишаване на конку-
рентоспособността на икономиката и трансформиране-
то й в такава, базирана на знанието и интелигентния 
растеж. Стълбът е с дял от 25.3% от бюджета на Плана. 
Включва 8 инвестиции, обособени в три компонента за 
образование и умения, научни изследвания и иновации 
и интелигентна индустрия. Общият бюджет на стълба 
възлиза на над 5.7 млрд. лв., от които 3 млрд. лв. е 
европейският принос. Най-мащабната планирана ин-
вестиция е по Програмата за икономическа трансфор-
мация на бизнеса – почти 3 млрд. лв., следвана от тази 
за модернизация на образователната инфраструктура с 
680 млн. лв. 

Измененията спрямо официално депозирания пред Евроко-
мисията План, касаещи общините са: 

 Намалява обхвата на проекта за модернизацията на 
образователната инфраструктура, като: вместо интер-
венции в 143 училища и детски градини, същите ще са 
в 140 обекта; броят на новите детски градини/ учили-
ща от 20 става 16; отпадат и мерките за изграждане на 
зелени класни стаи на открито, открити детски и спорт-
ни площадки и площадки по безопасност на движение-
то по пътищата; 

 С около 200 млн. лв. се намалява бюджета на Програ-
мата за публична подкрепа за развитие на индустриал-
ни зони и паркове. 

 2.Зелена България: фокус върху устойчивото управ-
ление на природните ресурси, позволяващо задоволя-
ване на текущите нужди на икономиката и обществото, 
при запазване на екологичната устойчивост, така че 
тези потребности да могат да продължат да бъдат удов-
летворявани и в дългосрочен план. Дял от 41.9% от 
бюджета на Плана. Обхваща три компонента за ниско-
въглеродна икономика, биоразнообразие и устойчиво 
земеделие, с общ бюджет от 8.6 млрд. лв., от които 5.6 
млрд. лв. са европейско финансиране. Планирани са 12 
инвестиции (с една по-малко от предходната версия на 
Плана), като тук е и най-мащабната от целия План, от 

2 млрд. лв. за изграждането на ВЕИ и батерии, следва-
на от Програмата за енергийната ефективност на 
сградния фонд с ресурс от 2.5 млрд. лв. 

 Измененията спрямо официално депозирания пред Евро-
комисията План, касаещи общините са: 

 Промяна в сроковете за кандидатстване по Програмата 
за енергийната ефективност в сграден фонд касаеща 
многофамилните жилищни сгради: 100% финансиране 
на мерките за ЕЕ ще е при депозиране на проекти до 
март 2023 г., вместо до септември 2022 г.; 

 Изменение в Програмата за финансиране на единични 
мерки за енергия от възобновяеми източници в едно-
фамилни сгради и многофамилни сгради, които не са 
свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи, по 
отношение изграждането на фотоволтаичните системи, 
които вместо до 4 kW, ще са до 10 kW; 

 По проекта за уличното осветление е предвиден нацио-
нален ресурс от 31 млн .лв за покриване на ДДС 

 3.Свързана България: акцентира върху осигуряване-
то на предпоставки за повишаването на конкурентос-
пособността и устойчивото развитие на районите на 
страната, каквито са подобряването на транспортната и 
цифрова свързаност, както и насърчаването на местно-
то развитие, въз основа на специфичния местен потен-
циал. 3.4 млрд. лв. за инвестиции в компонентите- 
цифрова свързаност, транспортна свързаност и местно 
развитие. Най-мащабната инвестиция от общо 12-те по 
стълба е за над 1 млрд. лв. за реформа в обслужването 
на пътници с железопътен транспорт в крайградските и 
междурегионални направления, чрез закупуване на 
нов подвижен състав. 

  4.Справедлива България: специален фокус върху 
групите и лицата в неравностойно положение за пости-
гане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен 
просперитет за всички, както и с акцент върху изграж-
дането на ефективни и отговорни публични институ-
ции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потреб-
ностите на гражданите. Дял от 14.6% от бюджета на 
Плана, за бизнес среда, социално включване и здраве-
опазване. Въпреки че включва най-много инвестиции 
от всичките стълбове, 25 на брой, бюджетът му е едва 
2.3 млрд. лв.  

Общият бюджет на Плана намалява като от 20.992 млн. лв. 
става 20.154 млн. лв. Редукцията е за сметка на частното 
финансиране, като частта на европейското финансиране 
леко се увеличава.  

