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ционен център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от 

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

 

 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 

АКТУАЛНО       

Открита покана No 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена 

способност на местните общности да намаляват емисии-
те и да се адаптират към променящия се климат“, ФМ на 

ЕИП 

Цел на поканата: Повишаване на капацитета  на  общините за оценка  на  

стратегическите им планове и програми по отношение на планирани и изпълнени  

действия, водещи като резултат до намаляване на  емисиите на парникови газове и   

адаптация  към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата.  

 

Общ бюджет: 1 652 138, 39 евро 

Минимален размер на финансирането:  200 000 евро 

Максимален размер на финансирането: 500 000 евро 

Безвъзмездната финансова помощ от Програмата може да бъде до 100 % от общите допустими разходи 

за бюджетни организации.  

Продължителност: от 12 до 24 месеца 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 9, септември 2021 г. 

В този брoй:  

АКТУАЛНО 

 Открита покана No 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности 

да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат”, ФМ на ЕИП 

 Първи вариант на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2021-

2027 г. 

 Предстоящи онлайн информационни дни: 

 Открита покана No 3 „Климат“  по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да 

намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“; 

 Обявените покани за набиране на проектни предложения по програма LIFE. 

 Форум за сътрудничество за представяне на програма Interreg Европа  2021 – 2027 г.; Прог-

рама INTERREG EUROPE 2021-2027 г. 

 Близо 51 млн.лв. се предвиждат за финансиране на културно–исторически проекти по Прог-

рамата за развитие на регионите 2021 – 2027 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.  

 

 

Допустими кандидати: Общини  

Допустими партньори: Публични или частни ли-

ца, със стопанска или с нестопанска цел. 

 

Допустими дейности: 

 Дейности по управление на проекта.  

 Минимално изискуеми технически дейнос-

ти:  

 Подобряване на компетентността на об-

щинските служители в областта на планира-

не на мерки за смекчаване и адаптиране към 

климатичните промени; 

 Подобряване на уменията и експертизата 

на местно ниво, с цел да преразгледат и оценят 

ефективността на техните стратегически плано-

ве и мерки, които вече са предприети, както и 

да улеснят усилията им за идентифициране на 

пропуските  по  отношение на действията за 

смекчаване и адаптация към климатичните про-

мени, вкл. за редуциране на емисиите на пар-

никови газове и действия при екстремни клима-

тични събития;  

 Разработване и прилагане на мерки  за 

смекчаване и адаптация към климатичните про-

мени в областта на транспорта, отпадъците, 

строителството, енергетиката, водния и други 

сектори на територията на съответната община;  

 Разпространяване на добри практики на 

държавите донори в областта на адаптация към 

изменението на климата. 

 Други допустими дейности:  

 Проекти на общините за изпълнение на 

дейности по национални и местни страте-

гическите  планове; Дейностите трябва да са 

съсредоточени върху намаляването или ограни-

чаването на емисиите на парникови газове и  

укрепването на устойчивостта на местните общ-

ности спрямо изменението на климата;  

 Оценка на общинските планове  по отноше-

ние на изпълнението на целите за намаляване 

на емисиите на парникови газове и набелязани 

мерки за адаптация към изменението на клима-

та;  

 Разработване на планове на местно ниво  

за намаляване на емисиите на парникови газо-

ве и адаптация към изменението на климата;  

 

 Дейности, свързани с придобиване на зна-

ния във връзка с проекта  в резултат от парт-

ньорство със страна донор. 

 

По настоящата покана ще бъдат поощрявани пи-

лотни и иновативни проекти, които се изпълняват в 

консорциум от няколко общини – едно община бе-

нефициент с няколко общини  партньори, с цел 

трансфер на резултатите  в повече от една общи-

ни. Поощряват се проекти с партньори от страните 

донори и/или изпълнени двустранни инициативи. 

 

 

Допустими преки  разходи: 

 Разходи за управление – макс. 10% от преките 

допустими разходи по проекта; 

 Пътни, дневни и квартирни разходи за служите-

ли, участващи в проекта; 

 Разходи за оборудване – ново или втора упот-

реба; 

 Разходи за материали и консумативи; 

 Разходи по договори с външни изпълнители; 

 Разходи за одит; 

 Непредвидени разходи – до 5%; 

 Бюджетна категория „Разходи пряко произтича-

щи от изискванията на договора по всеки про-

ект“ чл. 8.3.1 параграф (g) от Регламента; 

Необходима е финансова обосновка за единичните 

цени за всички разходи включени в бюджета на 

проектното предложение. 

 

Техническа и финансова оценка включва след-

ните критерии: 

 Партньори – 5 т. 

 Съответствие и обосновка – 8 т. 

 Организация на изпълнението/дейности – 30 т. 

 Устойчивост – 2 т. 

 Финансова оценка – 5 т. 

 

 

Краен срок за подаване на проектни предло-

жения и работен език 

16.11.2021 г. в 17:00, чрез системата ИСУН. 
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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.  

 

Първи вариант на Програмата за трансгранично 
сътрудничество България - Сърбия 2021-2027 

На 24 септември, на онлайн заседание на Съвместната работната група по подготовка на Програмата за 

трансгранично сътрудничество България -Сърбия 2021-2027, се обсъди първия частичен работен проект 

на бъдещата програма. 

