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В този брой: 

АКТУАЛНО 
 Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

ПРСР 2014-2020 

 Предстои прием по подмярка 7.2 и целта е да кандидатстват възможно най-много общини 

 Бизнесът вече може да се възползва от новия ресурс по Програма „Възстановяване“ на Фонда на Фондовете 

 Кабинетът одобри програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия за периода 2021-2027 г. 

 Отворена за кандидатстване е процедура  „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Сектор „Малки проекти”  

 До 6 юни е обсъждането на процедура “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Сектор „Големи проекти” 

 Покана за кандидатстване по нова Схема за подкрепа на пътувания за създаване на мрежи от експерти 

 Отворени са новите покани за подаване на проектни предложения по програма ЛАЙФ 

 

ОТ РЕГИОНА 
 В Кюстендил зам.-министър Деляна Иванова даде старт на информационна кампания за новия програмен период по ев-

ропейските програми 
 

НАШАТА ДЕЙНОСТ 
 ОИЦ-Кюстендил взе участие в празника по повод 1 юни Международния ден на детето 

Прием на проектни предложения по подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскосто-

пански продукти“ започна от 17 май 2022 г. Проце-

дурата предвижда прием на проекти с инвестицион-

на стойност до 300 000 евро по подмярката, която е 

част мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020 г. Предвиденият финансов ресурс за предоста-

вяне на безвъзмездна помощ на допустимите канди-

дати по процедурата е в размер на 39 116 000,00 лв.  

Максималният размер на допустимите разходи за 

един проект е 586 740,00 лв., а финансовата помощ 

за одобрените проектни предложения е в размер до 

50 на сто от общия размер на допустимите за финан-

сово подпомагане разходи.  За кандидати големи 

предприятия по смисъла на ЗМСП размерът на фи-

нансовата помощ е до 40 на сто от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи. 

Допустими за подпомагане кандидати по про-

цедурата са: 

 регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. 

земеделски стопани без прекъсване през послед-

ните 36 месеца към датата на подаване на проек-

тното предложение и стандартният производст-

вен обем на земеделското им стопанство да е не 

по-малко от левовата равностойност на 8 000  

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


 2 

2 

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  

 

 групи или организации на производители, приз-

нати от министъра на земеделието и извършвали 

дейност без прекъсване през последните 36 ме-

сеца към датата на подаване на проектното 

предложение; 

 еднолични търговци и юридически лица, различ-

ни от посочените по-горе кандидати, които са 

извършвали дейности по преработка на селскос-

топански продукти  без прекъсване през послед-

ните 36 месеца към датата на подаване на проек-

тното предложение. 

Производствените инвестиции, за които се канди-

датства, трябва да се изпълняват в следните избра-

ни производствени сектори, свързани с преработка-

та/маркетинга на селскостопански продукти: 

 мляко и млечни продукти, включително яйца от 

птици, с изключение на производство, преработ-

ка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/

заместващи мляко и млечни продукти; 

 месо и месни продукти; 

 плодове и зеленчуци, включително гъби; 

 пчелен мед и пчелни продукти с изключение на 

производство, преработка и/или маркетинг на 

продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед 

и пчелни продукти; 

 зърнени, мелничарски и нишестени продукти с 

изключение на производство, преработка и/или 

маркетинг на хляб и тестени изделия; 

 растителни и животински масла и мазнини с изк-

лючение на производство, преработка и/или мар-

кетинг на маслиново масло; 

 технически и медицински култури, включително 

маслодайна роза, билки и памук, с изключение 

на производство, преработка и/или маркетинг на 

тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски 

изделия; 

 готови храни за селскостопански животни 

(фуражи); 

 гроздова мъст, вино и оцет. 

Проектните предложения по процедурата могат да 

бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на 

уеб базиран формуляр за кандидатстване и подава-

не на формуляра и придружителните документи чрез 

Информационната система за управление и наблю-

дение на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. 

(ИСУН2020) с използването на Квалифициран елект-

ронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: 

http://eumis2020.government.bg/. 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложе-

ния е 17:30 часа на 17.08.2022 г. 

