
   

  

 

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.  

 

 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 С 24,6 млн. лв. е увеличен бюджетът на мярката „Запази ме“  

 Всеки гражданин на ЕС може да представи идеите си за бъдещето на Европа в нова цифрова платформа  

 Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на 

самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.  

 Три водещи банки и една финансова институция заявиха интерес към инструмента на Фонд на фондовете за креди-

тиране в селските райони 

 Програма  "Граждани, равенство, права и ценности" 2021-2027 Citizens, Equality, Rights and Values Programme 

(CERV) 

 Програма Еразъм + 2021-2027 г. 

 Европейски корпус за солидарност 2021-2027 г. 

 Управление и одит на „Еразъм +“ и на програма „Европейски корпус за солидарност“ за програмния период 2021 - 

2027 г. 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

 Близо 6,7 млрд.лв. ще бъдат вложени до 2027г. за развитие на регионите 

 Трета версия на Плана за възстановяване и устойчивост 

ОТ РЕГИОНА 

 Започна ремонта на Младежкия дом в Дупница 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 

АКТУАЛНО       

 

    С 24,6 млн. лв. е увеличен бюджетът на мярката 

„Запази ме“  

Бюджетът на мярката „Запази ме“ се увеличава с над 24,6 млн. лв. Средствата са по механизма REACT 

EU, отпуснати чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. С увеличението общият бю-

джет на процедурата възлиза на повече от 74,6 млн. лв. 

Средствата ще бъдат използвани за подкрепа на служители в предприятия, които директно са преуста-

новили дейност след наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19. Ком-

пенсацията е за период не повече от 60 дни в рамките на 2020 г. и за не повече от 90 дни в рамките на 

2021 г., когато служителите са ползвали неплатен отпуск заради наложени ограничения, свързани с 

пандемията, за осъществяване на дейността на предприятията им. Крайният срок за изплащане на ком-

пенсации по мярката „Запази ме“ е 30 юни 2021 г. 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 4, април 2021 г. 

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


   

  

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.  

 

От 19 април гражданите на цяла Европа ще имат възможност да представят вижданията си по всяка тема, 

която считат за важна за бъдещето на Европейския съюз, в многоезична цифрова платформа. Тя ще бъде 

част от цялостната организация на Конференцията за бъдещето на Европа – поредица от водени от граж-

даните дебати и дискусии, които ще помогнат за оформяне на общото ни бъдеще. Церемонията по открива-

не на Конференцията за бъдещето на Европа ще се състои на 9 май – Денят на Европа.  

Многоезичната цифрова платформа ще даде възможност на гражданите за първи път да представят идеите 

си на ниво ЕС, да коментират идеите на други хора, да създават и да участват в събития. В платформата 

всеки ще може да открие ключови събития на местно, регионално, национално и европейско равнище. 

„Цифровата платформа ще позволи на европейците да изразят опасенията си, да споделят мечтите и очак-

ванията си. За да стане по-силен, Съюзът се нуждае от силата на своите граждани“, заяви португалският 

държавен секретар по европейските въпроси Ана Паула Закариаш. Според нея това ще позволи „откровено 

и без табута да обсъдим различните гледни точки“. 

„Цифровата платформа ще предостави уникално пространство за разговори и дебати в цяла Европа. Това 

ще позволи на хората да споделят идеи, тревоги, надежди и мечти на всички официални езици на ЕС“, 

подчерта зам.-председателят на Европейската комисия Дубравка Шуица. 

Официалният хаштаг на Kонференцията е #БъдещетоЕТвое и с него се отправя покана към гражданите на 

ЕС да дадат своя принос и да определят бъдещето на Европейския съюз. 

                                                                                                                                    Източник: esf.bg 

Всеки гражданин на ЕС може да представи идеите си за бъде-

щето на Европа в нова цифрова платформа  

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за 

започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.  

Допустими кандидати:  

 Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспо-

собност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

 Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да 

са участващи като съдружници в други търговски дружества; 

 Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предви-

дените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес. 

Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 20 

000 лв., като собствено участие не е необходимо. 