 

 

                                                             Източник: НСОРБ 

http://www.eufunds.bg/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2282
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2282
https://www.namrb.org/reziume-na-finaliziraniia-plan-za-vazstanoviavane?fbclid=IwAR2GTxXtZJ68wBqdr2vcFGNojUNDX4NlCrXRQe7ZXtLHLD3rmbWds3lIY78
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Министерството на регионалното развитие и благо-

устройството обяви покани за набиране на проекти 

по две от европейските програми за териториално 

сътрудничество за новия програмен период до 2027 

г. Така на практика „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ и „Евро-

Средиземноморски басейн“ (EURO-MED) са пър-

вите европрограми, които започват да се изпълняват 

реално. 

 

До 31 май потенциалните бенефициенти могат да 

кандидатстват по 

Програма 

„ИНТЕРРЕГ ЕВРО-

ПА“ 2021-2027.  

Тя подпомага местни-

те, регионалните и 

националните власти от целия ЕС за разработване и 

изпълнение на политики за регионално развитие 

чрез споделяне на общи решения. Подкрепените 

проекти за междурегионално сътрудничество трябва 

да включват национални, регионални или местни 

власти, както и други организации, отговорни за 

разработването и/или провеждането на политики за 

регионално развитие, от поне три различни държави 

в Европа за изпълнение на съвместни дейности от 

три до четири години. Допустими са мерки за изпъл-

нение на политиките за по-конкурентоспособна и по

-интелигентна Европа; по-зелена, нисковъглеродна 

и устойчива Европа; по-добре свързана Европа; по-

социална и по-приобщаваща Европа; Европа по-

близо до гражданите; по-добро управление на сът-

рудничеството. В зависимост от статута на организа-

цията, програмата предлага финансиране от Евро-

пейския фонд за регионално развитие в размер от 

70% до 80% за проектни дейности като съвместни 

срещи, проучвателни посещения, партньорски про-

верки, разработване на планове за действие. Бю-

джетът по поканата от ЕФРР е 130 милиона евро. В 

зависимост от броя на партньорите и продължител-

ността се очаква финансирането на проект да бъде 

средно около 1-2 млн. евро. Допълнителна информа-

ция можете да намерите на страницата на програма-

та: https://www.interregeurope.eu/ 

 

До 24 май т.г. се набират предложения по новата 

програма за териториално сътрудничество на ЕС 

„Евро-

Средиземно-

морски ба-

сейн“ (EURO

-MED) 2021-

2027 г.  

Потенциалните бенефициенти могат да подават 

предложения по Приоритет 3 „Добро управление на 

Средиземноморския регион“. Предвижда се подкрепа 

на проекти за институционален диалог – с бенефи-

циенти регионални и национални публични органи. 

Целта е подобряване на координацията между от-

делни проекти и създаване на клъстери от проекти с 

оглед успешно интегриране на резултатите в практи-

ката и публичните политики. Дейностите са насоче-

ни към бъдещите тематични проекти по първите два 

приоритета на програмата - иновации и околна сре-

да. Очакваният старт на проектните дейности е до 

края на месец ноември т.г.  Предвижда се финанси-

ране на съвместни инициативи на местно, регионал-

но и национално ниво по приоритетните направле-

ние „Иновации“, „Адаптиране към климатичните про-

мени и преход към кръгова икономи-

ка“  и  „Подобряване на управлението и сътрудни-

чеството“. Подробна информация за поканата, в т.ч. 

насоки за кандидатстване, платформа за търсене на 

партньорски организации, въпроси и отговори, както 

и презентации от проведени информационни дни мо-

же да намерите на интернет страницата на програ-

мата: https://interreg-euro-med.eu/en/call-1-

governance-projects/ 

 

И по двете програми съфинансирането от Европейс-

кия фонд за регионално развитие на проектните 

дейности е в размер на 80%. МРРБ ще предостави 

национално съфинансиране от републиканския бю-

джет на всеки български партньор в размер на 15% 

от неговия бюджет в проекта, чрез сключване на до-

говор за предоставяне на национално съфинансира-

не между министерството и партньора. Останалата 

част (5%) от националното съфинансиране ще бъде 

собствен принос на бенефициентите.  