 
                                            Източник: МЗХГ 

 

       

ПРЕДСТОИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 7.2 И ЦЕЛТА Е ДА КАНДИДАТСТВАТ ВЪЗ-

МОЖНО НАЙ-МНОГО ОБЩИНИ 

„Предстои прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всич-

ки видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. и целта е да кандидатстват възможно 

най-много общини“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков на среща с предста-

вители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). На срещата представи-

телите на Министерството на земеделието, на Управляващият орган на ПРСР и на местната власт обсъдиха 

ефективното планиране на предстоящия прием на проектни предложения по подмярка 7.2, която е част от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. 

„Планираме да отворим подмярката с четири процедури за  водоснабдяване, пътища, улици и тротоари и 

възобновяеми енергийни източници“, съобщи Момчил Неков. По думите му бюджетът от всички обявени 

приеми за една община поотделно не трябва да надхвърля 10 млн. евро. 

„Мярката е от ключово значение за общините от селските райони на страната“, заявиха представителите 

на местната власт. 

                                                                                                                                               Източник: МЗХГ 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/58dcc297-601b-4e82-aa12-2075f69a165a
https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/zapochna-priemt-na-proekti-po-podmyarka-42-investi/?fbclid=IwAR1egiywNQs9c2osIYqk4rvCJmTqA2iypGC6L-yRTB_aGPeHQ0dN4HJc97o
https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/zamestnik-ministr-momchil-nekov-predstoi-priem-po-/?fbclid=IwAR38D2oCuc5SIbua3fJcBDvarFLgI6344ps_WPqmYgjz9Ng1ANAYyWqj95U
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В отговор на предизвикателствата вследствие на 

пандемията, свързана с COVID-19, бе разработена 

и стартирана програма „Възстановяване“, пред-

ставляваща портфейлна гаранция, която да 

позволи на банките в страната да ускорят предос-

тавянето на нови кредити в подкрепа на предприя-

тията в страната. 

Поради големия интерес на предприятията и бързо-

то договаряне на ресурса, както и при отчитане 

продължаващата необходимост от подобряване на 

достъпа до финансиране за българския бизнес, от 

Фонда на фондовете бе ангажиран допълнителен 

ресурс от 96.2 млн. лв. за осигуряване на ликвид-

ност и средства за нови инвестиции, трансформа-

ция и растеж. Средствата са осигурени от Опера-

тивна програма „Иновации и конкурентоспособ-

ност“ по линия на REACT-EU. 

Фондът на фондовете ще поеме до 80% от кредит-

ния риск на банките партньори за всеки нов кре-

дит, предоставен по програмата на малки и средни 

предприятия (МСП), като потенциалните загуби за 

публичния ресурс са ограничени до 50% от общото 

покритие за портфейла. Крайните получатели се 

очаква да бъдат подкрепени с нови кредити в раз-

мер на 240.4 млн. лв 

Основните предимства по програма 

„Възстановяване“ са: 

 Значително улеснен достъпът до бизнес кредити 

за българските МСП с минимум тригодишна ис-

тория; 

 Финансиране без изисквания за материални 

обезпечения, с изключение на лични гаранции, 

предоставени от собствениците; 

 Одобрение и усвояване в съкратени срокове; 

 Възможност за дванадесетмесечен гратисен пе-

риод по главницата; 

 Достъп до дългосрочно кредитиране до 84 м.; 

 Намаляване на административната тежест за 

клиента до минимум; 

 Кредитиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% 

от оборота за 2019 или 2020 г., според това за 

коя от годините оборотът е бил по-голям; до ли-

мита, определен по de minimis. 

  Източник: Фонд на фондовете 

БИЗНЕСЪТ ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ НОВИЯ РЕСУРС ПО 

ПРОГРАМА „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ НА ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ 

Кабинетът одобри програмата за трансгранично сътрудничество между Бълга-

рия и Сърбия за периода 2021-2027 г. 

Правителството одобри съдържанието на програма 

„Интеррег VI-A ИПП България - Сърбия 2021-2027“ 

и ангажиментите на страната ни като държава-

участник в нея. Това съобщиха от пресслужбата на 

Министерския съвет.  

Общият бюджет на програмата е в размер на 38 

116 400 евро, от които 32 398 938 евро са евро-

пейско съфинансиране от Европейския фонд за ре-

гионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за предп-

рисъединителна помощ, а 5 717 462 евро са нацио-

нално съфинансиране от двете държави, участващи 

в програмата. 

