
   

  

 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информа-
ционен център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от 

Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 2, февруари 2021г. 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 УО на ОПИК обява процедура за подбор на проекти  „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 

000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

 Фондът на фондовете започна избор на посредници за кредитиране в селските райони 

 Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристичес-

ка агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19  

 458 млн. евро от ПРСР ще бъдат насочени към инвестиционни мерки, млади и малки стопани 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

 Икономическото развитие на страната ще е акцентът в новия програмен период 

 Тематичната работна група одобри третия проект на „Програма за развитие на регионите“ за периода 

2021-2027 г. 

 Очаква се бюджет от 28,4 млн. евро за съвместни проекти с Република Северна Македония в периода 

2021-2027 г. 
ОТ РЕГИОНА 

 Община Кюстендил проведе пресконференция по проект „Изграждане на Център за грижа за лица с 

психични разстройства“ 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 ОИЦ – Кюстендил представи изпълнението на европейските програми в област Кюстендил 

 
 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 АКТУАЛНО       

УО НА ОПИК ОБЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ  

„ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИ-

ЯТА COVID-19“  

Цел на процедурата: осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализи-

рали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.  

Допустими кандидати: малки предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия, да са 

реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. и да са регистрирали общо за три, 

избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, 

средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 

г.   

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Фонд на фондовете (ФнФ) стартира процедура за избор на финансови посредници, които да управляват 

финансов инструмент „Финансиране в селските райони“. Средствата са осигурени от Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони. 

Бюджетът на финансовия инструмент възлиза на 38,3 млн. лв., разпределен в три обособени позиции. 

Очаква се към публичния ресурс бъдещите финансови посредници да добавят и частен капитал, с което 

общата сума на заемите да надхвърли 60 млн. лв. След приключване на процедурата по избор на посред-

ници от нисколихвени кредити ще могат да се възползват земеделски производители и други бизнеси в 

селските райони. 

Фермерите ще могат да ползват финансиране до 2 млн. лв., а право на заем при облекчени условия ще 

имат също предприятия, осъществяващи неземеделски дейности на територията на селски райони, вклю-

чително производство, търговия, занаяти, всякакъв вид услуги като например, счетоводни, комунално-

битови, ремонтни, ветеринарни, информационни, грижа да стари хора и др. Парите ще могат да се използ-

ват, както за инвестиции, така и за оборотни средства. 

 

Допустими по настоящата процедура за подбор на 

проекти са само кандидати, които имат минимум две 

приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) 

преди датата на обявяване на процедурата, в рамки-

те на които да са извършвали стопанска дейност.  

 

Общ бюджет на процедурата:  78 233 200  лв., 

като (66 498 220 лева от Европейския фонд за регио-

нално развитие и 11 734 980  лв. национално съфи-

нансиране).  

Размер на безвъзмездната финансова помощ за 

индивидуален проект: 50 000лв. 

 

Интензитет на безвъзмездната финансова      

помощ: 100% 

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да 

бъде разделен пропорционално по сектори на иконо-

мическа дейност съгласно КИД-2008  

 

Допустими разходи: Предоставените по процедура-

та средства за оборотен капитал следва да бъдат из-

ползвани за покриване на текущите оперативни раз-

ходи на кандидатите.  

 да са необходими за изпълнението на проекта и 

да отговарят на принципите за добро финансово 

управление – икономичност, ефикасност и ефек-

тивност на вложените средства; 

 да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до край-

ната дата на изпълнение на проекта; 

 да са действително платени от страна на бенефи-

циента; 

 да са отразени в счетоводната документация на 

бенефициента чрез отделни счетоводни анали-

тични сметки или в отделна счетоводна система; 

 да са за реално доставени продукти и извършени 

услуги; 

 да са съобразени с пазарните цени за съответния 

вид разход.  

