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НАД 420 МЛН. ЛВ. ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ В СЪЗДАВАНЕ И ВНЕДРЯ-

ВАНЕ НА  ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА 

ИНФОРМАЦОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 2, февруари 2023 г. 
Областен информационен център - Кюстендил 

www.eufunds.bg; e-mail: oic_kn@abv.bg, oic.kyustendil@eufunds.bg  

В този брой: 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА 

 Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани в създаване и внедряване на  иновации в бизнеса 

 Влезе в сила ПМС 23 относно предоставянето на БФП по програмите, финансирани от ЕФСУ 2021 - 2027 

 „Зеленият“ и дигиталният преход ще бъдат акцент в почти всички мерки по ПРЧР, насочени към пазара 

на труда 

 МИР започна плащанията за енергийна ефективност на 920 компании от производството 

 Състезанието за най-добрия проект, променящ регионите започна  

 

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 Предвидени са 576 млн. лв. за STEM кабинети 

 МИР отваря четвърта мярка по ПВУ – над 212 млн. лв. за развитие на индустриални зони и паркове 

 Отворена за кандидатстване е процедура “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комби-

нация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”  

 1600 ще внедряват нови ИКТ решения с 30,6 млн.лв.  

 

ОТ РЕГИОНА 

 Второ регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ се проведе в Кюстендил 

 

НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 Информационна среща за хора с увреждания в ОИЦ—Кюстендил 

 

Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани през тази 

година в разработване и внедряване на иновации в 

българските компании. От средствата ще могат да се 

възползват както микро, малки и средни предприя-

тия, така и дружества с до 499 служители. Ще се до-

пускат и партньорства с големи фирми. Това става 

ясно от годишната рамка на Програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятия-

та“ (ПКИП), която беше приета от Комитета за наб-

людение. Той се проведе в София Тех парк.   

 

Очаква се през следващия месец да бъде обявена 

първата процедура по ПКИП. Тя ще е в подкрепа на 

развойната дейност и разработването на инова-

ции. Бюджетът й ще бъде 127 млн. лв.  

Ще могат да кандидатстват компании от различни 

икономически сектори, като проектите им трябва да 

са в някоя от петте тематични области на Иноваци-

онната стратегия за интелигентна специализация – 

„Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелект-

роника“,„Индустрия за здравословен живот,  

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА 

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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 биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии 

в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти 

технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. 

Това ще важи и при кандидатстването по втората 

процедура по Програмата – за внедряване на ино-

вации. Чрез нея ще бъдат инвестирани почти 300 

млн. лв., като част от новите решения може да са 

разработени от самите предприятия специално за 

нуждите на производството им, а други – да бъдат 

заимствани и пригодени.  

В последните месеци на 2023 г. ще бъде отворена 

още една мярка от ПКИП. Със 117,5 млн. лв. ще се 

подобри производственият капацитет на семей-

ните предприятия и фирмите от творческите 

индустрии и занаятите. Те ще могат да закупуват 

модерни машини, съоръжения и софтуер, така че да 

започнат да произвеждат повече и по-качествени 

продукти и да станат по-конкурентни на пазара.  

Като част от годишната програма беше одобрена и 

процедура за 10 млн. лв., за която ще отговаря Из-

пълнителна агенция за насърчаване на малки и 

средни предприятия (ИАНМСП). Със средствата ще 

бъде подпомогнат експортният потенциал на 

фирмите и участието им в международни пана-

ири и изложения.  

 
                                               Източник: фейсбук стра-
ницата на ГД “Европейски фондове за конкурентоспособ-
ност” 

Влезе в сила Постановление № 23 относно предоставянето на безвъзмездна фи-

нансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при спо-
делено управление 2021 - 2027 

Нормативният акт регламентира: 

 детайлните правила за предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ (БФП); 
 оценката на проектните предложения; 
 правила за осигуряване на видимост, прозрач-

ност и комуникация при предоставянето на БФП. 

БФП се предоставя, чрез:  

 подбор на проектни предложения, включително 

на интегрирани проектни предложения; 

 подбор на проектни предложения в изпълнение 

на концепции за интегрирани териториални ин-

вестиции (ИТИ); 

 директно предоставяне на конкретен бенефици-

ент; 

 

За всяка процедура ръководителят на управляващия 

орган (УО) утвърждава условията за кандидатстване 

и условия за изпълнение на одобрените проекти. 