С предвидения ресурс ще се финансират проек-

ти за подкрепа на малки и средни предприятия, 

интегрирани туристически продукти, подобряване 

на мобилността и повишаване на сигурността в ра-

йони, различни от градските. Целеви средства ще 

бъдат инвестирани в проект от стратегическо зна-

чение, свързан с подготовка на населението за ре-

акция при бедствия и повишаване на капацитета 

на професионалистите за реагиране при извънред-

ни ситуации в трансграничната зона. 

В обхвата на програмата са включени облас-

тите Видин, Монтана, Враца, София - област, Пер-

ник и Кюстендил в България и окръзите Борски, 

Зайчарски. Нишавски, Топлинки, Пиротски, Ябла-

нички и Пчински в Сърбия. 

Бенефициенти ще могат да бъдат представители 

на гражданското общество, микро-, малки и средни 

предприятия, местни власти и регионални структу-

ри на централната администрация, неправителстве-

ни организации, академични, научни и социални 

институции.Предстои програмата да бъде предста-

вена в Европейската комисия.         

Източник: Пресслужба на Министерски съвет на 

Република България.             

http://www.eufunds.bg/
https://www.fmfib.bg/bg/news/196-biznesat-veche-mozhe-da-se-vazpolzva-ot-noviya-resurs-po-programa-%E2%80%9Evazstanovyavane%E2%80%9C-na-fonda-na-fondovete
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ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 

Отворена за кандидатстване е процедура  „Продуктивни инвес-

тиции в аквакултурите“, Сектор „Малки проекти”  

Цели на подмярката:  

 модернизиране на съществуващите стопанства; 

 подобряване на производствените характеристи-

ки на стопанството, които не водят до увеличава-

не на капацитета на производството; 

 подобряване на условията на труд и безопасност 

за работещите в сектора; 

 закупуване на оборудване за предпазване на 

стопанствата от диви хищници; 

 намаляване енергоемкостта и увеличаване на 

енергийната ефективност на аквакултурните сто-

панства; 

 въвеждане на ВЕИ. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 

665 860,67 лв. 

Мин. и макс. размер на БФП: 3 000 - 48 895 лв. 

Размер на помощта: 50%; за предприятия, непопа-

дащи в определението за МСП: до 30%; 

БФП може да се комбинира с подкрепа чрез финан-

сови инструменти по ПМДР. 

 

Допустими кандидати: Еднолични търговци или 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон 

или Закона за кооперациите, развиващи дейност в 

сектор „Аквакултура“. 

 

Допустими дейности: 

 Инвестиции в повишаване на качеството или до-

бавената стойност на продуктите от аквакултури; 

 Инвестиции за диверсификация на дейностите 

(диверсификация на доходите на предприятията 

за аквакултури чрез развиване на допълнителни 

дейности, свързани с основната дейност на пред-

приятието в областта на аквакултурите, включи-

телно за риболовен туризъм, свързани с аквакул-

турите екологични услуги или образователни 

дейности в областта на аквакултурите; 

 Модернизация на стопанствата, включително за-

купуване на оборудване за предпазване на сто-

панствата от диви хищници, подобряването на 

условията на труд и безопасност за работещите;  

 Инвестиции в повишаване на качеството или до-

бавената стойност; 

 Инвестиции за повишаване положителното въз-

действие върху околната среда и подобряване на 

ефективното използване на ресурсите, както и 

подобряването на ефективното използване на 

ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми 

източници на енергия; насърчаването на затво-

рени системи за аквакултури. 

 

Допустими разходи:  

 закупуване  на нови  машини и оборудване; 

 закупуване на специализирана складова техника 

и складови транспортни средства за обслужване 

на стопанството (електрокари и мотокари, тегли-

телна техника, транспалетни колички и хладилни 

контейнери);  

 закупуване на ноу-хау, патентни права и лицен-

зи, необходими за изготвяне и/или изпълнение 

на проектното предложение; 

 закупуване на софтуер, включително разходите 

за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в 

експлоатация; 

 подготовка и изпълнение на проекта, оценки и 

анализи; 

 инвестиции във ВЕИ;  

 за въвеждане на системи за контрол на качество-

то, безопасни условия на труд и опазване  на  

околната среда и водите и достигане на съответс-

твие с международно признати стандарти;  

 обучение на персонала, зает с производствената 

дейност, пряко свързано с предвидената инвес-

тиция;  

 обслужващи плавателни съдове, които обслужват 

и са пряко свързани с изпълнението на проекта, 

включително придобити чрез финансов лизинг; 

 преместваеми обекти за продажба на дребно на 

собствено произведена продукция от аквакулту-

ра в аквакултурните стопанства; 

 за съоръжения и/или оборудване за подобряване 

безопасността и условията на труд; 

 разходи за информация и комуникация  

 

Срокове за кандидатстване: 20.05-19.07.2022г. 