 

Подаването на проектното предложение се извършва 

изцяло по електронен път чрез попълване на опрос-

тен уеб базиран формуляр в системата ИСУН 2020 

единствено с използването на валиден Квалифици-

ран електронен подпис (КЕП) 

 

Краен срок за подаване на проектни предложе-

ния е 16:30 часа на 15.03.2021 г.  

 

 

                                                       Източник: ОПИК 

ФОНДЪТ НА ФОНДОВЕТЕ ЗАПОЧНА ИЗБОР НА ПОСРЕД-

НИЦИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

https://opic.bg/public/news/uo-na-opik-obyava-protsedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-2089-podkrepa-za-malki-predpriyatiya-s-oborot-nad-500-000-lv-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-1?fbclid=IwAR2D5dw88rFSrHRkglPW6
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Фондът на фондовете ще съфинансира два вида нис-

колихвени кредити: допълващи вече получена без-

възмездна помощ по проекти (участие на ФнФ до 

50% от размера на кредита) и самостоятелни заеми 

(участие на ФнФ до 70% от размера на кредита). 

Преференциалните условия ще включват по-ниски от 

пазарните лихви, облекчени условия за кандидатст-

ване, намаляване на изискванията за обезпечения, 

удължен гратисен период, улеснен достъп до финан-

сов ресурс на специфични целеви групи (малки сто-

панства, млади фермери). Очаква се с предвидените 

средства да бъдат подкрепени минимум 130 предп-

риятия, развиващи дейност в селското стопанство 

или преработката на земеделски продукти, както и 

осъществяващи неземеделска дейност на територия-

та на селските райони. 

 

Срокът за кандидатстване е 22 март 2021 г. (до 

края на деня), като заинтересованите страни могат 

да се запознаят с документацията и начините за кан-

дидатстване на следния адрес: https://app.eop.bg/

today/103729 

Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска 

и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния 

взрив от COVID-19  

Мярката представлява държавна помощ под формата 

на преки безвъзмездни средства, с общ прогнозен 

бюджет от 51 милиона лева, които ще бъдат пре-

доставяни на лица, извършващи туроператорска и 

туристическа агентска дейност съгласно чл.26а от 

Закона за мерките и действията по време на извън-

редното положение, обявено с решение на Народно-

то събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на 

последиците. 

Размерът на  еднократно предоставяните  безвъзмез-

дни средства е 4 на сто от оборота им без ДДС 

през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съг-

ласно Закона за счетоводството, като предоставена-

та помощ е за компенсиране на загуби на туропера-

торите и туристическите агенти за периода от 

01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. Документи за канди-

датстване за държавната помощ могат да се подават 

от 8 февруари (понеделник). 

Помощта трябва да се използва приоритетно за възс-

тановяване на суми на пътници, чиито пакети са 

анулирани поради COVID-19 за същия период. 

Допустими кандидати са предприятия, опериращи 

като туроператори или туристически агенти, регист-

рирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от За-

кона за туризма и вписани в Националния туристи-

чески регистър, които към момента на подаване на 

заявлението за помощта имат сключена валидна зас-

траховка „Отговорност на туроператора” в съответст-

вие с чл.97 от Закона за туризма. 

В рамките на тази схема кандидатите могат да пода-

дат само едно заявление за подкрепа.  В случай че 

един кандидат е подал повече от едно заявление за 

подкрепа, се разглежда само първото постъпило за-

явление.  

Подаването на заявленията за държавна помощ се 

извършва по електронен път чрез попълване на уеб 

базиран формуляр за кандидатстване и придружи-

телните документи чрез Системата за управление на 

националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-

кандидатстване“, на следния интернет адрес:  

https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/1fb363b6-

0dc9-4c0f-ab05-0131abce951c  

 

Ръководството за работа със системата СУНИ е дос-

тъпно на следния адрес:  https://enims.egov.bg/bg/s/

Default/Manual 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложе-

ния е 31.05.2021г. 

