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В този брой: 

АКТУАЛНО 
 УО на ПРЧР (2021-2027) отвори за кандидатстване мярката "Родители в заетост" с конкретен бенефициент Агенцията по 

заетостта  

 ПРЧР планира въвеждането на електронни ваучери за обучение 

 Общините могат да кандидатстват по мярката „Укрепване на общинския капацитет“ по ПРЧР (2021-2027) 

 Обществено обсъждане на проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения „Бъдеще за децата“, 

ПРЧР  

 Подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” е отворена за кандидатстване 

 Финансови инструменти за 660 млн. лв. ще ползва бизнесът от догодина 

 Европейската комисия одобри програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 

 Европейската комисия одобри Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП)  

 Европейската комисия одобри Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027  

 Европейската комисия одобри програмата Техническа помощ за периода 2021 - 2027  

 Приета е Интегрираната териториална стратегия на Югозападния регион 

 Набират се проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027 

ОТ РЕГИОНА 
 Встъпителна пресконференция по проект „Образование и грижи в ранна детска възраст в община Кюстен-

дил“ 

 Първа регионална среща за по-добро разбиране на Натура 2000 се проведе в Кюстендил  
НАШАТА ДЕЙНОСТ 
 ОИЦ– Кюстендил представи възможности за бизнеса по европейски програми на среща с медии 

 

Управляващият орган на Програма „Развитие на чо-

вешките ресурси“ (2021-2027) отваря за кандидатст-

ване мярката „Родители в заетост“. Конкретен бене-

фициент по мярката е Агенция по заетостта. След 

подписването на договор между Агенцията по заетост-

та и Управляващия орган на Програма "Развитие на 

човешките ресурси", родителите могат да подават за-

явления за участие в мярката.  

Процедурата е с бюджет от 24 млн. лв. и с продължи-

телност до 2026 г. Основната цел на процедурата е 

да се осигури по-добър баланс между личния и про-

фесионалния живот на самотни и многодетни родите-

ли, както и на родители с малки деца. По мярката ще 

бъдат осигурени възможности за полагане на грижи за 

деца, както и услуги за улесняване достъпа до зае-

тост. По този начин ще бъде осигурена превенция на 

отсъствието на родителите от пазара на труда.  

Процедурата „Родители в заетост“ е насочена 

към безработни и търсещи работа родители, както и 

на родители, които вече имат работа. По мярката мо-

гат да кандидатстват родители на деца от 0 до 5 г., 

включително, които не посещават детски ясли, детски 

заведения и предучилищни групи, като грижата е до-

пустима до 8 часа на ден.  

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Заявления за кандидатстване могат да подават и 

многодетни и самотни родители на деца от 0 до 12 

г., които посещават детски ясли, заведения и учи-

лище, като грижата за тях е допустима до 4 часа на 

ден. Чрез осигуряването на грижи за децата се цели 

улесняване на достъпа на родителите до пазара на 

труда. Родителите ще получат подкрепа по мярката 

чрез информиране, посредничество и подбор на хо-

рата, които ще се включат в процедурата. Безработ-

ните, които ще бъдат наети за полагане на грижи за 

децата, ще бъдат предварително одобрени от роди-

телите. Те ще разчитат и на методическа подкрепа 

за отглеждане на децата.  

 

                                           Източник: esf.bg 

ПРЧР планира въвеждането на електронни ваучери за обучение 
 

В новия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат разрабо-

тени електронни ваучери за обучения за професионална квалификация и ключови компетент-

ности. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресур-

си“ (2021-2027) Цветан Спасов по време на конференцията, организирана от Националната агенция за 

професионално образование и обучение (НАПОО), която изпълнява проект „Качество и ефективност“, 

финансиран от ОПРЧР. 

„Влизайки в уебсайта на Агенцията по заетостта, където са регистрирани доставчиците на обучение, ще 

бъде възможно да бъде свален електронен ваучер под формата на QR код, с който ще бъде възможно 

включването в обучение“, обясни Спасов. Той уточни, че се планира прилагането на два вида ваучери 

– единият ваучер ще бъде използван за включване в обучение за придобиване на умения, а другият – 

за валидиране на вече придобити умения. „Има много граждани, които под една или друга форма 

през годините са придобили умения, които сега ще имат възможност да валидират“, обясни ръководите-

лят на Управляващия орган на ПРЧР. 