и 19.07-19.09.2022г.  
 

                                                    Източник: ИСУН2020 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2161dc3f-8ac5-4a85-b0e7-3afea2e86102
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ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 

До 6 юни е обсъждането на процедура “Продуктивни инвести-
ции в аквакултурите“, Сектор „Големи проекти” 

Цели на подмярката:  

Подобряване на конкурентоспособността и жизнес-

пособността на предприятията в сектора на аквакул-

турите, включително подобряване на безопасността 

и условията на труд. Изграждане на нови и модерни-

зацията на съществуващи предприятията за аква-

култури и диверсификация на доходите чрез разви-

ване на допълнителни дейности. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова по-

мощ: 5 520 587,45 лв. 

Мин. и макс. размер на БФП: 30 000 – 850 000 лв. 

Интензитет на БФП: 50%; за предприятия, непо-

падащи в определението за МСП: до 30%; 

Важно: Между „Фонд мениджър на финансовите ин-

струменти в България“ и Управляващия орган на 

ПМДР е сключено споразумение, което предвижда на 

пазара да бъдат предложени два финансови продук-

та - нисколихвени кредити и гаранции за обезпече-

ние на кредити, предоставяни от търговски банки. 

Двата вида заеми ще се отпускат за самостоятелно 

финансиране на проекти по ПМДР или в допълнение 

към проекти, одобрени за безвъзмездна финансова 

помощ по програмата. 

Допустими кандидати: юридически лица, регист-

рирани по Търговския закон, развиващи дейност в 

сектор „Аквакултури“ и които ще развиват дейност в 

сектора. 

Допустими дейности: 

 Продуктивни инвестиции в аквакултурите, 

включително производство на зарибителен ма-

тариал;  

 Инвестиции за диверсификация на дейностите 

и отглежданите видове; 

 Модернизация на стопанствата чрез инвести-

ции в оборудване за повишаване на качество-

то или добавената стойност на продуктите от 

аквакултури;  

 Инвестиции за оборудване за повишаване на 

положителното въздействие върху околната 

среда и подобряване на ефективното използ-

ване на ресурсите, в т. ч. преминаване към 

възобновяеми източници на енергия; 

 Въвеждане на системи за контрол на качество-

то, безопасни условия на труд и опазване на 

околната среда и водите и достигане на съот-

ветствие с международно признати стандарти. 

 Друго оборудване, пряко свързано с целите на 

проекта. 
 
                                            Източник: ИСУН2020 

ПРОГРАМА "ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, 

ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ" 
ФМ на ЕИП 

Покана за кандидатстване по нова Схема за подкрепа на пъ-

тувания за създаване на мрежи от експерти 
  

Министерството на енергетиката обявява покана за кандидатстване по нова Схе-

ма за подкрепа на пътувания за създаване на мрежи от експерти, обмен, споделяне и предаване на знания 

с цел поддържане на двустранните отношения, финансирана от ФМ на ЕИП, Програма "Възобновяема енер-

гия, енергийна ефективност, енергийна сигурност",  в рамките на Фонда за двустранни отношения. 

Към пакета от документи за кандидатстване: https://www.eeagrants.bg/programi/energetika 

 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/2e217e04-8b71-4d04-99b7-c5107142cfd1
https://www.eeagrants.bg/programi/energetika/novini/pokana-za-kandidatstvane-po-nova-sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya-za-szdavane-na-mrezhi-ot-eksperti
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ПРОГРАМА „ДУНАВСКИ РЕГИОН“ 2021-2027 Г. ЩЕ Е С БЮДЖЕТ ОТ 266 

МЛН. ЕВРО 

България ще има достъп до над 266 млн. евро за фи-

нансиране на съвместни проекти по програма 

„Дунавски регион“ 2021-2027. Четиринадесетте дър-

жави, които участват в нея, приеха финалния й ва-

риант на заседание в Будапеща. Управляващият ор-

ган – Министерство на финансите на Унгария, ще 

подаде официално програмата в Европейската коми-

сия. Очаква се тя да бъде одобрена в началото на 

септември тази година, след което ще започне реал-

ното ѝ изпълнение. 