 

Кандидат в процедура може да иска разяснения по 

документите в срок до три седмици преди изтичане-

то на срока за кандидатстване.  

 

УО няма право да изисква представяне на докумен-

ти, когато данните в тях са достъпни чрез публичен 

безплатен регистър или когато информацията или 

достъпът до нея се предоставя от компетентния ор-

ган на управляващия орган по служебен път. 

 

Проектните предложения се подават чрез формуляр 

за кандидатстване в срок не по-кратък от 60 дни, а 

за инфраструктурни проекти – от 90 дни. По изклю-

чение срокът за подаване на проектни предложения 

може да бъде съкратен с до 30 дни.  

 

Поименният състав на оценителната комисията, 

нейните отговорности и задачи и срокът се опреде-

лят със заповед на ръководителя на  УО. 

 

Комисията е съставена от председател, секретар/и 

(при необходимост) без право на глас; нечетен брой 

членове с право на глас, които са не по-малко от 

трима; резервни членове, които са не по-малко от 

трима. В оценителния процес могат да участват по-

мощник-оценители и наблюдатели. 

http://www.eufunds.bg/
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%94-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%25B
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%94-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%25B
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%94-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%25B


 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  

 

Членовете и резервните членове на комисията могат 

да са служители, заемащи длъжност в УО, в МЗ, в 

администрацията, в рамките на която се намира УО 

или МЗ, както и външни оценители. 

 

Външните оценители могат да бъдат 

 служители в държавната администрация, които 

не заемат длъжност в администрацията, в рамки-

те на която се намира УО или МЗ; 

 физически лица, избрани след провеждане на 

централизиран конкурс, 

 лица, избрани в съответствие със Закона за об-

ществените поръчки 

Външните оценители е необходимо да притежават 

най-малко 3 години опит в професионална област, 

свързана с конкретната процедура, или в оценява-

нето на проекти по програми или оферти по проце-

дури за обществени поръчки. 

 

Оценяването и класирането на проектните предложе-

ния се извършват до три месеца от назначаването на 

комисията. Работата на комисията приключва с оце-

нителен доклад до ръководителя на УО на програма-

та. 

 

Концепциите за проектни предложения се оценяват в 

едномесечен срок от крайния срок за подаването. 

Въз основа на направената оценка ръководителят на 

управляващия орган одобрява кандидатите, на които 

да бъде изпратена покана за участие с проектни 

предложения. 

 

Оценяването на всяко проектно предложение  включ-

ва оценка на административното съответствие и до-

пустимостта (АСД) и техническа и финансова оценка 

(ТФО) 

 

Когато при оценката на административното съ-

ответствие и допустимостта се установи липса на 

документи и/или друга нередовност, комисията изп-

раща на кандидата уведомление за установените 

нередовности и определя разумен срок за тяхното 

отстраняване, който не може да бъде по-кратък от 

една седмица 

 

Въз основа на извършената оценка на АСД комисия-

та изготвя списък на проектните предложения, кои-

то не се допускат до техническа и финансова оцен-

ка. Кандидат, чието проектно предложение е включе-

но в този списъка може писмено да възрази пред ръ-

ководителя на управляващия орган в едноседмичен 

срок от съобщаването. 

 

Техническата и финансовата оценка на проект-

ните предложения се извършват по критерии и мето-

дика, посочени в Насоките за кандидатстване.  

 

ТФО се извършва най-малко от двама членове с пра-

во на глас, независимо един от друг, като те могат 

да бъдат подпомагани от помощник-оценители. 

Окончателната оценка е средноаритметично на по-

лучените оценки. Когато проектно предложение е 

оценено от двама членове на комисията и между 

двете оценки има разлика от повече от 20 на сто от 

максимално възможната оценка по процедурата, 

председателят на комисията възлага оценяването на 

трети член на комисията с право на глас. Оконча-

телната оценка е средноаритметично на оценката на 

третия оценител и по-близката до неговата от пър-

вите две оценки. Окончателната оценка се оформя 

от оценката на третия оценител само в случаите, ко-

гато тя е средноаритметично на оценките на другите 

двама. 

 

Когато проектно предложение е оценено от двама 

членове с право на глас и едната оценка е под ми-

нималната допустима оценка по процедурата, а дру-

гата оценка – над нея или равна на нея, председате-

лят на комисията възлага оценяването на трети член 

на комисията с право на глас. Окончателната оценка 

е средноаритметично на оценката на третия оцени-

тел и сходната с неговата спрямо минимално допус-

тимата оценка от първите две оценки. 