Над 750 хил. български граждани са били включени в различни мерки, финансирани по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020), като 90 хил. от тях са младежи до 29 г., а над 73 

хил. души са преминали обучения за професионална квалификация и ключови компетентности. 

„Амбицията ни е към 2030 г. най-малко 35% от работната сила в България да бъде включена в различни 

форми на учене през целия живот“, заяви Цветан Спасов. Според него ефектът от обученията е положи-

телен, тъй като се увеличава качеството на работната сила, както и добавената стойност и производител-

ността на труда в България. 

Акцентът в новия програмен период са дигиталните умения. По проекта, който ще бъде финансиран по 

Националния план за възстановяване и устойчивост, се предвижда 500 хил. български граждани да 

преминат обучения за базови и средни дигитални умения, а 140 хил. българи да валидират знания, които 

вече притежават. През м. март 2023 г. по ПРЧР ще бъде отворена за кандидатстване и мярката 

„Дигитални умения“, по която български граждани ще имат възможност да преминат обучения за напред-

нали съгласно Европейската рамка за дигитални умения. 

„Гъвкавите форми на труд и въвеждането на възможност за работа от разстояние ще допринесат за уве-

личаване броя на хората, които имат желание и възможност да се квалифицират и преквалифицират“, 

убеден е Спасов. „Ако всеки български гражданин осъзнае, че трябва да се развива, работодателят го 

подкрепи и ние помогнем с възможности за обучения, тогава всички ще се движим в една посока“, допъл-

ни ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР. 

 

                                                                                                                      Източник: esf.bg 

http://www.eufunds.bg/
https://esf.bg/nov-priem-na-zajavlenija-po-mjarkata-roditeli-v-zaetost-po-prchr-2021-2027/
https://esf.bg/prchr-planira-vavezhdaneto-na-elektronni-vaucheri-za-obuchenie/
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Общините могат да кандидатстват по мярката 

„Укрепване на общинския капацитет“ по ПРЧР 

(2021-2027) 

Общините в Република България могат да кандидатстват с проектни предложения по мярката 

„Укрепване на общинския капацитет“, която се финансира по Програма „Развитие на човешките ре-

сурси“ 2021-2027 (ПРЧР) Допустими са проекти в партньорство с други общини. Общият бюджет на опера-

цията е 25 млн. лв., като 23 020 000 лв. от тях са насочени към по-слабо развити региони, а 1 980 000 лв. 

– към региона в преход. Основната цел на операция „Укрепване на общинския капацитет“ е да подкре-

пи реформирането на системата на социалните услуги и да улесни прехода към нови механизми на местно 

ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.  

С европейски средства е планирано създаването на фронт-офиси, наемане, обучение и супервизия на 

персонала в общините, който има отговорности по Закона за личната помощ, Закона за хората с уврежда-

ния и Закона за социалните услуги. Общините ще получат подкрепа за планиране и анализ на предоста-

вянето на социални и интегрирани услуги, включително разработване на програми за развитие на качест-

вото на социалните услуги. Планирано е създаването на електронни платформи за единен достъп до зая-

вяване на социални услуги. Очаква се 1 325 служители в общински администрации да повишат компетен-

циите си, благодарение на проекти по операция „Укрепване на общинския капацитет“.  

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 януари 2023 г., 17:00 часа.  

Условията и документите за кандидатстване са публикувани в уебсайта на ПРЧР и ИСУН 2020 

Обществено обсъждане на проект на насоки по процедура чрез под-

бор на проектни предложения „Бъдеще за децата“, ПРЧР  

Процедурата цели предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в 

домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоста-

вяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобрява-

не качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД). 

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени про-

ектни предложения възлиза на 81 281 936,00 лева. 

Писмени предложения и възражения по проекта на публикуваните документи могат да се изпращат чрез 

ИСУН 2020, в частта „Процедури за обществено обсъждане“ в срок до 8 ноември 2022 г.  

На този етап в ИСУН2020 трябва да изпращате единствено предложения и възражения, които се отнасят 

до проекта на Насоки за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за 

откриване на процедурата заедно с одобрените насоки.  

Публикуваните документи можете да намерите в ИСУН 2020 

http://www.eufunds.bg/
https://www.mlsp.government.bg/uploads/38/khu/normativni-dokumenti/2019-zakon-za-horata-s-uvregdania.pdf
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914
https://esf.bg/procedures/ukrepvane-na-obshtinskija-kapacitet/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ede00836-f8a2-46c5-904a-2d5ee7b52bea
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/faa1bf79-7af9-44af-9cbf-27748ca9dd91
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ПОДМЯРКА 6.1 “СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНИ” Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Цел на подмярката:  

 Улесняване и подпомагане процеса на създава-

нето на жизнеспособни и устойчиви земеделски 

стопанства или поемането от млади хора на вече 

съществуващи стопанства. 