 

 

 
                                                    Източник: МТ 

https://app.eop.bg/today/103729
https://app.eop.bg/today/103729
https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/1fb363b6-0dc9-4c0f-ab05-0131abce951c
https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/1fb363b6-0dc9-4c0f-ab05-0131abce951c
https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual
https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual
https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-publikuva-nasoki-za-kandidatstvane-po-shemata-za?fbclid=IwAR3kCqpYetVSHLJzWg7rtPmLZqeRUolq5u2-08AcqA_Z1xAGIDwMKOAHbd4
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458 МЛН. ЕВРО ОТ ПРСР ЩЕ БЪДАТ НАСОЧЕНИ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИ 

МЕРКИ, МЛАДИ И МАЛКИ СТОПАНИ 

 През тази година 458 млн. 

евро от Програмата за разви-

тие на селските райони 

(ПРСР) ще бъдат насочени 

към земеделския сектор, 

младите фермери и малките 

стопанства. Това беше одоб-

рено по време на видеокон-

ферентно заседание на Ко-

митета по наблюдение на 

Програмата. Финансовият 

ресурс е предвиден за подмерките 4.1 „Инвестиции 

в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански про-

дукти“, 6.1 „Стартова помощ за млади земедел-

ски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развити-

ето на малки стопанства“.  

По подмерките 4.1 и 4.2 се въвежда изискване към 

кандидатите за 36 месеца история преди подаване на 

проектното предложение. Промяната ще допринесе 

за финансова стабилност на проектите, както и ус-

тойчивост и дълготрайност на реализираните чрез 

тях инвестиции. 

За подмярка 4.1 максималният размер на допустими-

те разходи за един проект ще бъде до 1 000 000 ев-

ро при 50% интензитет на подпомагането или до 1 

500 000 при 35% интензитет. Максималният размер 

на допустимите разходи за инвестиции в земеделска 

техника ще бъде до 250 000 евро. По подмярка 4.2 

максималният размер на допустимите разходи за 

един проект ще бъде до 2 000 000 евро, при 50% 

интензитет на подпомагането или до 3 000 000 при 

35% интензитет. 

От действащите към момента критерии по подмерки 

4.1 и 4.2 отпадна подходът, при който приоритетно 

се подпомагат проекти, които се изпълняват на тери-

торията на селски район. Чрез актуализацията се це-

ли насърчаване на подкрепата за проекти в чувстви-

телни сектори, в това число и сертифицирано биоло-

гично производство. Основната цел е проектите да 

бъдат с акцент към инвестиции, свързани с напоява-

не, околна среда /пречиствателни съоръжения/, 

внедряване на дигитални технологии, автоматизира-

не на работните процеси. 

Прецизиран е и подходът за определяне на критери-

ите за оценка по подмерките 6.1 и 6.3. По „Стартова 

помощ за развитие на малки стопанства“ отпада 

изискването към кандидатите да са получили мини-

мум 33% доход от земеделска дейност за предходна-

та година. 

На заседанието на Комитета по наблюдение бе гласу-

ван и бюджетът на България през преходния период. 

Страната ни ще разполага с близо 887 млн. евро по 

ПРСР за 2021 и 2022 г., съгласно Преходния регла-

мент. С около 685 млн. евро ще бъдат използвани 

чрез инвестиционните и компенсаторни мерки по 

Програмата в подкрепа на земеделските стопани. 

Българското земеделие получи и допълнителни 202 

млн. евро повече чрез изпълнението на различни 

мерки по ПРСР. Такава възможност предоставя инст-

рументът “Следващо поколение ЕС”, който е част от 

Плана за възстановяване на ЕС от кризата, предизви-

кана от COVID-19. 

На заседанието бе решено да се пренасочат допъл-

нително близо 31 млн. евро по мярка 19 „Подкрепа 

за местно развитие по LEADER“ (ВОМР – водено от 

общностите местно развитие). Те ще бъдат разпреде-

лени както за подготвителни дейности в рамките на 

подхода, така и по стратегии на одобрените вече 

Местни инициативни групи, които ще продължат сво-

ята дейност в следващите няколко години. 