По време на заседанието държавите партньори по 

програмата единодушно изразиха подкрепа и съпри-

частност към Украйна заради военните действия на 

нейна територия. С цел подпомагане и за насърчава-

не на транснационалното сътрудничество бе взето 

решение Украйна да участва в програмата с цялата 

си територия. 

В „Дунавски регион“ ще участват региони и от Авст-

рия, България, Чехия, Германия (федерални провин-

ции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Румъ-

ния, Словения и Словакия, Босна и Херцеговина, 

Сърбия, Черна гора, Молдова и Украйна. 

Бенефициентите ще могат да подават проектни 

предложения по четири приоритета: „По-

конкурентоспособен и по-иновативен Дунавски 

регион“, „По-зелен и нисковъглероден Дунавс-

ки регион“, „По-социален Дунавски регион“ и 

„По-добро управление на сътрудничеството в 

Дунавския регион“. 

По предложение на Европейската комисия спестени-

те средства по Европейския инструмент за съседство 

по програма „Дунав“ 2014-2020 в размер на 5 млн. 

евро, предвидени за Украйна и Молдова, ще бъдат 

пренасочени към други европейски програми с учас-

тието на двете държави за финансиране на дейности 

за хуманитарна помощ и подкрепа за бежанци. 

В рамките на заседанието бяха обсъдени възможнос-

тите за подкрепа на Дунавската стратегия, които бъ-

дещата програма ще осигури, както и механизмите 

за по-облекчено изпълнение на съвместните проекти 

и инициативи. 
                                                                  Източник: МРРБ                                                                                                                     

Над 5,7 млрд. лв. ще се инвестират чрез МРРБ за постигане на справедлив пре-

ход 

По Програмата за развитие на регионите 2021-

2027 г. разполагаемият ресурс е 6,6 млрд. лв., за-

едно с националния принос. Близо 45% от него са 

мерки и инвестиции, с които ще се подкрепи декар-

бонизацията на българската икономика, за да се 

осигурят нови възможности и да се гарантира си-

гурност на хората. Трите въглищни региона у нас – 

Стара Загора, Перник и Кюстендил, като най-

засегнати райони от прехода към нисковъглеродна 

икономика ще бъдат подкрепени със средства от 

Фонда за справедлив преход.Останалата част от ре-

сурса от 3,6 млрд. лв. е по линия на Европейския 

фонд за регионално развитие и ще бъде насочена 

към 50-те градски общини в България. От тях над 1 

млрд. лв. е разпределен за инвестиции, които имат 

принос към смекчаване на климатичните промени. 

Това включва мерки за повишаване на енергийната 

ефективност в сградите,за развитие на устойчива 

градска мобилност, туризъм и зелена градска инф-

раструктура, посочи вицепремиерът.  

741 млн. лв. от Националния план за възстано-

вяване и устойчивост ще бъдат инвестирани в 

проекти за устойчиво енергийно обновяване на не-

жилищния сграден фонд. За „Зелена мобилност“ - 

пилотната схема за подкрепа на устойчивата градс-

ка мобилност чрез мерки за развитие на екологич-

ни, безопасни, функционални и енергийно ефектив-

ни транспортни системи, са заделени 100 млн. лв. 

По плана за възстановяване ще бъдат  вложени  2 

млрд. лв. – заедно с националния принос - за сани-

ране на жилищни сгради. 

От останалите инструменти, които управлява МРРБ, 

в програмите на ЕС за териториално сътрудни-

чество общо са планирани над 900 млн. лв. за под-

помагане и насърчаване на „зелени“ политики, 

свързани с изменението на климата, опазване на 

биоразнообразието и насърчаване на дигиталната 

трансформация.  
       
                                                 Източник: МРРБ 

https://www.mrrb.bg/bg/programa-dunavski-region-2021-2027-g-ste-e-s-byudjet-ot-266-mln-evro/
https://www.mrrb.bg/bg/nad-5-7-mlrd-lv-ste-se-investirat-chrez-mrrb-za-postigane-na-spravedliv-prehod/
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Отворени са новите покани за подаване на проектни предложения 
по програма ЛАЙФ 

 

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и 

околната среда - CINEA обяви новите покани за подаване на проектни 

предложения по програма ЛАЙФ. 