 Насърчаване на заетостта. 

 Насърчаване на икономическото и социалното 

развитие в селските райони и  устойчиво, и циф-

рово икономическо възстановяване. 

Общ размер на безвъзмездната финансова по-

мощ:  25 000 евро. 

Изплащането на помощта се извършва на два етапа: 

 първо плащане в размер на левовата равностой-

ност на 12 500 евро – в срок до два месеца след 

сключване на административния договор; 

 второ плащане в размер на левовата равностой-

ност до 12 500 евро - когато след установяване 

точното изпълнение на бизнес плана. 

Допустими кандидати:  

 физически лица; еднолични търговци (ЕТ) и ед-

нолични дружества с ограничена отговорност 

(ЕООД), регистрирани по Търговския закон; 

 са регистрирани за първи път като земеделски 

стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.; 

 имат икономически размер на стопанството, из-

мерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между левовата равностойност на 

8000 евро и 16 000 евро включително. 

     Допустими дейности:  

 Подпомагането се предоставя за максимален 

срок от 5 години само при представен бизнес 

план; 

      Бизнес планът трябва да доказва: 

 жизнеспособността на земеделското стопанство 

за максимален срок от 5 години; 

 увеличаване на икономическия размер на сто-

панството спрямо първоначалния размер най-

малко с левовата равностойност на 4000 евро, 

измерен в СПО; 

 поне една инвестиция в дълготрайни материални 

и/или нематериални активи с единична цена не 

по-малка от 700 лева. 

     Минимален и максимален срок за изпълне-

ние на проекта: 

 Срокът за изпълнение на бизнес плана се опре-

деля в административния договор в съответствие 

със заложената в бизнес плана крайна дата на 

периода за проверка; 

 Срокът за подаване на искане за второ плащане 

се посочва от кандидата в проектното предложе-

ние, като трябва да бъде не по-рано от 

01.10.2023 г. и не по-късно от 15.09.2025 г. 

 

     Кандидатстването по подмярката се извършва 

през системата ИСУН 2020. 

     Всички необходими документи можете да 

намерите в ИСУН 2020 

 

Краен срок за подаване на проектни предложе-

ния е 06.01.2023г. 

 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-4898-8de2-d0cc5618312d
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ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 660 МЛН. ЛВ. ЩЕ 

ПОЛЗВА БИЗНЕСЪТ ОТ ДОГОДИНА  

Финансови инструменти на стойност 660 млн. лв. 

по Националния план за възстановяване и устой-

чивост (НПВУ) ще бъдат отворени за българските 

компании в началото на 2023 г. Те ще са общо 

пет – три дялови и два дългови, и ще се управ-

ляват от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). 

Предстои Министерството на иновациите и расте-

жа да подпише споразумение с институцията, а 

след ратифицирането му от Парламента ще започ-

не селекция на инвестиционните и финансови пос-

редници.  

Тяхната задача ще бъде да подкрепят микро, мал-

ките и средни предприятия (МСП), включително финансово и чрез менторство.  

С първия дялов инструмент по Плана ще бъдат вложени 146,7 млн. лв. (75 млн. евро) във възстано-

вяване от Ковид кризата на МСП, дружества с по-малко от 500 служители и такива със средна пазарна 

капитализация. Със средствата ще могат да се покриват режийни разходи, заплати, материали или кон-

сумативи, да се запазват работни места и да се закупува ново оборудване.  

С втория ще се повиши капацитетът на компаниите да създават и внедряват иновации. Той също ще е 

с бюджет от 146,7 млн. лв. (75 млн. евро). Парите ще се инвестират в развойна дейност, в придобиване 

на права върху интелектуална собственост и в трансфер на знание. Ще могат да се придобиват и маши-

ни, с които да се разработват иновативни продукти.  

Третият инструмент ще е с бюджет 58,7 млн. лв. (30 млн. евро). С него ще се подкрепят МСП, както и 

консорциуми, големи инфраструктурни проекти, проекти за оборудване и съоръжения, които доприна-

сят за опазване на околната среда, дигитализацията, за преодоляване неблагоприятното влияние върху 

климата, както и за прехода към цифрова икономика и подобряване социалните условия на живот.  