Бяха изменени и изискванията за допустимост на 

кандидатите по подмярка 21.1 „Изключителна и 

временна подкрепа за земеделски стопани 

Covid 1”.  По този начин се дава възможност на зе-

меделски стопани, които не са били допустими в рам-

ките на проведения през 2020 г. прием, да кандидат-

стват по предстоящия допълнителен такъв. Той  ще 

бъде обявен през следващите месеци. 

 

 

 

 
                                                Източник: МЗХГ 

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/458-mln-evro-ot-prsr-she-bdat-nasocheni-km-investi/?fbclid=IwAR0STYkNGf_rvkt4CWI9mK0p43OL-ftps138O3MUaJldLbkpiLkC91CLxNg
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ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА ЩЕ Е АКЦЕНТЪТ 

В НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

Подобряване на икономическата среда и икономическия потенциал на страната ще е фокусът на изпъл-

нението на всички програми с европейско финансиране за новия програмен период. Това заяви замест-

ник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на онлайн 

среща с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на рабо-

тодателите и индустриалците и Камарата на строителите.  

282 милиона лева по Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени за мерки 

за енергийна ефективност в малките, средните и големите предприятия в страната към настоя-

щата версия на плана, съобщи заместник-министър Николова. Тя допълни, че вече е приключила поред-

ната преговорна среща с ЕК по втория вариант на Плана и предвид времевата рамка е необходимо да се 

започне работа по структуриране на рамката за изпълнение. До 2022 година трябва да бъде договорен 

70% от ресурса, а до края на 2023-та година трябва да са договорени всички средства. Допустими бене-

фициенти са всички предприятия на територията на страната, като 40% от ресурса се предвижда за го-

лемите предприятия, 35% - за средните по мащаб, а 25% ще са насочени към микро- и малките предпри-

ятия. 

Целта на изпълнение на мерките, финансирани с тези средства, е намаляване на въглеродните емисии и 

енергийната интензивност на индустрията, както и  повишаване на възможностите за постигане на по-

екологично производство. В глобален мащаб, мярката е част от провеждането на реформа в областта на 

енергийната ефективност фокусирана върху създаването на устойчив модел за финансиране на мерки 

свързани с декарбонизацията в страната. 

Бизнесът ще има голяма роля и при изпълнението на интегрираните териториални инвестиции, които са 

важен елемент от новата Програма „Развитие на регионите“. Освен това във всеки от 6-те регионал-

ни съвета за развитие има представители на икономическите среди и така те ще имат възможността да 

участват в структурирането, оценяването и преселектиране на мерките, които ще бъдат изпълнявани на 

дадена територия. Целта е да бъдат подкрепени и реализирани най-приоритетните и важни инвестиции, 

които да доведат до икономическо развитие на съответния регион за постигане на по-висок стандарт на 

живот на хората там. 

Заместник-министър Николова обърна специално внимание и на възможностите за изпълнение на проек-

ти по линия на трансграничното сътрудничество, тъй като те са важен инструмент на регионалната 

политика. Тя отчете, че в новия програмен период ще има възможност малкият и среден бизнес да бъде 

финансиран с директни инвестиции чрез т.нар. Фонд за малки проекти. Това е структура, която ще има 

възможност да  управлява средства от трансграничните програми под формата на грантово финансиране 

директно към микро, малки и средни предприятия. Ще се подкрепят проекти, които биха довели до ико-

номически тласък в пограничните райони, конкурентоспособност, енергийна ефективност, както и мерки 

за кръгова икономика. „Този Фонд може да се превърне в устойчив модел за подкрепа на малкия и сре-

ден бизнес в бъдеще и то при облекчаване на административната тежест“, коментира заместник-

министър Николова и се обърна с предложение към работодателските организации да се включат със 

своя капацитет при създаването на структурите на новия финансов инструмент.   