 

Осигуряване на видимост, прозрачност и кому-

никация  

 УО ежегодно изготвя индикативна годишна ра-

ботна програма (ИГРП) за следващата календарна 

година, която включва планираните процедури за 

предоставяне на БФП; 

http://www.eufunds.bg/
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 Проектът на ИГРП се публикува за коментари на 

електронната страница на съответната програма и 

на Единния информационен портал не по-късно от 1 

октомври всяка година за срок, не по-кратък от 20 

дни. След съгласуването й, УО публикува ИГРП на 

интернет страницата на съответната програма, не по

-късно от 30 ноември всяка година; 

 УО организира координирано с мрежата от ин-

формационни центрове разяснителна кампания, на-

сочена към потенциалните кандидати, в 30-дневен 

срок от датата на публикуване на обявата за откри-

ване на процедурата за подбор на проекти; 
До 30 дни от датата на сключване на администра-

тивния договор, управляващият орган организира 

въвеждащо обучение за бенефициентите за изпъл-

нение на проектите по съответната процедура. 

 

Пълният текст на ПМС 23 от 13 февруари 2023 г. : 

ДВ Постановление 23 

Двойният преход – дигиталният и „зеленият“, ще бъдат акцент в почти всички мерки, които ще бъдат фи-
нансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ в програмен период 2021-2027. Това заяви Де-
сислава Ушколова, началник отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Европейски фондо-
ве, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика по време на 
бизнес форума „Актуални възможности и необходими действия за насърчаване на българския бизнес“, ор-
ганизиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
 
„С бюджет от близо 3,9 млрд. лв. ще се стремим да разрешим предизвикателствата, пред които сме изпра-
вени“, уточни Ушколова. Като такива тя открои осигуряването на съответствие между търсенето и предла-
гането на работна сила, „зеления“ преход и дигитализацията, активирането на неактивни лица, включи-
телно младежи, адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените на пазара 
на труда и баланса между личния и професионалния живот. „Придобиването на професионална квалифи-
кация и умения вече не е достатъчно. Затова ще подкрепим придобиването на повече специфични умения, 
свързани с конкретното работно място и нуждите на работодателя, както и обучението по време на рабо-
та“, подчерта Ушколова.  
 
Общо 797,5 млн. лв. ще бъдат насочени към създаването на нови работни места и квалификация на ра-
ботната ръка, насърчаване на мобилността и развитие на предприемачеството и социалната икономика. С 
над 735 млн. лв. ще бъдат финансирани мерки, свързани с осигуряване на по-добри възможности за 
първа работа, повишаване на уменията на младежите до 29-годишна възраст и идентифициране и активи-
ране на младите хора. Адаптирането на работната среда, оптимизацията на работните процеси и социал-
ните придобивки на работното място ще бъдат подкрепени със 193 млн. лв. За обучения и преквалифи-
кация на работниците и служителите, придобиване на умения според нуждите на работодателите, както и 
придобиване на дигитални и „зелени“ умения ще бъдат насочени над 400 млн. лв. Мерките ще включват 
обучение, стажуване и придобиване на специфични умения по време на работа, както и на „меки“, прено-
сими и STEM умения. Балансираното участие на жените и мъжете на пазара на труда и остаряването в 
добро здраве в следващите седем години ще бъдат насърчавани с операции на обща стойност около 47,7 
млн. лв.  
     
                                                    Източник: Esf.bg 

„Зеленият“ и дигиталният преход ще бъдат акцент в почти всички мерки 

по ПРЧР, насочени към пазара на труда 

http://www.eufunds.bg/
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=425EA91F87D235DF57293669C68406FA?idMat=186664
https://esf.bg/zelenijat-i-digitalnijat-prehod-shte-badat-akcent-v-pochti-vsichki-merki-po-prchr-nasocheni-kam-pazara-na-truda/
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Министерството на иновациите и растежа започна плащанията на 920 компании от 

производството, сключили договори за финансово подпомагане  по процедура 

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енер-

гийната ефективност“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособ-

ност“ 2024-2020 г . 