Двата дългови инструмента по НПВУ ще са на обща стойност 300 млн. лв. (150 млн. евро) и ще пре-

доставят подкрепа за растеж и подобряване на енергийната ефективност на фирмите.  

Единият ще бъде насочен към по-рискови МСП и такива с по-малко от 500 служители. Целта ще бъде 

да се обезпечат оперативните им разходи и да се осигури ликвидност за справяне с последствията от 

Ковид. Дружествата ще могат да взимат инвестиционни кредити, лизинги, револвиращи кредитни линии 

(включително овърдрафт), банкови гаранции и др.  

Другият гаранционен инструмент ще предоставя същите възможности, но за повече производство на 

енергия от ВЕИ и по-голяма независимост от свободния пазар. Освен микро, малките и средни предпри-

ятия, от него ще могат да се възползват и домакинствата.  

 

         Източник: https://www.mig.government.bg 

http://www.eufunds.bg/
https://www.mig.government.bg/vodestha-novina/finansovi-instrumenti-za-660-mln-lv-sthe-polzva-biznesat-ot-dogodina/
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Европейската комисия одобри програма „Околна 
среда“ 2021-2027 г. 

На 7 октомври 2022г. Европейската комисия одобри 

Програма „Околна среда“, която предоставя над 

1.82 милиарда евро за инвестиции в България.  

Тези средства ще допринесат за подобряване състо-

янието на водите, почвите, въздуха и биологичното 

разнообразие в България, както и за борба с риско-

вете от изменението на климата, като по този начин 

ще се подобри качеството на живот на гражданите и 

ще се положат стабилни основи за дългосрочен и 

устойчив растеж. 

Основните мерки, определени в програмата, са съг-

ласувани с целите на Европейския зелен пакт и пре-

хода към неутралност по отношение на климата. Те-

зи приоритети включват: 

 устойчиво управление на водите и отпадъците; 

 преминаване към чиста, кръгова икономика и 

възстановяване на екосистемите и биологичното 

разнообразие; 

 изграждане на всеобхватна система за управле-

ние на риска от бедствия, съсредоточена върху 

предотвратяването и устойчивостта; 

 намаляване на замърсяването, особено във вода-

та и въздуха. 

Най-значителните планирани инвестиции 

включват: 

 изграждане на инфраструктура за събиране, 

обезвреждане и пречистване на отпадъчни води, 

опазване на водните ресурси и водоснабдяване; 

 разработване и модернизиране на системите за 

управление на битовите отпадъци и инвестиции 

в съоръжения за сортиране на отпадъци, както и 

мерки за рехабилитация на замърсени от депа 

земи; 

 разработване на планове за управление на за-

щитените зони по „Натура 2000“ и опазване; 

 прилагане на системи за предотвратяване на 

риска и за управление на извънредни ситуации; 

 мерки, насочени към намаляване на замърсява-

нето на въздуха от битовото отопление и транс-

портния сектор. 

Средствата по програмата ще бъдат насочени към 

преодоляване на регионалните дисбаланси в инф-

раструктурата в областта на климата и околната 

среда, като над 93 % от бюджета, програмиран по 

Европейския фонд за регионално развитие, е насо-

чен към по-слабо развитите региони.  

 

        Източник: Представителство на ЕК в България  

http://www.eufunds.bg/
https://bulgaria.representation.ec.europa.eu/novini-i-sbitiya/novini-0/evropeyskata-komisiya-odobri-programa-okolna-sreda-2021-2027-g-2022-10-07_bg?fbclid=IwAR2i9RzLLGn_hTOaTwhH-2D4kjhcaY-6g_bkOSum39e_XRh-GNU3KcW9lUs
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Европейската комисия одобри Програмата за кон-

курентоспособност и иновации в предприятия-

та (ПКИП) на стойност над 1.49 милиарда евро, с 

която се предоставя целева подкрепа на българс-

ките предприятия в основните проблемни области, 

които забавят преобразуването на икономиката в 

иновативна, цифрова икономика с ниски въглерод-

ни емисии и ефективно използване на ресурсите.  

По същество ПКИП е програма за малки и средни 

предприятия (МСП), като повече от 85 % от нейния 

бюджет или 1.28 милиарда евро са предназначени 

единствено за МСП. 