По бъдещата програма с Република Сърбия 15% от средствата или около 5,45 млн. евро са определени 

за подкрепа на конкурентоспособността на малките и средни предприятия. За такива мерки по програма-

та с Република Турция ще бъде насочен 20% от общия ѝ бюджет, което възлиза на около 6,56 млн. евро. 

Към малки и средни предприятия по програмата с Република Северна Македония ще бъде насочен 9% от 

общия ѝ бюджет или около 2,67 млн. евро. 

 
                                                                                                                        Източник:  МРРБ 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

https://www.mrrb.bg/bg/ikonomicheskoto-razvitie-na-stranata-ste-e-akcentut-v-noviya-programen-period/?fbclid=IwAR2-ZoSn9F76n1Hmnknkm_6r4uJ04SZl_W3c9lQ3qpvlIpSwsgqbAhxvToE
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ОДОБРИ ТРЕТИЯ ПРОЕКТ НА „ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

Одобрен е третият (актуализиран) проект на новата "Програма за развитие на региони-
те"(ПРР) за периода 2021-2027 г., който е изпратен за консултации с ЕК на 26.01.2021 

г.  "Програмата за развитие на регионите" ще разполага с ресурс в размер на над 6,83 млрд. 
лв., от които 3 048 884 712 лв. средства от Европейския фонд за регионално развитие, 2 303 967 
740 лв. от Фонда за справедлив преход (ФСП) и 1 477 944 242 лв. национално съфинансиране. Те-

зи средства са разпределени между три основни приоритета - за интегрирано градско развитие, 
за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране на ниво 2 и приоритет за спра-
ведлив енергиен преход, към който са разпределени средствата от Фонда за справедлив преход. 

Предвиден е и приоритет за техническа помощ, за да се улесни и обезпечи прилагането на новия 
териториален подход, който е в основата на изпълнението на програмата и цели постигането на по-
добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции и засилен междусекторен диа-

лог между различни заинтересовани страни. Интегрираният териториален подход представлява 
подходът на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфи-
ки. 

 
Приоритетът за Градско развитие е насочен към териториите на десетте големи градски общини 
в България (Столична община, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Велико Търно-

во, Видин и Благоевград) и ще финансира интегрирани проекти с инфраструктурни мерки в изпъл-
нение на Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО). Териториите на останалите 
градски общини попадат в обхвата на приоритета за Интегрирано териториално развитие на 

регионите за планиране на ниво 2, който ще финансира концепции за ИТИ в изпълнение на Интег-
рираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2. Концепциите за ИТИ се със-

тоят от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти , насочени към територии с общи 
характеристики или потенциали за развитие, включващи най-подходящата комбинация от ресурси 
и мерки, които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приори-

тет. В зависимост от спецификата си проектите в концепциите могат да бъдат подкрепени както от 
новата ПРР, така и от останалите програми с Европейско финансиране.  
 

В рамките на тези два приоритета ще могат да бъдат финансирани инфраструктурни мерки в подк-
репа на здравеопазването, социалните услуги, образованието, културата, туризма, спорта, пътища-
та, градския транспорт, енергийната ефективност, публичните пространства. Те, заедно с приори-

тета за техническа помощ, ще се финансират със средства от ЕФРР в размер на над 3,7 млрд. лв. 
Отделно приоритетът за Справедлив енергиен преход е с бюджет от 3,1 млрд. лв. и е насочен 
към териториите, най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата иконо-

мика, защото зависят от изкопаеми горива или въглеродно интензивни процеси. Подкрепата ще бъ-
де свързана с насърчаване на прехода към дейности с ниски нива на въглеродни емисии и устойчи-
ви спрямо изменението на климата. Нейното предназначение ще бъде също така да се осигури за-

щита на гражданите и работниците, които са най-уязвими спрямо прехода, като им се предоставят 
възможности за достъп до програми за преквалификация, работни места в нови икономически сек-
тори или енергийно ефективни жилища. 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през пери-
ода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