Общо 920 компании в страната ще получат поетапно през тази година над 93 

млн. лв. за подобряване на енергийната си ефективност. Средствата са по 

последната процедура от ОПИК 2014-2020 г. Първи плащания вече получиха 59 

дружества от страната. Те са в размер на близо 3,7 млн. лв., сочи справка на 

Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министер-

ството на иновациите и растежа. Най-много средства по мярката ще бъдат разпределени на фирми от об-

ластите Пловдив и София-град – над 20 млн. лв. 

Договорите с микро-, малки и средните предприятия бяха сключени в края на 2022 г. Компаниите са от 

икономически сектор „C“ – Преработваща промишленост, и са разпределени в 141 подсектора. По-

голямата част се занимават с производство на хляб и хлебни продукти, на дрехи, на мебели, на метални 

конструкции и изделия, на пластмасова, дървена и метална дограма. С европейското финансиране всички 

предприятия ще могат да купуват енергоспестяващо оборудване или да направят модерна изола-

ция на производствените си бази. Част от тях са решили да инвестират в охлаждащи системи, с които 

да намалят температурата в помещенията и да осигурят оптимален режим на работа. С такива инсталации 

печатниците например успяват освен да оптимизират разходите си, да подобрят и качеството на продукти-

те. 

 

Мерки за подобряване на енергийната ефективност са заложени и в новия програмен период по Прог-

рама „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Те ще са на обща стойност 

270 млн. лв. и ще се изпълняват под формата на комбинация от финансови инструменти и малки 

грантове. Допустими кандидати ще бъдат микро-, малки, средни и големи компании. 

 

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

 

 

Съгласно данните в ИСУН 2020, по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобря-

ване на енергийната ефективност“ броят на сключените договори в област Кюстендил е 30, от които 8 бр. 

в община Кюстендил, 14 бр. в община Дупница, 2 бр. в община Бобов дол и един договор в община Бобо-

шево. Договорите са на обща стойност 6,3 млн. лв., като процентът на собствено участие от страна на 

фирмите е около 50%.  

 

Източник: ИСУН 2020 

МИР започна плащанията за енергийна ефективност на 920 компании от 

производството 

 
30 фирми от област Кюстендил ще получат средства за подобряване на енергийната си 

ефективност 

http://www.eufunds.bg/
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/7e563a40-db13-47ae-893b-972893fa724c
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/7e563a40-db13-47ae-893b-972893fa724c
https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/mir-zapochna-plasthaniyata-za-energijna-efektivnost-na-920-kompanii-ot-proizvodstvoto/
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/7e563a40-db13-47ae-893b-972893fa724c
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/7e563a40-db13-47ae-893b-972893fa724c
https://2020.eufunds.bg/bg/0/230/Project/Search?Prog=%2BnRu8MbA5ad%2BxFQNyRprkw%3D%3D&Prior=CxCZITJVNBvv9OGjGBpwKw%3D%3D&Proc=YGXVoOcFbUYDyum8Dg4UHw%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False
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Всички бенефициенти на проекти, финансирани по ЕФРР, ЕСФ + и Кохезионният фонд могат да по-

дават своите проекти за кандидатстване за 16-то издание на наградите REGIOSTARS 2023. Конкурсът ще 

приключи на 31 май 2023 г.  

Независимо жури ще определи победителите в шест категории: 

 Конкурентна и интелигентна Европа; 

 Зелена Европа; 

 Свързана Европа; 

 Социална и включваща Европа; 

 Европа по-близо до гражданите; 

 Европейска година на уменията 2023 

Целта на наградите RegioStars е да се идентифицират добри практики в областта на регионалното разви-

тие, като се откроят и споделят оригинални и иновативни проекти, които биха могли да бъдат мултиплици-

рани и в други региони в ЕС. Проектите трябва да са допринесли за промяна в регионите, както и за пови-

шаване на привлекателността и качеството на живот в тях. Това е 16-то издание на конкурса, който се 

провежда от 2008 г. насам. Кандидатите могат да подават формулярите си за участие на сайта на конкур-

са: https://regiostarsawards.eu/?fbclid=IwAR01W-av7R7pGBSkuMp8LNTFLMpgU-

LSFubmibThxWOYSGWbX1FoI1KIeVk 

Победителите в конкурса ще бъдат обявени по време на специална церемония на REGIOSTARS в град Ост-

рава, Република Чехия на 16.11.2023 г.  