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи: 

- първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не може да бъде по-голяма 

от 4 (четири) месеца; 

https://futureu.europa.eu/?fbclid=IwAR0a7QqQtB6nREme-4bSRd80kOlaAtxJp4ca_hEKH6JbdV2L0A3Zd89Bkhg&locale=bg
https://europa.eu/european-union/conference-future-europe_bg
https://esf.bg/vseki-grazhdanin-na-es-mozhe-da-predstavi-ideite-si-za-badeshteto-na-evropa-v-nova-cifrova-platforma/


   

  

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
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Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприя-

тие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително 

е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс 

за собственика на предприятието. 

По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проекти за започване и разви-

тие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, публикувана  в сайта на Агенция за хо-

рата с увреждания, рубрика Проекти/Програми, самостоятелен бизнес. 

 

Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева. 

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 25.05.2021 година 

 Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg  

 
                                                                                                                                       Източник: АХУ 

ТРИ ВОДЕЩИ БАНКИ И ЕДНА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗАЯВИХА ИНТЕРЕС 
КЪМ ИНСТРУМЕНТА НА ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ЗА КРЕДИТИРАНЕ В СЕЛСКИ-

ТЕ РАЙОНИ 

Фонд на фондовете отвори заявленията за участие, получени по процедурата за възлагане на обществена 

поръчка по финансовия 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. 

 

Ресурсът по новия продукт възлиза на 38,3 млн. лв., разпределен в три обособени позиции. Към публич-

ния ресурс бъдещите финансови посредници се очаква да добавят и частен капитал като по този начин 

общата сума на заемите ще надхвърли 60 млн. лв. 

 

След старта на инструмента от нисколихвените 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 неземе-

делски дейности на територията на селски райони, включително производство, търговия, занаяти, всяка-

къв вид услуги като например, счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринарни, информационни, 

грижа да стари хора и др. Парите ще могат да се използват, както за инвестиции, така и за оборотни 

средства. 

 

Фондът на фондовете ще съфинансира два вида нисколихвени кредити:  

 допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти (участие на ФнФ до 50% от размера на кре-

дита); 

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

 

Преференциалните условия ще включват по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за канди-

датстване, намаляване на изискванията за обезпечения, удължен гратисен период, улеснен достъп до фи-

нансов ресурс на специфични целеви групи (малки стопанства, млади фермери). Очаква се с предвидени-

те средства да бъдат подкрепени минимум 130 предприятия, развиващи дейност в селското стопанство 

или преработката на земеделски продукти, както и осъществяващи неземеделска дейност на територията 

на селските райони. 
                                                                                                                                        Източник: ФМФИБ 

https://ahu.mlsp.government.bg/home/
https://www.fmfib.bg/bg/news/171-tri-vodeshti-banki-i-edna-finansova-institutsiya-zayaviha-interes-kam-instrumenta-na-fond-na-fondovete-za-kreditirane-v-selskite-rayoni?fbclid=IwAR3MNtjfe4ian48_PN_6Ihj6zzK_-zDY9x7lchoWkUpVWgCfmawwnO3IJPs
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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.  

 

 

Програма  "Граждани, равенство, права и ценности" 2021-2027 
Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) 

Укрепването и насърчаването на правата и ценностите на ЕС е основен приоритет на Европейската коми-

сия. Новата програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (Citizens, Equality, Rights and Values – 

CERV)  отразява този приоритет и с общият бюджет от 1,55 милиарда евро за следващия 7-годишен период 

представлява най-големият досега фонд на ЕС за насърчаване и защита на основните права, правило на 

закон и демокрация в ЕС. 

292 млн. евро са на разположение само през периода 2021-22 г. и позволяват да се превърнат це-

лите на ЕС в практически резултати, като се предоставят несравними възможности за финансиране на ор-

ганизации на гражданското общество, действащи на местно, регионално, национално и транснационално 

ниво, ангажирани в отстояването на ценностите и правата на ЕС.  

 

Програмата се състои от четири стълба: 

1. Европейски ценности – защита и насърчаване на ценностите на Съюза; 

2. Равенство, Права и Равенство между Половете – насърчаване на правата, недискриминацията и 

равенството, включително равенство на половете, и подобряване равнопоставеността между мъжете и же-

ните и интегрирането на недискриминацията. 