Основните цели на програмата са да се постигне 

интелигентен и устойчив растеж на българската 

икономика, както и промишлена и цифрова транс-

формация. Сред другите приоритети са: 

 развитие и укрепване на капацитета за научни 

изследвания и иновации и внедряване на нап-

реднали технологии; 

 насърчаване на устойчивия растеж, създаване 

на работни места, интернационализация и кон-

курентоспособност на МСП; 

 гарантиране на ползите от цифровия преход; 

 преход към кръгова и енергийноефективна ико-

номика. 

Видовете дейности, които ще бъдат подпомагани, 

са следните: 

 подкрепа за иновациите в стартиращи и бързо-

развиващи се предприятия в областта на висо-

котехнологичните отрасли; 

 насърчаване на цифровизацията, включително 

решения за гарантиране на киберсигурността, и 

разработване на технологии, необходими за 

прехода в Индустрия 4.0; 

 подкрепа за въвеждането на нисковъглеродни и 

енергийно ефективни технологии, сертифицира-

не на системите за енергийно управление и сти-

мули за възобновяеми енергийни източници; 

 подкрепа за МСП при въвеждането на техноло-

гии за ефективно използване на природните ре-

сурси, увеличаване на процента на рециклира-

не, модернизиране на технологиите за управле-

ние на отпадъците и насърчаване на партньорс-

твата между предприятията и споделянето на 

добри практики. 

35 % от бюджета на програмата ще бъде изпълнен 

чрез финансови инструменти, като например гаран-

ции по банкови заеми и капиталови инвестиции на 

всички етапи от развитието на МСП, за да се гаран-

тира по-ефективно и устойчиво използване на ре-

сурсите на ЕС в подкрепа на генериращи приходи и 

спестявания проекти.  

 

Източник: Представителство на ЕК в България 

Европейската комисия одобри Програмата за кон-

курентоспособност и иновации в предприятията 

(ПКИП)  

http://www.eufunds.bg/
https://bulgaria.representation.ec.europa.eu/novini-i-sbitiya/novini-0/konkurentosposobnost-i-inovacii-za-blgarskite-predpriyatiya-s-programa-za-149-mlrd-evro-2022-10-04_bg
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Европейската комисия одобри Програма 

„Транспортна свързаност“ 2021-2027  

Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България за периода 2021-

2027 г. - Програмата „Транспортна свързаност“. 

ЕС отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване 

през този програмен период. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни 

видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската 

инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната 

среда. Една от основните задачи, определени в програмата, е навременното завършване на TEN-T мрежа-

та и цифровата трансформация.  

Най-важните планирани инвестиции са: 

•       Изграждане и модернизация на железопътни участъци по коридора Ориент/Източно Средиземномо-

рие, включително железопътна връзка между Република България и Република Северна Македония, както 

и модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир; 

•       Изграждане на пътен участък по протежение на коридора Ориент/Източно Средиземноморие и по-

добряване на свързаността между Рейнско-Дунавския коридор и Ориент/Източно-Средиземноморския ко-

ридор в посока Север-Юг, включително изграждането на магистрала Русе - Велико Търново; 

•       Изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по основните направления на националната 

пътна мрежа; 

•       Развитие и разширяване на вътрешно водни пътища и морските пристанища за обществен транспорт 

за извършване на мултимодални операции, модернизиране и развитие на терминали и пристанищни съо-

ръжения за комбиниран транспорт.                                   Източник: Представителство на ЕК в България 

Европейската комисия одобри програмата Техническа помощ за                     

периода 2021 - 2027  

Европейската комисия даде одобрение на програмата „Tехническа помощ“ на стойност над 100 мили-

она евро инвестиции, допринасящи за ефективното и координирано изпълнение на политиката на сбли-

жаване в България, които са съсредоточени върху укрепването на административния капацитет на нацио-

налните органи, бенефициентите и партньорите по програмата. 

Програмата поставя акцент върху засилването на партньорството между заинтересованите страни като 

основен принцип за повишаване на ефективността на усвояването на средствата от ЕС в България. 

Програмата ще подкрепя и действия за оптимизиране на функционирането на системата за управление и 

контрол, по-специално на вътрешния контрол, както е определено в Националната стратегия за превен-

ция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2027-2021 г.  