 

ОЧАКВА СЕ БЮДЖЕТ ОТ 28,4 МЛН. ЕВРО ЗА СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ С РЕ-

ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ В ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

Очаква се над 28,4 млн. евро да бъдат вложени за реализация на съвместни проекти между България и 

Република Северна Македония в програмния период 2021-2027 г. Това е индикативният бюджет на 

програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни, след като на 3 февруари българското 

правителство взе решение да увеличи с 46% дела на средствата от Европейския фонд за регионално 

развитие по програмата спрямо настоящия програмен период 2014-2020 г., като към момента се очаква 

окончателно одобрение на предложението от Европейската комисия. С това решение българското пра-

вителство потвърди отново високия потенциал и добавена стойност на съвместната програма за трансг-

ранично сътрудничество и общите проекти за подобряване на живота и икономическото състояние в ре-

гиона.  

Това  заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, ко-

ято съпредседателства онлайн заседание на съвместната работна група за подготовка на Програмата за 

трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA между Република България и Република Северна Македо-

ния за периода 2021-2027 г. От страна на Република Северна Македония съпредседател на заседанието 

бе Зоран Димитровски – заместник-министър на местното самоуправление. 

Работната група одобри актуализирана стратегическа рамка на бъдещата програма, което ще позволи 

разработване на проект на програмен документ и започване на преговори с Европейската комисия. 

Три са основните приоритета, които ще се подкрепят по съвместната програма, стана ясно на среща-

та. Сред тях са реализацията на  стратегическия проект за изграждане на граничен пункт „Клепало“ 

между Струмяни и Берово. Вторият приоритет е насочен към прилагане на интегрирания териториален 

подход по Цел на политика 5 „Европа по-близка до гражданите“, който има за цел да свърже пряко мес-

тните нужди със стратегическите направления за развитие и да даде възможност на местните заинтере-

совани страни да приоритизират инвестициите за подобряване благосъстоянието на региона.  В рамките 

на приоритета ще се подаде ръка и на малкия и среден бизнес в пограничния регион чрез целенасочена 

подкрепа с опростени инструменти за финансиране за модернизиране и разширяване на производство-

то. Програмата ще финансира и проекти по европейския приоритет „Зелена Европа“, насочени към изг-

раждане на зелена инфраструктура за намаляване на вредните емисии и замърсяването на околната 

среда. Николова уточни, че този тип проекти ще бъдат ясно разграничени от  целенасочената подкрепа, 

която ще получим по Фонда за справедлив преход, както и от планираните инвестиции на национално 

ниво. 

Зам.-министър Николова заяви още, че въпреки трудностите, свързани с пандемията от COVID, не беше 

допуснато забавяне на плащанията към  бенефициентите по проекти, като по този начин програмата се 

оказа надежден и предвидим партньор в трудните моменти на криза.  

                                                                                                                  Източник: МРРБ 

 

https://www.mrrb.bg/bg/ochakva-se-byudjet-ot-28-4-mln-evro-za-suvmestni-proekti-s-republika-severna-makedoniya-v-perioda-2021-2027-g/?fbclid=IwAR1Ck4br2xFgPCKyYVKDoDeVrwEMXV5vuPqoNxyVOtLSb2mv_hWx835XbiU
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през пери-
ода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

                          ОТ РЕГИОНА 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ 

„Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства“ 

Основната цел на проектното предложение „Изграждане на Център за грижа за лица с психични 

разстройства“ е насочена към осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, 

допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с психични разстройства 

в съответствие с Плана за действие за периода 2018 – 2021г. за изпълнение на Националната страте-

гия за дългосрочна грижа.  

Целевата група, към която е насочена социалната услуга и мерки за дългосрочна грижа в община 

Кюстендил и които ще бъдат конкретни ползватели от дейностите по проекта са лица с психични раз-

стройства. 