 

По покана LIFE-2022-CET (LIFE-2022-CET) от подпрограма „Преход 

към чиста енергия“ са отворени за кандидатстване 18 теми с краен 

срок – 16 ноември 2022 г., 17:00 часа, централно европейско време. 

 

По покана LIFE Projects for addressing ad hoc Legislative and Poli-

cy priorities (PLP) (LIFE-2022-PLP) (за проектни предложения, свързани със законодателни приорите-

ти и политики) са отворени три теми по подпрограмите „Кръгова икономика“, „Природа и биоразнообра-

зие“ и „Преход към чиста енергия“. Крайният срок за кандидатстване е 7 септември, 2022 г., 17:00 часа, 

централно европейско време. 

 

Покана LIFE-2022-SAP-CLIMA по подпрограма „Действия за климата“ включва три теми, ориентирани 

към постигане на дългосрочната визия на новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на кли-

мата. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 4 октомври 2022 17:00:00 централно евро-

пейско време. 

 

По покана Nature & Biodiversity - Standard Action Projects (SAP) (LIFE-2022-SAP-NAT) по подпрог-

рама „Природа и биоразнообразие“ са отворени две теми с краен срок за кандидатстване – 4 октомври 

2022 г., 17:00 часа централно европейско време. 

 

По покана Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP) (LIFE-2022-SAP-

ENV) по подпрограма „Кръгова икономика и качество на живот“ за стандартни проекти за действия са 

обявени две теми с краен срок за кандидатстване – 4 октомври 2022 г., 17:00 часа централно европейско 

време. 

 

Покана Technical Assistance for Preparation of SIPs/SNAPs (LIFE-2022-TA-PP) – техническа помощ 

за подготовка на стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за природа включва три 

теми, отворени за кандидатстване с краен срок – 8 септември 2022 г., централно европейско време. 

 

По покана Strategic Nature and Integrated Projects (SNAP/SIP) (LIFE-2022-STRAT-two-stage) - 

стратегически интегрирани проекти за природа, етапът за кандидтстване е двустъпков. Крайният срок за 

кандидатстване на първия етап е 8 септември 2022 г., а за втория – 30 март 2022 г., 17:00 ч. централно 

европейско време. По поканата са обявени общо три теми. 

 

         Източник:  http://www.life-bulgaria.bg 

http://www.eufunds.bg/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-PLP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-PLP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;p
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-ta-pp-clima-sip;callCode=null;freeTextSearchKeyword=LIFE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=nul
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-strat-nat-snap-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=LIFE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmeP
http://www.life-bulgaria.bg/bg/otvoreni-sa-novite-pokani-za-podavane-na-proektni-predlojeniya-po-programa-lajf/
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ОТ РЕГИОНА  

В Кюстендил зам.-министър Деляна Иванова даде старт на информационна 
кампания за новия програмен период по европейските програми 

Заместник-министърът на регио-

налното развитие и благоустройс-

твото Деляна Иванова даде старт 

в Кюстендил на информационна 

кампания, на която ще се предс-

тавят потенциалните възможности 

за инвестиции с европейски сред-

ства по регионите в страната. 

Деляна Иванова представи новия 

подход при избор на инвестиции, 

заложен в Програма „Развитие 

на регионите“ 2021 - 2027 

(ПРР). С него се разграничават 

големите градове от по-малките 

региони, за да се избегне рискът 

финансовият ресурс да не достиг-

не до по-малките населени места. 

Затова в приоритетна ос 2 са 

включени 40 средни и големи об-

щини, които ще се състезават с 

проекти за разпределението на 

общо 2,5 млрд. лв. по ПРР. От тях 

Югозападният регион ще разпре-

дели 320 млн. лв. Със средствата 

ще се финансират интегрирани 

териториални инвестиции. Този 

ресурс може да бъде надграждан 

с финансиране от почти всички 

останали европейски програми с 

изключение на три от тях – Прог-

рамата за транспортна свърза-

ност, Програмата за храни и мате-

риално подпомагане и Програмата 

за техническа помощ. Принципът 

при избор на проекти вече се ос-

новава на подхода „отдолу на-

горе“. Затова е и ключова ролята 

на местните регионални съве-

ти, които след подбора на потен-

циалните инвестиционни проекти, 

ще ги подават към Управляващия 

орган на Програма „Развитие на 

регионите“ за изпълнение, разяс-

ни заместник-министърът. 