 

                                        Източник: МРРБ 

МРРБ стартира две европейски програми за общо 360 

млн. евро 

http://www.eufunds.bg/
https://www.interregeurope.eu/
https://interreg-euro-med.eu/en/call-1-governance-projects/
https://interreg-euro-med.eu/en/call-1-governance-projects/
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-startira-dve-evropejski-programi-za-obsto-360-mln-evro/
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Резюме на Програма Евро-Средиземноморски басейн 
(EURO-MED) 2021-2027 

Програмата 

Interreg Euro-

MED подкрепя 

трансгранич-

ното сътруд-

ничество в 

средиземноморския регион. Предоставя средства за 

проекти, разработени и управлявани от публични 

администрации, университети, частни и граждански 

организации. 

 

Програмата Interreg Euro-MED финансира проекти, 

които желаят да предоставят решения в отговор на 4 

допълващи се мисии: 

 Укрепване на иновативна устойчива икономика 

 Опазване, възстановяване и валоризиране на 

природната среда и наследството 

 Насърчаване на зелени жилищни площи 

 Подобряване на устойчивия туризъм 

 

Програмата има 3 приоритета и 6 специфични 

цели: 

 Приоритет 1 – По-интелигентно Средиземно-

морие 

Специфична цел 1.1: Развитие и повишаване на 

капацитета за научни изследвания и иновации и 

внедряване на модерни технологии 

 Приоритет 2 – По-зелено Средиземноморие 

Специфична цел 2.4: Насърчаване на адаптиране-

то към изменението на климата и предотвратяването 

на риска от бедствия, устойчивост, като се вземат 

предвид подходи, основани на екосистемите 

Специфична цел 2.6: Насърчаване на прехода към 

кръгова и ресурсно ефективна икономика 

Специфична цел 2.7: Подобряване на опазването и 

опазването на природата, биоразнообразието и зеле-

ната инфраструктура, включително в градските ра-

йони и намаляване на всички форми на замърсяване 

 Приоритет 3 – Средиземноморско управле-

ние 

Специфична цел 6.6: Действия в подкрепа на по-

доброто управление на сътрудничеството 

 

Програмата подкрепя 2 вида проекти: 

 Тематични проекти, които допринасят за по-

интелигентните и по-екологични приоритети – 

Приоритети 1 и 2; 

 Проекти за управление, които отговарят на 

приоритета за управление – Приоритет 3. 

Тематичните проекти са разделени в 4 катего-

рии: 

 Проучвателните проекти  

 Тестовите проекти  

 Проектите за трансфер  

 Стратегическите териториални проекти  

 

Проектите за управление се състоят от 2 катего-

рии: 

 Тематични общностни проекти улесняват об-

мена и развитието на синергии между тематични-

те проекти. Те развиват технически познания, 

вграждащи резултатите от проектите и стратегии-

те, за да подкрепят ефективното прехвърляне на 

техните резултати към други територии или заин-

тересовани страни. 

 Проектите за институционален диалог подк-

репят ефективното сътрудничество на всички за-

интересовани страни, засегнати от мисиите на 

програмата в Средиземно море. Те оптимизират 

условията за трансфер и интегриране на резулта-

тите от проекта в практиките и публичните поли-

тики, за да подобрят управлението на транснаци-

онално ниво в рамките и извън програмната об-

ласт. 

И двата вида проекти имат за цел засилване и увели-

чаване на въздействието на резултатите от проекти-

те, пренасянето им в практиките и интегрирането им 

в публичните политики.  

За целия период на изпълнение на програмата ще се 

изпълнява по един от всеки вид за всяка една от ми-

сиите – т.е. общо 8 бр. проекти по Приоритет 3. 

 

Първата покана за проекти за управление ще 

бъде отворена до 1 юни 2022 г., на обяд 

(брюкселско време). 

 

Повече информация за програмата: https://interreg

-euro-med.eu/en/who-we-are/  

http://www.eufunds.bg/
https://interreg-euro-med.eu/en/who-we-are/
https://interreg-euro-med.eu/en/who-we-are/
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До 10 май се приемат проекти към Общинския фонд за 
подкрепа на местни инициативи за 2022 г. на Община 

Кюстендил 

ОТ РЕГИОНА  

Приоритетна област за 2022 г.: 

Ремонт, благоустрояване и опазва-

не на околната среда в община 

Кюстендил.  