3. Ангажираност и участие на гражданите -  насърчаване на ангажираността и участието на граждани-

те в демократичния живот на Съюза и обмена между граждани на различни държави-членки и за повиша-

ване на осведомеността за общата им европейска история 

4. Дафне - предотвратяване и борба с насилието, основано на пола и насилието над деца. 

Новата програма CERV се основава на успеха на двете предшестващи програми „Права, равенство, граж-

данство“ и „Европа за гражданите“. Тези две програми подкрепиха общия брой на 2887 проекта, обединя-

ващи 15 777 организации през последните седем години. 

Работна програма на CERV за 2021-2022 г:  here. 

 

Публикувана е първа покана по Програма  "Граждани, равенство, права и 

ценности" 2021-2027 

Стълб 1: Европейски ценности  

 

Покана за представяне на предложения за 4-

годишни рамкови споразумения за партньорс-

тво в подкрепа на европейските мрежи, орга-

низациите на гражданското общество, дейст-

ващи на ниво ЕС, и европейските мозъчни 

тръстове в областите на Европейските ценнос-

ти. 

Крайна дата: 22 юни 2021 

Линк: Funding & tenders (europa.eu) 
 

Оперативни безвъзмездни средства за рамко-

ви партньори, активни в областите на Евро-

пейските ценности. 

Крайна дата: 29 юни 2021 г. 

Линк: Funding & tenders (europa.eu) 

Стълб 2: Равенство, Права и Равенство между 

Половете: 

 

Покана за представяне на предложения за на-

сърчаване на равенството и за борба срещу 

расизма, ксенофобията и дискриминацията 

 Крайна дата: 15 юни 2021 
Линк: Funding & tenders (europa.eu)  

Покана за представяне на предложения за за-

щита и насърчаване правата на детето  

 Крайна дата: 07 септември 2021 
Link: Funding & tenders (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;progr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;progr
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ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

 

Покана за представяне на предложения, огра-

ничена до Националните органи за защита на 

данните при установяване на контакт със заин-

тересованите страни в законодателството за за-

щита на данните 

 Крайна дата: 9 септември 2021 
Линк: Funding & tenders (europa.eu) 
 

 

Стълб 3: Ангажираност и участие на граждани-

те 

 

Покана за подаване на проектни предложения 

за Европейска памет  

 Крайна дата: 22 юни 2021 
Линк: Funding & tenders (europa.eu) 

Стълб 4: Дафне  

 

Покана за представяне на предложения за за-

щита и борба с насилието, основано на пола и 

насилието над деца. 

 Крайна дата: 15 юни  2021 
Link: Funding & tenders (europa.eu)  

 
Програма Еразъм + 2021-2027 г. 

Еразъм + е програмата на ЕС в подкрепа на образо-

ванието, обучението, младежта и спорта в Европа. 

Програмата има прогнозен бюджет от 26,2 милиарда 

евро. Това е почти двойно повече финансиране в 

сравнение с предходната програма (2014-2020). 

Програмата 2021-2027 поставя силен акцент върху 

социалното приобщаване, зелените и цифрови-

те преходи и насърчаването на участието на 

младите хора в демократичния живот. 

 

Програмата подкрепя: 

 Висшето образование; 

 Професионалното образование и обучение; 

 Училищно образование (включително образова-

ние и грижи в ранна детска възраст); 

 Образование за възрастни; 

Младежи; 

 Спорт. 

 

Конкретните проблеми, към решаването на ко-

ито е насочена Програмата: 

 Насърчаване на младите хора да участват в евро-

пейската демокрация 

 Насърчаване на обучението за възрастни, особе-

но за нови умения и умения, изисквани от пазара 

на труда 

 Допринася за намаляване на безработицата, осо-

бено сред младите хора 

 Подкрепа за иновации, сътрудничество и рефор-

ми 

 Намаляване 

на преждев-

ременното 

напускане на 

училище 

 Насърчаване 

на сътрудни-

чеството и мобилността със страните партньори 

на ЕС 

 Развитие на европейското измерение в спорта, по

-специално масовия спорт 

Еразъм + предлага възможности за: 

• Отделни лица, които да прекарат период на мо-

билност в чужбина и да получат езиково обучение, 

• Организации, които да си сътрудничат в парт-

ньорства по проекти в областта на  академичното и 

професионално обучение, училища, обучение за 

възрастни, младежки и европейски спортни събития. 