По третата ос в ПРР са средствата 

по Фонда за справедлив пре-

ход в размер на 1,2 млрд. евро. 

Те ще бъдат разпределени между 

трите енергийни области в стра-

ната – Кюстендил, Стара Загора и 

Перник. Преговорите с ЕК по тази 

ос продължават и затова средст-

вата по нея ще са налични на по-

късен етап. „Смисълът на този 

фонд е да ограничи негативните 

последици от затварянето на въг-

лищните централи, но не като 

производство на енергия, а като 

създаване на алтернативна зае-

тост, алтернативна икономическа 

възможност и възможности на па-

зара на труда в засегнатите реги-

они“, обясни заместник-

министърът. 

Заместник-министърът представи 

и Програмата за енергийна 

ефективност, която ще се фи-

нансира от Плана за възстано-

вяване и устойчивост. Бюдже-

тът по нея е 1,4 млрд. лв. Като 

задължително условие в тази 

програма е кандидатстващите 

сдружения на собствениците да 

имат енергийно и техническо обс-

ледване, както и технически пас-

порт на сградите. Тези разходи са 

за сметка на собствениците на 

жилища. 

Кюстендил е един от успешните 

примери за трансгранично сътруд-

ничество. Общият ресурс, който 

МРРБ управлява за развитие на 

пограничните региони на Бълга-

рия с Република Северна Македо-

ния и със Сърбия за трансгранич-

но сътрудничество е близо 70 

млн. евро до 2027 г. 

 

Програма „Интеррег VI-A ИПП 

България – Сърбия 2021-2027“ 

е с общ бюджет от малко над 38 

млн. евро. С предвидения ресурс 

ще се финансират проекти за под-

крепа на малки и средни предпри-

ятия, интегрирани туристически 

продукти, подобряване на мобил-

ността и повишаване на сигур-

ността в райони, различни от 

градските. Целеви средства ще 

бъдат инвестирани в проект от 

стратегическо значение, свързан с 

подготовка на населението за ре-

акция при бедствия и повишаване 

на капацитета на професионалис-

тите за реагиране при извънредни 

ситуации в трансграничната зона. 

Програмата „Интеррег VI-A 

ИПП България – Северна Маке-

дония 2021-2027“ е с индикати-

вен бюджет от над 31 млн. лв. За 

финансиране ще са допустими 

мерки за подобряване на защита-

та и опазването на природата, би-

ологичното разнообразие и еколо-

госъобразната инфраструктура, 

включително в градските райони, 

и намаляване на всички форми на 

замърсяване. Програмата ще под-

крепи инвестиции в изграждането 

на зелени площи или тяхното раз-

витие в градски и крайградски 

райони и др. 

 

Източник:  МРРБ 

http://www.eufunds.bg/
https://www.mrrb.bg/bg/v-kyustendil-zam-ministur-delyana-ivanova-dade-start-na-informacionna-kampaniya-za-noviya-programen-period-po-evropejskite-programi/
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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 

НАШАТА ДЕЙНОСТ  

        ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПРАЗНИКА ПО ПОВОД 1 ЮНИ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО 

 На 1 юни 2022г., от 17:30 до 19:30 ч., в обновения парк пред Обреден дом-Кюстендил, се проведе 

събитие на открито организирано от ОИЦ – Кюстендил. Събитието се проведе в Деня на детето и беше 

част от разнообразната развлекателна програма, подготвена от Община Кюстендил. Организирани бяха 

арт работилници и занимателни ателиета, състезателни игри и анимация, като за всички участващи деца 

ОИЦ – Кюстендил осигури награди.  

 Освен провеждане на игри и забавления по повод на детския празник, инициативата беше органи-

зирана и с цел да се популяризират предстоящите възможности за финансиране по европейските програ-

ми през програмен период 2021 – 2027 г. и на ОИЦ – Кюстендил като източник за получаване на такава 

информация. Експертите на Областен информационен център – Кюстендил бяха на разположение на 

всички за информация и разяснения относно планираните за тази година възможности за кандидатства-

не, заложените приоритети и планирани дейности в новите европейски програми 2021 – 2027 г., които 

предстои да бъдат финализирани и одобрени. 

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