Финансираната по програмата Академия за фондовете на ЕС ще даде възможност на служителите на на-

ционалните органи, регионалните и местните участници и организациите, изпълняващи финансови инст-

рументи, да повишат знанията си в хоризонтални/междусекторни области чрез обучения, работа в мрежи, 

споделяне на добри практики и научени уроци. Общините ще имат възможност допълнително да укрепят 

капацитета си в областта на стратегическото планиране, градското развитие, обществените поръчки, да 

получат експертна подкрепа за подготовката и изпълнението на проекти и да засилят участието си в ини-

циативи на ЕС като „Хоризонт“, Новия Европейски Баухаус.  

Като съществен елемент от доброто управление и прозрачността, мерките за по-нататъшно развитие на 

информационната система за управление на средствата от ЕС в България (ИСУН). 

 

http://www.eufunds.bg/
https://bulgaria.representation.ec.europa.eu/novini-i-sbitiya/novini-0/ek-odobri-investiraneto-na-161-miliarda-evro-po-programa-transportna-svrzanost-2022-10-03_bg
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Приета е Интегрираната териториална стратегия на                                 

Югозападния регион 

 
Интегрираната териториална стратегия на Югозападен регион за пла-

ниране е средносрочен стратегически планов документ, който опре-
деля политическата, икономическата, пространствената и тематична-
та рамка на развитието на региона в годините на новия програмен пе-

риод 2021–2027 г.   
Югозападния район за планиране включва общините от областите 
Благоевград, Кюстендил, Перник, София и София – столична община. 

Присъствието на общини и територии с различна степен на развитие е 
възможност за повече гъвкавост при формиране на партньорства и 
развитие на интегрирани проекти, подчерта зам.-министър Георгиева. 

 
Стратегическите приоритети за развитие на региона са:  

 Подкрепа на регионалните потенциали за устойчив растеж. 

Постигането на устойчив икономически растеж се предвижда да бъде постигнато чрез продължаване 
развитието на конкурентоспособна икономика като ключ към желаното качество и стандарт на живот 
в региона. Сред мерките, които биха допринесли за постигане на този приоритет е подобряването на 

регионалната система за научноизследователска дейност и максимално използване на постиженията 
на университетските звена. Това трябва да бъде съобразено с регионалната специализация с цел 
ефективно ориентиране на научните разработки към нуждите на националния и регионалния пазар.  

 Инвестиране в човешкия капитал и преодоляване на регионалните дисбаланси в осигу-

ряване на достъп до качествени услуги . 

Подобреното качество на и достъп до публичните услуги от първостепенно значение – здравно обс-
лужване, социални услуги, активното социално приобщаване на уязвимите групи, както и ефективно-
то реализиране на пазара на труда има решаваща роля, според ИТС, за съхраняване на регионалните 

демографски ресурси и подобряване качеството на живот, социално сближаване и повишаване прив-
лекателността за обитаване на всяка териториална общност.  

 По-добре свързан и устойчив регион. 

Ключово условие за постигането на по-добра транспортна и цифрова свързаност в региона (външна и 
вътрешна) е ефективното поддържане, модернизация и развитие на инфраструктурата, в това число 

и екологичната, отбелязва документът. Важен елемент от цялостната дейност е поддържане на бла-
гоприятно състояние на околната среда е осъществяването на мониторинг и своевременното иниции-
ране на природозащитни мерки. 

Трансграничното сътрудничество е идентифициран като един от сериозните инструменти за насърча-
ване на социално-икономическото развитие на ЮЗР. 
В Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране са обхва-

нати всички заинтересовани страни и участници в процеса на формирането и прилагането на регио-
налната политика за интегрирано устойчиво развитие. Посочен е комуникационен механизъм за оси-
гуряване на информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати.  

 
                                                                                                                        Източник: НСОРБ  

http://www.eufunds.bg/
https://www.namrb.org/bg/aktualno/prieta-e-integriranata-teritorialna-strategiya-na-yugozapadniya-region?fbclid=IwAR0fbkjc40r4_TKSug_rbf31YB4-r5WBJsvhDHM-dx5YgWpKd2AOmynIGts


 10 

10 

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  

 

Набират се проектни предложения по Програма за 

транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 

2021-2027 

Обявена е първата покана за набиране 

на проектни предложения по Програма 

за транснационално сътрудничество 

„Дунавски регион“ 2021-2027. Тя  се 

състои от два етапа – подаване на Заяв-

ление за интерес, очертаващо логиката на интервенцията на предложението и стратегическото значение 

за програмата, и на пълен Формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати. 