Допълнителна информация можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars

-awards_en?fbclid=IwAR1ohUH7KuRhO2PlBpFjEUgXPHCX62TsVl3YL5jgBOnAfKwxhdIQQhEubB0 

Състезанието за най-добрия проект, променящ региони-

те започна  

http://www.eufunds.bg/
https://regiostarsawards.eu/?fbclid=IwAR01W-av7R7pGBSkuMp8LNTFLMpgU-LSFubmibThxWOYSGWbX1FoI1KIeVk
https://regiostarsawards.eu/?fbclid=IwAR01W-av7R7pGBSkuMp8LNTFLMpgU-LSFubmibThxWOYSGWbX1FoI1KIeVk
https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en?fbclid=IwAR1ohUH7KuRhO2PlBpFjEUgXPHCX62TsVl3YL5jgBOnAfKwxhdIQQhEubB0
https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en?fbclid=IwAR1ohUH7KuRhO2PlBpFjEUgXPHCX62TsVl3YL5jgBOnAfKwxhdIQQhEubB0
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ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 Предвидени са 576 млн. лв. за STEM кабинети 
 

STEM кабинети може да има във всяко общинско или държавно училище, 

независимо в кое населено място е то. Така всяко дете ще има възмож-

ност да учи в среда с модерно оборудване, да се докосне и да работи с 

бързо развиващите се технологии.  

Това заяви министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов в 

приветствието си до директорите на училища, които се включиха в ра-

ботна среща, посветена на изграждане на STEM центрове в образовател-

ните институции.  

Предвидените над половин милиард лева (576 151 100 лв.) е необходимо 

да се използват ефективно, ефикасно и икономично, подчерта проф. Пенов. Той изтъкна водещата роля на 

директорите на училищата и педагогическите специалисти. Всяко бездействие би било обществено укоримо 

и в ущърб на нашите деца, каза министърът. Вярваме във вашия и на учителите управленски капацитет, 

допълни проф. Пенов.  

Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование, чрез изграждане на бла-

гоприятна, благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна 

среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните ре-
зултати на децата и учениците.  

Обединявайки наука, технологии, инженерство и математика, STEM обучението дава на учениците задълбочено знание 
за света, заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, който бе сред официалните 
гости на форума. Убеден съм, че преподаването чрез иновативния метод ще запали у учениците искрата да изследват и 
експериментират, а усвояването на разнообразни инструменти за анализ ще ги подготви за професиите на бъдещето и 
ще им даде възможност да се справят с комплексните проблеми на съвременния свят, допълни той.  
 
 

Източник: НСОРБ 

МИР отваря четвърта мярка по Плана за възс-

тановяване – над 212 млн. лв. за развитие на 

индустриални зони и паркове 

На 23 февруари мярката е обявена за обществено обсъждане. 

Оператори на индустриални зони и паркове могат да кандидатстват с инфраструктурни проекти за пътища, 

ЖП-линии и други елементи на довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура, сгради за лаборатории 

за научни изследвания и зарядни станции за електромобили. 

Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи с 212,5 млн. лв. развитието на  индустриалните зо-

ни и паркове в България по Плана за възстановяване и устойчивост. Минималният размер на безвъзмезд-

ната помощ за проект е 3 млн. лв., а максималният – 40 млн. лв.   

Това е четвъртата мярка по  Плана за възстановяване и устойчивост, която МИР ще отвори. По „Програмата 

за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привли-

чане на инвестиции“ („AttractInvestBG“) ще могат да кандидатстват всички оператори на индустриални зо-

ни и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап 

на развитие. Кандидатите могат да участват индивидуално – за вътрешната инфраструктура, или в  

http://www.eufunds.bg/
https://www.namrb.org/bg/aktualno/predvideni-sa-576-mln-lv-za-stem-kabineti
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партньорство с общини, Агенция пътна инфраструк-

тура, Национална компания „Железопътна инфраст-

руктура“ или ВиК оператори – за довеждащата инф-

раструктура, в зависимост от нейните елементи. 

Безвъзмездни средства ще се отпускат за изгражда-

не, реконструкция и рехабилитация на довеждаща 

техническа инфраструктура до границите на 

индустриалния парк или зона – пътни и железопът-

ни връзки, преносни проводи и съоръженията към 

тях (водопровод и канализация, електропроводи, 

физическа инфраструктура предназначена за разпо-

лагане на електронни съобщителни мрежи и др.).  