 

Повече за програмата: https://ec.europa.eu/

programmes/erasmus-plus/node_en 

 

Отворени покани за кандидатстване по програма  

“Еразъм +”:  https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/

af-ui-opportunities/#/erasmus-plus 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%20202
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
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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.  

 

 

 

Европейският корпус за солидарност има за цел да насърчи солидар-

ността в европейското общество, като ангажира младите хора и органи-

зации в достъпни и висококачествени дейности. 

Европейската комисия публикува новата покана за кандидатстване по 

Програма "Европейски корпус за солидарност" за 2021 г. Повече 138 млн. евро са предвидени за подкрепа 

на дейностите за солидарност за младите хора през 2021 г.  

 

Дейностите, подлежащи на финансиране по Програма "Европейски корпус за солидарност", са 

"Доброволчески проекти" и "Проекти за солидарност". Всички дейности следва да бъдат изпълнява-

ни в области като опазване на европейското културно наследство, насърчаване на социалното приобща-

ване на хората с по-малко възможности и справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда и 

климата.  

 

Неформални групи млади хора, регистрирани в Портала на Европейски корпус за солидарност, както и 

публични и частни организации, установени в държави членки на ЕС, които са получили съответния 

Знак за качество, могат да кандидатстват за финансиране.  

 

Сроковете за подаване на проектни предложения са: 

28 май 2021 г. (за проекти, стартиращи между 15 август и 31 декември 2021 г.)  

5 октомври 2021 г. (за проекти, стартиращи между 1 януари и 31 май 2022 г.) 

За повече информация:  https://europeansolidaritycorps.bg/ 

Европейски корпус за солидарност 2021-2027 г. 

Управление и одит на „Еразъм +“ и на програма „Европейски корпус за соли-

дарност“ за програмния период 2021 - 2027 г. 

Министерският съвет прие Решение за определяне на министъра на образованието и науката за на-

ционален орган за управление на „Еразъм +“ и на програма „Европейски корпус за солидарност“ за 

програмния период 2021-2027 г. 

 

За национална агенция по двете програми отново бе определен Центърът за развитие на човешки-

те ресурси към министъра на образованието и науката, а за независим одитен орган - Изпълнителна 

агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите. Двете структу-

ри и досега изпълняваха тези функции. 

 

Съгласно новите европейски регламенти за създаване на двете програми всяка държава следва да опре-

дели система за управление и одит на програмите на национално ниво през новия програмен период 

2021 - 2027 г. С цел приемственост на процесите, вече изграден административен капацитет и гладко 

протичане на старта на новите програми се запазва системата на национално управление и одит на прог-

рамите от предходния програмен период 2014 - 2020 г., каквато е и препоръката на държавите членки. 
 

Източник: Правителствена информационна служба 

https://europeansolidaritycorps.bg/
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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.  

 

БЛИЗО 6,7 МЛРД.ЛВ. ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ ДО 2027Г. ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ  

Близо 6,7 млрд. лв. е проектобюджетът на Програ-

мата за развитие на регионите 2021-2027 г., 

която Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството ще управлява.  

Програмата ще има три основни приоритетни оси, 

като ще подкрепя мерки в 50 градски общини. За 

разлика от предходните две оперативни програми 

за регионално развитие, които бяха със секторен 

подход и насочени към конкретни сектори и бене-

фициенти, се предвижда новият инструмент да под-

крепя по-голям набор от проекти от различни сек-

тори. Те ще се изпълняват в партньорство, а бене-

фициентите ще са широк кръг заинтересовани стра-

ни – държавни органи, областни администрации и 

местни власти, представители на гражданското об-

щество и неправителствени организации, организа-

ции на работодатели, синдикати, фондации, бизне-

са, научната и академична общност, сдружения на 

собствениците на жилища и др. 
  