Първият етап на кандидатстване, чрез подаване на Заявление за интерес в електронната система на 

програмата (Jems), е отворен до 17 ноември 2022 г. (14:00 часа, CET). При него не се изисква предста-

вяне на допълнителни документи. 

Поканата е отворена за проектни предложения по следните програмни приоритети: „По-

конкурентоспособен и по-иновативен Дунавски регион“, „По-зелен, нисковъглероден Дунавс-

ки регион“, „По-социален Дунавски регион“ и „По-добро управление чрез сътрудничество“: 

Специфична цел 4.2 „Повишен институционален капацитет за териториално и макрорегионал-

но управление“. 

Очаква се вторият етап на кандидатстване по поканата да бъде отворен през пролетта на 2023 година. 

Партньори в проектите могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични 

организации, неправителствени организации, бизнес асоциации, предприятия и др., официално 

регистрирани на територията на програмата. Всеки проект трябва да включва най-малко три партньо-

ра от три различни държави. Поне един партньор по проекта трябва да бъде от държава-членка на ЕС. 

Територията на програмата включва 14 държави, в т.ч. 9 държави-членки на ЕС: Австрия, България, 

Хърватия, Чехия, Германия (Баден-Вюртемберг и Бавария), Унгария, Румъния, Словакия и Словения; 3 

присъединяващи се страни: Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, както и 2 съседни страни: Мол-

дова и Украйна. 

Общият размер на финансиране по поканата възлиза на около 91,7 млн. евро. Съфинансирането от ЕС по 

програма Дунавски регион 2021-2027 на проектните дейности е в размер на 80%. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Национален орган на 

програмата, ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български 

партньор в размер на 15% от неговия бюджет в одобрения проект. Останалата част (5%) от национално-

то съфинансиране ще се поеме като собствен принос на партньорите. 

Подробна информация и документация за Първата покана за проектни предложения е публикувана на 

интернет страницата на програмата—https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/

how-to-apply/first-call 

 

                                                                                                                                               Източник: МРРБ 

http://www.eufunds.bg/
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-callC:/Users/User/Documents/.tmp.drivedownload
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-callC:/Users/User/Documents/.tmp.drivedownload
https://www.mrrb.bg/bg/nabirat-se-proektni-predlojeniya-po-programa-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-dunavski-region-2021-2027/?fbclid=IwAR0caw5W-3_5F8XWkpK6jKeqgY0ZbDPS8ye131wrVMZ23p64hzB6_bfVwr8
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ОТ РЕГИОНА  

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ 

„ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ В 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ“ 

 На 13 октомври 2022 г. в Община Кюстендил се проведе встъпителна 
пресконференция по проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в 

ранна детска възраст в община Кюстендил“. Основната цел на проекта е предоставяне на подкрепа 
на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните се-
мейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобрява-

не на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образова-
телната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Комп-
лексните интегрирани мерки ще са насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване 

на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г. от Община Кюстендил, които 
не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски и градски, 
предимно бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключ-

ване и маргинализация. Специфичните цели на проектното предложение са:  

 Създаване на комплекс от услуги (хъб), предоставящи функционално свързани услуги за образо-
вание и грижи в ранна възраст за децата от целевите групи и техните родители, в това число: 

Предоставяне на подкрепа за деца в ранна детска възраст и подкрепа за достъп до образование; 
Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими групи; Подпомагане на 
прехода от семейна към формална образователна среда. 

 Ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование 
и грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни интервенции; формиране на ро-
дителски умения, здравна грижа, социалните и житейските умения, както и развитието и образо-

ванието на децата. 

Проектът е на стойност 977 178,92 лв., като се изпълнява в партньорство със Сдружение "Център за 

регионално развитие РОМА". 

                                                                                                                                    Източник: eeagrants.bg 

http://www.eufunds.bg/
https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/vstpitelna-preskonferencziya-po-proekt-%E2%80%9Eobrazovanie-i-grizhi-v-ranna-detska-vzrast-v-obshhina-kyustendil%E2%80%9C
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ПЪРВА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА 

НАТУРА 2000 СЕ ПРОВЕДЕ В КЮСТЕНДИЛ  

Експерти от различни институции, в това число и 

представител на ОИЦ – Кюстендил, взеха участие в 

Първото регионално събитие за област Кюстендил на 

тема: „ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ПОД-

ХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГА-

РИЯ“, което се проведе на 26 октомври в парк-хотел 

Кюстендил. Събитието е първото от общо три такива 

събития за област Кюстендил по проект „Знания за 

Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г., който се изпълнява от 

Дирекция „Национална служба за защита на приро-

дата“ в администрацията на Министерството на 

околната среда и водите. Целта на тези регионални събития е да се подготвят местните общности за 

предстоящото въвеждане на новия подход за управление на мрежата Натура 2000. Идеята е да бъдат 

въвлечени в максимална степен представители на общините, бизнеса и други държавни институции на 

местно ниво, за да се постигне по-балансирано и хармонично управление на екологичната мрежа.  