Ще може да се кандидатства и за изграждане, ре-

конструкция и рехабилитация на вътрешна техни-

ческа инфраструктура в границите на индустри-

алния парк или зона – улици, алеи, паркинги, пло-

щади, железопътни линии, преносни проводи и съо-

ръжения и др. По Програмата операторите ще могат 

да изграждат и научно-изследователска 

(иновативна) инфраструктура – изграждане, ре-

конструкция и преустройство на сгради и помеще-

ния за осъществяване на научно-изследователска и 

развойна дейност, иновации и технологичен транс-

фер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани 

с дейността на предприятията на територията на ин-

дустриалната зона или парк. Мярката дава възмож-

ност и за изграждане на екологична вътрешна 

инфраструктура – зарядни станции на слънчеви 

батерии за електромобили.  

„Целта на инвестициите по мярката е да се стимули-

ра икономическият растеж, да се създадат нови ра-

ботни места и да се увеличи експортният капацитет 

на страната, като се  създадат благоприятни условия 

за инвеститорите в индустриалните зони и паркове 

чрез изграждане на довеждаща и вътрешна инфрас-

труктура“, коментира министър Пулев.  

Предложения и коментари може да се изпращат в 

системата ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ – 

„Национален план за възстановяване и устойчи-

вост“, „Процедури за обществено обсъждане“: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-

e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/

InfoPublicDiscussion/bf7b47cb-1233-48e1-afc5-

0f8d97c91a25 

 
                                            Източник: МИР 

Цел на процедурата: Изграждане на възобновяеми 

енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребле-

ние, комбинирани с локални съоръжения за съхра-

нение на енергия, с което да се насърчи прехода на 

частния сектор към екосъобразна дейност. 

Общ бюджет по процедурата: 200 000 000 лв., 

разпределен по категория на предприятието и  сек-

тори на икономическа дейност  

Минимален размер на безвъзмездното финансиране:       

75 000 лв. 

Максимален размер на безвъзмездното финансира-

не: 1 000 000 лв.   

Допустими кандидати:  

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон 

или Закона за кооперациите или да са еквивалентно 

лице по смисъла на законодателството на държава-

членка на Европейското икономическо пространст-

во. 

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 

3) Да са микро, малки и средни предприятия, 

малки дружества със средна пазарна капитали-

зация или дружества със средна пазарна капи-

тализация. 

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 

2021 финансова година в зависимост от категори-

ята на предприятието - кандидат, както следва: 

Микро предприятие ≥    80 000 лева 

Малко предприятие ≥  200 000 лева 

Средно предприятие ≥ 800 000 лева 

малко дружество със средна пазарна капитализация 

или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 

3 000 000 лева 

5) Да са заявили подкрепа за основната си икономи-

ческа дейност. 

Отворена за кандидатстване е процедура “Изграждане на 

нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални 

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”  

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/bf7b47cb-1233-48e1-afc5-0f8d97c91a25C:/Users/User/Documents/.tmp.drivedownload
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/bf7b47cb-1233-48e1-afc5-0f8d97c91a25C:/Users/User/Documents/.tmp.drivedownload
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/bf7b47cb-1233-48e1-afc5-0f8d97c91a25C:/Users/User/Documents/.tmp.drivedownload
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/bf7b47cb-1233-48e1-afc5-0f8d97c91a25C:/Users/User/Documents/.tmp.drivedownload
https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/ministar-pulev-mir-otvarya-chetvarta-myarka-po-plana-za-vazstanovyavane-nad-212-mln-lv-za-razvitie-na-industrialni-zoni-i-parkove/
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Допустими дейности:  

 Да водят до постигане на целта на процедурата 

  Да са в съответствие с принципа за „ненанасяне 

на значителни вреди“ 

 Да се изпълняват само на територията на Репуб-

лика България 

 Инсталираната мощност на изградената фотовол-

таична система за собствено потребление в рам-

ките на предложението за изпълнение на инвес-

тиция не следва да надвишава повече от 2 (два) 

пъти размера на предоставената мощност  

 Локалните съоръжения за съхранение на енергия 

(батерии), следва да са с общ минимален капа-

цитет (в kWh) равностоен на съхранение с про-

дължителност от поне 1 (един) час за поне 100% 

от инсталираната мощност на фотоволтаичната 

система, изградена по настоящата процедура. 