Регионалните съвети за развитие ще имат клю-

чова роля при подбора на предложенията за подк-

репа на регионалното развитие, за да се даде прио-

ритет на проектите, които покриват в най-голяма 

степен нуждите на определена територия. С по-

голяма тежест ще са проектите в подкрепа на ико-

номиката. Програмата е разработена с цел да пос-

тигне балансирано териториално развитие между 

регионите, преодоляване на демографските проб-

леми и обезлюдяването на територии в страната. 

  

Приоритетната ос за интегрирано градско раз-

витие е с проектобюджет от 1,131 млрд. лв. Тя 

предвижда подкрепа за десетте най-големи градски 

общини, като центрове на растеж. За да се постиг-

нат по-добри резултати е направено групиране на 

общините по региони за планиране, като всеки 

клъстер ще има общ бюджет. Така ще се изготвят 

проекти, които решават еднакви проблеми за двете 

общини, и ще се постигне синергичен ефект, в 

сравнение с подход, при който се изпълняват по-

малки проекти. 

  

Вторият приоритет на програмата е интегрира-

но териториално развитие на регионите за 

планиране от ниво 2, който е с бюджет от малко 

над 2,5 млрд. лв. Достъп до него ще имат 40 градс-

ки общини. 

И двете оси ще финансират инфраструктурни про-

екти в областта на здравеопазването, образование-

то, социални дейности, култура, спорт, туризъм и 

културно наследство, жилищно настаняване, енер-

гийна ефективност и обновяване на жилищни и об-

ществени сгради, подобряване на градската мобил-

ност, ремонт на пътна инфраструктура и безопас-

ност и развитие на функционални връзки. Ще се 

подкрепят и мерки за зелена градска инфраструк-

тура и сигурност в обществени пространства, на-

сърчаване на икономическата активност и др. 

   

Третият приоритет на програмата е 

„Справедлив енергиен преход“. Проектобюдже-

тът на приоритета е 3,1 млрд. лв. Основна цел е 

осигуряването на подкрепа за регионите и сектори-

те, най силно засегнати от прехода към климатична 

неутралност. Към момента мярката е насочена към 

областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, но се 

водят преговори за включване на още области. 

Приоритетната ос ще финансира широка гама дей-

ности. 

 

За първи път в България ПРР 2021-2027 ще се из-

пълнява чрез прилагането на инструменти за интег-

рирано териториално развитие, стана ясно още на 

срещата. С изпълнението се предвижда постигането 

на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и 

ефикасни интервенции, засилен междусекторен ди-

алог и реализиране на успешни партньорства меж-

ду различни заинтересовани страни на местно ни-

во. Инструментът включва изпълнението на интег-

рирани проекти, в които е допустимо финансиране, 

освен от ПРР, и от другите европейски програми, 

които ще изпълнява страната ни, както и др. инст-

рументи. 

 

 
                                                      Източник: МРРБ 

 ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

https://www.mrrb.bg/bg/blizo-6-7-mlrd-lv-ste-budat-vlojeni-do-2027-g-za-razvitie-na-regionite/
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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.  

 

 

Трета версия на Плана за възстановяване и устойчивост 

Формулираната обща цел на документа за икономи-

ческо и социално възстановяване от кризата, поро-

дена от COVID-19 пандемията, се запазва. Запазват 

се и 8 от 9-те количествени цели, както тази за гига-

битовата свързаност през 2025 г. от 98% от населе-

нието на страната се променя на високоскоростна 

цифрова свързаност през 2025 г. с достъп на 100% 

от домакинствата. 