Основна цел: да се подобри физическата и жизне-

на среда на територията на община Кюстендил като 

предпоставка за осигуряване на устойчива и еколо-

гична среда с по-високо качество на живот и нови 

възможности за икономическо и социално развитие. 

Общ бюджет на фонда: 50 000 лв. 

Размер на безвъзмездната финансова помощ 

за един проект: мин. 1 000 – макс. 5 000 лв. с 

ДДС 

Съфинансиране:  

 При проекти с искане за безвъзмездна финансо-

ва помощ до 2 000 лв. с ДДС: нефинансов при-

нос (доброволен труд); 

 При проекти с искане за безвъзмездна финансо-

ва помощ между 2 000 и 5 000 лв. с ДДС: мин. 

50% от исканата помощ за горницата над 2 000 

лв. и нефинансов принос (доброволен труд). 

Допустими кандидати: етажни собствености, чи-

талища, местни културни и образователни институ-

ции, църковни настоятелства и храмове, организа-

ции, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ, собственици и 

ползватели на търговски обекти или обслужващи 

обекти.  

Срок за кандидатстване: 10 май 2022 г.  

Към документите за кандидатстване: община Кюстен-

дил 

Центърът за временно настаняване в Дупница е напълно готов  

Финансирането в размер на 470 хил лева е изцяло безвъзмездно след спечелен проект от 

Община Дупница по ОП "Региони в растеж”. 

Центърът за временно настаняване в Дупница е напълно готов. Той бе изграден в т.нар. 

"социален квартал" в съседство на ЦНСТ и ще бъде за 10 потребители. Финансирането в 

размер на 470 хил лева е изцяло безвъзмездно след спечелен проект от Община Дупница 

по ОП "Региони в растеж". Изграждането стартира през миналата година, като вече е на-

пълно готова сградата, както и напълно оборудвана и обзаведена. Има 5 стаи, всяка със 

санитарен възел, кухня- всекидневна.  

Нуждаещи се от временно настаняване жители на общината ще могат да ползват центъра 

след 1 юни. Един управител, двама социални работници, две медицински сестри и един 

хигиенист ще обслужват бъдещите обитатели на Центъра, който ще работи целогодишно.  

  

           Източник и снимки: Дарик 

 

 

http://www.eufunds.bg/
https://www.kustendil.bg/index.php?option=com_jdownloads&view=download&id=3290&catid=29&lang=bg&fbclid=IwAR0fKfOzrR0RJ4Jst1azsK3SpxvbVdRRNpeeLdtZyCxmP3QDl-Orj5luxr8
https://www.kustendil.bg/index.php?option=com_jdownloads&view=download&id=3290&catid=29&lang=bg&fbclid=IwAR0fKfOzrR0RJ4Jst1azsK3SpxvbVdRRNpeeLdtZyCxmP3QDl-Orj5luxr8
https://darik.bg/centarat-za-vremenno-nastanavane-v-dupnica-e-napalno-gotov
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

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

да 2022-2023“ финансиран от Оперативна программа  „Добро управление“, съфина-

сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

www.eufunds.bg  

 

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 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР                                        

“МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА” 

Събитието се състоя на 28 и 29 април и е част от проект „Развитие на мрежа Младежки театри срещу 

омразата“. Проектът се изпълнява по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Целта на проекта е пови-

шаване на капацитета на 20+ НПО, работещи с младежи, да използват модел на работа за преодоляване 

на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра. Проектът обе-

динява 3 НПО от различни части на страната и 1 Читалище, работещи с младежи чрез интерактивни 

форми (театър, дебати, младежки фестивали и др.) с цел развитие и разпространение на иновативна 

методология, наречена от партньорите "младежки театър срещу омразата". Партньорите по проекта ще 

документират един от най-успешните прилагани досега подходи за овластяване на младежите: младеж-

ки театър-форум с елементи на дебати и ще го разпространят до други НПО, включили се в мрежата и 

заинтересовани да прилагат специфичното ноу-хау на проекта: "младежки театър срещу омразата". Ще 

бъдат разработени видео уроци за прилагане на модела "младежки театър срещу омразата", които наг-

ледно показват как младежите разиграват конкретни казуси, допринасящи за критично преосмисляне на 

стереотипи за уязвими групи и преодоляване на негативните нагласи към тях.  

                                                                                               Линк към сайта на проекта: YOUTHEATRE 

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
https://www.youtheatre.org/projects.php