 Фотоволтаичната система и локалните съоръже-

ния за съхранение на енергия (батерии) следва 

да се изграждат единствено върху покривни и 

фасадни конструкции на сгради, присъединени 

към електропреносната, електроразпределителна 

или затворена електроразпределителна мрежа, 

и/или върху недвижими имоти към тях, в урбани-

зирани територии. 

Допустими разходи:  

 разходи за изграждане на фотоволтаична систе-

ма до 1 MW за собствено потребление в комбина-

ция със съоръжения за локално съхранение на 

произведената енергия (батерии):  

 разходи за придобиване на дълготрайни матери-

ални активи (ДМА);  

 разходи за придобиване на дълготрайни немате-

риални активи (ДНА); 

 разходи за строително-монтажни работи на пок-

рив/фасада на сграда или върху недвижим имот 

към нея: разходите, които са строго необходими 

за стабилността, за оборудването, за изгражда-

нето и за свързването и доброто функциониране 

на фотоволтаичната система, комбинирана със 

съоръжения за локално съхранение. 

 разходи за консултантски услуги от инженерно-

технически характер. Всички посочени разходи 

следва да са необходими и пряко свързани с изг-

ражданите фотоволтаични системи в комбинация 

с батерии. 

 

Условията за кандидатстване и приложенията към 

тях се намират в ИСУН 2020 https://

eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/

Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799 

Краен срок за подаване на проектни предложения 

15.05.2023г. 
                                               Източник:  ИСУН 2020 

1600 КОМПАНИИ ЩЕ ВНЕДРЯВАТ НОВИ ИКТ РЕШЕНИЯ С 30,6 МЛН. ЛВ.  

Общо 1600 български компании ще внедряват нови ИКТ решения 

и ще подобрят киберсигурността си със средства от Националния 

план за възстановяване и устойчивост. Те ще получат 30,6 млн. 

лв. по втората процедура на Министерството на иновациите и рас-

тежа (МИР) за подкрепа на бизнеса. По нея кандидатстваха около 

7700 микро, малки и средни предприятия от цялата страна. Спи-

съците с предложените за финансиране и с резервите по мярката 

може да видите на: https://bit.ly/3InfOYW 

След извършване на предвидените в нормативната уредба слу-

жебни проверки Главната дирекция „Европейски фондове за кон-

курентоспособност“ към МИР ще започне поетапно сключване на 

договори с одобрените дружества.  

В зависимост от заявените нужди те ще получат грантове между 3000 лв. и 20 000 лв., с които да въвеж-

дат ИКТ услуги, да създават фирмени сайтове и платформи за онлайн търговия. Със средствата ще може 

да се закупува софтуер за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, 

както и да се осигури по-добра информационна и киберсигурност.   

 
                                                                                                                                                  Източник: МИР 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/?fbclid=IwAR2gxkfRW9Aq443K-LS9y4z9ODDc6Wa9r8hsxMG48_1iXy4TnhaJkhkjT-Y
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/?fbclid=IwAR2gxkfRW9Aq443K-LS9y4z9ODDc6Wa9r8hsxMG48_1iXy4TnhaJkhkjT-Y
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На 07 февруари 2023 г. в гр. Кюстендил се проведе 

второто регионално събитие по проект „Знания за 

Натура 2000“ за област Кюстендил. Актуалната тема 

„Роля и участие на заинтересованите страни в 

процеса на разработване на планове за управ-

ление на натура 2000“ привлече 34 души от цяла-

та област, представители на: областна и общински 

администрации, РИОСВ, Областна дирекция 

„Земеделие“ и общински служби по земеделие към 

нея, Регионална дирекция по горите – Кюстендил, 

Югозападно Държавно Предприятие, горски и ловни 

стопанства, Изпълнителна Агенция по рибарство и 

аквакултури – Кюстендил, ОИЦ – Кюстендил, РДНСК 

– Кюстендил, Напоителни системи ЕАД – клон Стру-

ма-Места, Кюстендилска вода ЕООД, представители 

на НПО, научни и граждански сдружения и бизнеса. 

 

В процеса на разработването на плановете е предви-

дено активното участие на заинтересованите страни, 

чрез включването им в комитети, които ще бъдат 

сформирани към всеки орган за регионално управле-

ние на екологичната мрежа.  

 

Плановете ще бъдат средносрочни, стратегически 

документи със срок на действие от 6 години. Финан-

сирането им ще бъде осигурено чрез мерките, вклю-

чени в Националната рамка за приоритетни действия 

за „Натура 2000“, за което е предвиден финансов 

ресурс по различните програми за финансиране със 

средства на ЕС и националния бюджет.  