Планът включва 49 инвестиции и 36 реформи или 

една инвестиция и 5 реформи в повече от версията 

от м. февруари. Те отново са структурирани в чети-

рите досегашни стълба,  които обаче са с променен 

финансов дял от общия бюджет на Плана, който ве-

че възлиза почти 15 млрд. лв. при досегашни 14.4 

млрд. лв. Стълбовете са: 

 Иновативна България: цели повишаване на кон-

курентоспособността на икономиката и трансфор-

мирането й в икономика, базирана на знанието и 

интелигентния растеж- 26% от бюджета на Пла-

на;  

 Зелена България: фокус върху устойчивото уп-

равление на природните ресурси, позволяващо 

задоволяване на текущите нужди на икономиката 

и обществото, при запазване на екологичната 

устойчивост, така че тези потребности да могат 

да продължат да бъдат удовлетворявани и в дъл-

госрочен план- 34.6% от бюджета на Плана;  

 Свързана България: акцентира върху осигурява-

нето на предпоставки за повишаването на конку-

рентоспособността и устойчивото развитие на ра-

йоните на страната, каквито са подобряването на 

транспортната и цифрова свързаност, както и на-

сърчаването на местното развитие, въз основа на 

специфичния местен потенциал- 21.9% от бю-

джета на Плана;  

 Справедлива България: специален фокус върху 

групите и лицата в неравностойно положение за 

постигане на по-включващ и по-устойчив растеж 

и споделен просперитет за всички, както и с ак-

цент върху изграждането на ефективни и отго-

ворни публични институции, чувствителни към 

нуждите на бизнеса и потребностите на гражда-

ните- 16.5% от бюджета на Плана  

От Програмите и мерките в Плана от интерес за об-

щините, са изменени: 

 Програмата за енергийна ефективност в сграден 

фонд: намален бюджет в частта финансиране на 

мерки за енергийно обновяване на държавни и 

общински сгради; 

 Програмата за финансиране на единични мерки 

за енергийна ефективност в еднофамилни сгради 

и многофамилни сгради; 

 Пилотната схема за помощ за обновяване на под-

вижен състав за градски и междуградски транс-

порт „Зелена мобилност“. Общият планиран ре-

сурс от 100 млн. лв. се запазва; 

 Програмата за изграждане/доизграждане/ рекон-

струкция на водоснабдителни и канализационни 

системи, вкл. и пречиствателни станции за отпа-

дъчни води за агломерациите между 2 000 и 10 

000 е.ж. Общият планиран ресурс е редуциран на 

605.8 млн. лв.; 

 Подкрепата на пилотна фаза за въвеждане на 

строително информационното моделиране (СИМ/

BIM) в инвестиционното проектиране и строител-

ството като основа за цифрова реформа на стро-

ителния сектор в България и тази за модерниза-

ция на материалната база и въвеждане на инова-

тивни технологии за лечение на населението на 

опорни държавни и общински лечебни заведе-

ния, са със завишен ресурс. 

                                           Източник:  НСОРБ 

https://www.namrb.org/tretata-versiia-na-plana-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost
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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 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ  

Част от националната мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и 

инвестиционни 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 

Старт на дългоочаквания ремонт на Младежки дом и пре-

устройството му в Градски исторически музей на Дупница. 

Стойността на проектното предложение е 2 178 883.00 лв., 

от които 1 470 000.00 лв. е безвъзмездната финансова по-

мощ и 708 883.00 лв. собствен принос чрез финансов инс-

трумент. Срокът за изпълнение е 30 месеца. 

Проектът предвижда цялостно преустройство и смяна на 

предназначението на сградата в Исторически музей, в съ-

ответствие с нормативните изисквания за устройството, 

дейността и организацията на музеите. Ще има зала за ис-

торията на града и района от Освобождението до днес, за-

ла за временни и гостуващи изложби, зала за аудиовизу-

ални презентации с цел въвеждане на интерактивни тех-

ники за интерпретация и 

представяне беседите на екскурзоводите и музейните работ-

ници и др. Залата ще се използва и за изнесени уроци по 

“Краезнание” за учениците и децата от общината. Ще има 

детски образователен център, кафе „Музейно”, магазин за 

сувенири. Ще се ремонтира и съществуващата ритуална за-

ла, която ще бъде използвана като мултифункционална зала 

за събития и ритуали, както и за временни и гостуващи из-

ложби. 

ЗАПОЧНА РЕМОНТА НА МЛАДЕЖКИЯ ДОМ В ДУПНИЦА  