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното 

оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните 

международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. 

Тя се базира на две директиви: директива за местообитанията, по която в България са определени 234 

защитени зони и директива за птиците, по която в България са определени 120 защитени зони. България, 

като член на Европейския съюз, има задължение да докладва на всеки 6 години за състоянието на видо-

вете и природните местообитания, и птици, които са обект на опазване в екологичната мрежа.  

Лектор и модератор на срещата беше госпожа Светлана Папукчиева, която разясни в детайли правно-

нормативната рамка на новия подход за управление на Натура 2000. Стана ясно, че новият подход за уп-

равление на екологичната мрежа в България е разработен и съгласуван през 2017 г. Той предвижда изг-

раждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво. Национален 

орган за управление на мрежата Натура 2000 ще бъде министърът на околната среда и водите, а органи 

за управление на мрежата на регионално ниво ще са директорите на регионалните инспекции по околна-

та среда и водите. Към тях ще бъдат сформирани Национален консултативен съвет за Натура 2000 и Ко-

митети на заинтересованите страни на регионално ниво. Съгласно новия подход за управление на мрежа-

та Натура 2000 се въвежда задължението за разработване на териториални планове за управление на 

мрежата. За да бъде нормативно регламентирано въвеждането на новия подход за управление на мрежа-

та Натура 2000 в България, предстои Народното събрание да одобри проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за биологичното разнообразие. 

http://www.eufunds.bg/
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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  (сградата на Читалище ,,Братство 1869”) 

Тел: 078 520 212, 0876 172 766, 0876 172 744,  

Е-mail: oic_kn@abv.bg, oic.kyustendil@eufunds.bg  

facebook: Областен информационен център - Кюстендил 

                     НАШАТА ДЕЙНОСТ 

  

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА ПО ЕВРОПЕЙСКИ 
ПРОГРАМИ НА СРЕЩА С МЕДИИ 

 
На работна среща с представители на местните медии, екипът на Облас-

тен информационен център – Кюстендил запозна присъстващите с етапа 

на одобрение и съответно стартиране изпълнението на европейските 

програми за периода 2021 – 2027 г, като специално внимание беше 

обърнато на програмите за бизнеса. 

Основният източник на средства за бизнеса е Програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, която беше одоб-

рена от Европейската комисия  в началото на месец октомври и чрез коя-

то близо 3 млрд.лв. ще бъдат инвестирани в българските предприятия. 

Програмата има два приоритета – „Иновации и растеж“ и „Кръгова иконо-

мика“. Предвидените интервенции по първия приоритет ще се фокусират 

върху научната и развойна дейност във фирмите, увеличаване на екс-

портния потенциал, създаване на нови или развитие на компании от по-

високотехнологичните сектори на промишлеността, дигитализация. По 

приоритет „Кръгова икономика“ ще продължи подкрепата на малките и 

средни предприятия (МСП) с цел постигане на по-добра енергийна и ре-

сурсна ефективност, засилване на прехода към зелена икономика, подк-

репа за стартиране на производство на зелени продукти и услуги и др. 

Първата процедура по програмата,  с бюджет от 127 млн. лв., ще бъде за 

разработване на иновации в предприятията. По нея ще могат да канди-

датстват  микро, малки и средни предприятия, като ще са възможни и партньорства с големи компании. 

Очаква се процедурата да бъде отворена за кандидатстване до края на годината. През първата половина 

на следващата година се очаква да бъдат отворени още две процедури – за подобряване на производст-

вения капацитет на МСП и за внедряване на иновации. 

Бизнесът ще може да се възползва от финансиране и по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021

-2027 г. За първото тримесечие на следващата година е планирана процедура „Адаптирана работна сре-

да“, по която работодатели  ще могат да кандидатстват за разработване и прилагане на „зелени модели“ 

на организация на труд, закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, ремонт 

и оборудване на места за  отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др. 

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