 

В първия панел бе представена логиката на разра-

ботването на плановете и тяхното място в ця-

лостния процес на управление на „Натура 

2000“. Разяснени бяха основните функции на пла-

новете и елементите на тяхното съдържание. Във 

втория панел бе представена Националната Рамка 

за Приоритетни Действия за Натура 2000 

(НРПД) 2021-2027 г., процесът на нейното разра-

ботване и форматът, утвърден от Европейската Ко-

мисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в 

НПРД и целите, които България си поставя за под-

държане или подобряване на природозащитното със-

тояние на видовете и типовете природни местооби-

тания, които се опазват чрез екологичната мрежа. 

Представена бе системата за мониторинг за изпълне-

нието на НРПД и индикаторите, на базата на които 

това ще се осъществи. В третия панел бе извършен 

преглед на детайлното описание на всички мер-

ки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе про-

ведена заключителната дискусия „Питай за На-

тура 2000“. Основните акценти при дискусията бяха 

поставени върху начина за оценяване на въздейст-

вието от прилагането на дадена мярка върху приро-

дозащитното състояние на местообитанията и видо-

вете, както и върху начина за осигуряване на съгла-

суваност на плановете за управление с другите стра-

тегически документи.  

 

Събитието се организира във връзка с проект 

„Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се из-

пълнява от Дирекция „Национална служба за защита 

на природата“ (НСЗП) в администрацията на МОСВ 

от края на 2017 г. 

 
Източник: Знания за НАТУРА 2000 

Второ регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“  
се проведе в Кюстендил 

 ОТ РЕГИОНА 

http://www.eufunds.bg/
https://natura2000.bg/%d0%b2-%d0%ba%d1%8e%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb/
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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 

 

 ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В 

ОИЦ—КЮСТЕНДИЛ 

На 16 февруари 2023 г. от 11:00ч. в офиса на  Об-

ластен информационен център –Кюстендил се със-

тоя  информационна среща за хора с увреждания.  

По време на събитието присъстващите бяха запозна-

ти с функционалностите на Информационната систе-

ма за управление и наблюдение на средствата от ЕС 

– ИСУН 2020, къде да търсят информация за отворе-

ни процедури за кандидатстване и как става попъл-

ването на един електронен формуляр за кандидатст-

ване. Във втората част на събитието беше предста-

вена информация за предстоящи процедури за кан-

дидатстване през 2023 г., като акцент беше поста-

вен върху Програмата за развитие на човешките ре-

сурси 2021-2027 г. (ПРЧР). 

 

Съгласно Индикативната годишна работна програма 

на ПРЧР за 2023 г. в средата на годината ще бъде 

отворена процедура за осигуряване на устойчи-

ва заетост за хора в неравностойно положение. 

По процедурата ще могат да кандидатстват работо-

датели за наемане на лица в неравностойно положе-

ние, вкл. и тези, които ще извършват своите работ-

ни задължения в условия на надомна работа, за из-

пълнение на строително-монтажни работи, осигуря-

ване на оборудване и обзавеждане за адаптиране на 

работните места, за осигуряване на транспорт от и 

до работното място. Активно приобщаване и дос-

тъп до заетост на хора в неравностойно поло-

жение е процедура чиято цел ще повиши  качест-

вото на живот, ще насърчи на социалното включва-

не и интегриране в обществото на групите в нерав-

ностойно положение чрез подобряване достъпа им 

до пазара на труда и интегрирана подкрепа. Очаква 

се да бъде отворена през май 2023 г. Допустимите 

дейности ще включват индивидуален мениджър на 

всяко лице, психологическа подкрепа за лицата, 

подкрепа за търсене на работа, включване в обуче-

ния за професионална квалификация/

преквалификация и др. Предприятията от соци-

алната и солидарна икономика ще бъдат насър-

чавани с мерки, чиято основна цел ще бъде подго-

товката за работа на хората в неравностойно поло-

жение. Дейностите ще включват осигуряване на 

кейс мениджъри, психологическа подкрепа и кон-

султиране, за да може лицето да се почувства гото-

во да заеме съответното работно място и др. 

Присъстващи-

те на събитие-

то  получиха 

насоки и за 

други източни-

ци за финан-

сиране на про-

екти на хора с 

увреждания.  

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