Основни дейности:  

 Организация и управление на проекта  

 Публичност и визуализация на проекта  

 Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР— изготвен и 

съгласуван Технически проект за изпълнение на СМР; получено разрешение за строеж и всички 

съпътстващи разрешителни; изграден на Център за грижа за лица с психични разстройства; уп-

ражнен авторски надзор по време на реализацията на обектите 

 Упражняване на консултантски услуги по реда на чл. 166 от ЗУТ  

 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане  

Продължителност на проекта: 23.11.2020 г. – 23.11.2022 г. /24 месеца/ 

Обща стойност на проекта:  569 289, 10 лева, от които 483 895, 74 лева ЕФРР  и 85 393, 36 лева 

Национално финансиране. 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен 
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна 
програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския социален фонд.  

                          НАШАТА ДЕЙНОСТ 

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСТАВИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ПРОГРАМИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

На 5 февруари 2021г. от 10:30ч. Областен информационен център – Кюстендил проведе работна сре-

ща с местни и регионални медии, на която представи обобщени данни за напредъка при изпълнение-

то на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в област 

Кюстендил. 

Към настоящия момент са сключени договори за изпълнение на 588 проекта на обща стойност 147 

355 569.99 лв. Данните са въз основа на Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС (ИСУН 2020), регистрирани през периода януари 2014 г.- февруари 2021 г.  

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ са сключени 56 договора на обща стойност 18 191 753.04 лв. 

39 от договорите са сключени с общинските администрации, а останалите 17 се изпълняват от фир-

ми. 8 проекта на обща стойност 1 463 318,92 лева са сключени по Оперативна програма за храни и/

или основно материално подпомагане. 

Най-много договори са сключени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - общо 448 в цялата об-

ласт на обща стойност 34 420 607.57лв. От тях 225 са в община Кюстендил, 171 в община Дупница, 

23 в община Сапарева баня, по 9 в общините Рила и Кочериново, 10 в община Бобов дол и 2 в общи-

на Невестино. Проектите са насочени към повишаване на енергийна ефективност, подобряване на 

производствения и управленския капацитет на фирмите,насърчаване на предприемачеството, спра-

вяне с последствията от пандемията COVID-19. Най-голям е броят на сключените договори за изпъл-

нение на проекти по процедура „Процедура за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоля-

ване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – общо 367 бр.  

По ОП „Региони в растеж“ се изпълняват 23 проекта на обща стойност 46 618 368.43 лв., от които 13 

са на Община Кюстендил, 9 са на Община Дупница и 1 на община Рила. 

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) е регистриран един проект на стой-

ност 118 042,06 лв., както и един интегриран проект на Община Кюстендил, който се финансира от 

две оперативни програми – ОПРЧР и ОПНОИР.  

Три са сключените договори по ОП „Добро управление“, от които два са на Община Кюстендил и един 

на сдружение ,,Младежки общински съвет – Кюстендил“. 9 проекта на обща стойност 26 904 565.55 

лв. се изпълняват по ОП „Околна среда“,  като единият е с бенефициент Община Кюстендил и е в 

партньорство с общините Невестино и Трекляно, а другият е на Община Дупница в партньорство с 

общините Сапарева баня и Бобов дол.  

Общините Трекляно, Бобов дол, Сапарева баня и Рила имат по един проект за рекултивация на об-

щинско сметище за битови отпадъци. Община Невестино има и проект за „Рекултивация на 2 депа за 

битови отпадъци на територията на община Невестино”, стойност 878 306,93 лв.  



 10 

10 

 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

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 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен 
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна 
програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския социален фонд.  

                          НАШАТА ДЕЙНОСТ 

Общините Рила, Кочериново и Бобошево са включени в два проекта на Община Благоевград за проекти-

ране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци и проект за 

изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпа-

дъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими  отпадъци. 

По Програмата за морско дело и рибарство има сключени 4 договора на стойност 1 895 957.48 лв. 