Очакванията са Програмата да е с индикативен бюджет от 37 млн. евро, като същият ще стане ясен в на-

чалото на 2022 г. след приемането от Европейската комисия на съответния делегиран акт.  

Визията е Програмата да запази териториалния си обхват от програмен период 2014-2020, а именно 13 

области (NUTS 3): 6 области от България- Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил и 7 района 

от Сърбия- Борски, Зайчарски, Пиротски,  Нишавски, Топлички, Яблански и Пчински. Целта й е трансгра-

ничния район да напусне групата на изоставащите региони и да поеме към по -напреднал курс на разви-

тие. Това ще се осъществи чрез инвестиции в рамките на три приоритета, както следва:  

 

Приоритет 1 „Конкурентноспособен граничен регион“:  

 Технологични и/или организационни инвестиции, насочени към намаляване на разходите за произ-

водство/предоставяне на услуги и всякакви други инвестиции, водещи до повишаване на конкурен-

тоспособността на предприятията, включително, закупуване на специализирано оборудване и техно-

логии, системи за мониторинг; закупуване на ИТ оборудване, обучение и трансфер на ноу-хау, вирту-

ални бизнес центрове, решения за електронна търговия, възможности за електронни плащания и др .; 

 Действия, насочени към увеличаване на заетостта в съществуващи предприятия; 

 Действия, насочени към увеличаване на производствения капацитет и/или осигуряване на стабилни 

минимални производствени прагове (количества), като по този начин позволяват на предприятието 

да получи достъп до по -големи пазари; 

 Инвестиции, насочени към управление на качеството за подобряване на качеството на продуктите/

услугите, включително подобрения в дизайна на характеристиките на продукта/услугата, подобрения 

в следпродажбеното обслужване на клиентите, подобрения в гаранцията на продукта, цялостни сис-

теми за управление на качеството и всеки друг аспект който определя цялостното ниво на качество 

на продукта/услугата; 

 Действия, насочени към достъп до нови пазари или пазарни сегменти, включително, но не само мар-

кетингови проучвания, технологии от разстояние, организационно сътрудничество и съвместни биз-

нес схеми с други предприятия, изложбени зали на предприятието и др.; 

 Маркетингови и промоционални действия, участие в международни панаири, изложения и други про-

моционални събития, консултации и информационни услуги, включително електронен маркетинг, ко-

муникация с клиенти и др. 

Основни целеви групи ще са съществуващи и нови МСП, а подкрепата ще е на конкурентен принцип.  

 
Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“: Подкрепа на база Интегрирана терито-

риална стратегия (ИТС), включваща една стратегическа и две специфични цели: 

Стратегическа цел: Засилване на растежа във всичките му аспекти 

Специфична цел 1: Разширяване и подобряване на предоставянето на услуги; 

Специфична цел 2: Повишаване на регионалната конкурентоспособност, вкл. в областта на туризма 

(поне 40% от приоритетния бюджет ще се разпределя за проекти с акцент върху устойчивия туризъм и 

културата). 
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КЮСТЕНДИЛ 
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Неизчерпателният списък с действия, които ще се подкрепят, включва: 

 Действия, насочени към разширяване на достъпността и подобряване на качеството на услугите от 

общ интерес (УОО) в подкрепа на социалния и икономическия растеж-разработване на решения, кои-

то отговарят на променящите се нужди чрез възприемане на нови технологии; 

 Разработване и предоставяне на рамкова подкрепа на местния бизнес за растеж, разширяване и 

представяне на конкурентен глобален пазар - Агенциите за регионално развитие в Сърбия и Търговс-

ко -промишлените камари в България ще си сътрудничат при създаването на цялостни съвместни биз-

нес услуги и програма за консултации, предназначена да отговори на нуждите на местните МСП, за 

да се разширят и станат по-конкурентоспособни на регионалния и международния пазар; 

 Действия, насочени към рационализиране на използването на туристическите ресурси в региона, вкл. 

осигуряване на по -бърз, справедлив и екологично чист достъп и условия за създаване на мрежи за 

културно наследство и туристически обекти в региона - разработване на нови интегрирани регионал-

ни туристически продукти; реставрация, опазване, експозиция на обекти на културното наследство; 

подпомагане на природни туристически обекти; създаване на природни обекти за икономическо из-

ползване; инвестиции в инфраструктура и съоръжения за подпомагане на туристите; укрепване на 

връзките между природни и културни обекти, включително чрез подобряване на велосипедната мре-

жа, пътната инфраструктура, инфраструктурата на граничните пунктове; обучение на персонал по 

туристически атракции; подобряване на маркетинговите практики и търговските марки. 

 

Основните целеви групи, са: Гражданското общество; Местни/ регионални органи и власти, регионални 

структури на централни публични органи; Неправителствени организации; НИРД, академични и учебни 

институции; Социални институции; МСП и техни професионални организации. 

 

Приоритет 3 „По-устойчив граничен регион“. По него ще се реализира стратегически проект за под-

готовка на населението за действия в случай на бедствия и подобряване на капацитета на професионал-

ните екипи за реагиране при извънредни ситуации.  

 

Следващ вариант на Програмата ще се обсъжда през м. октомври, като плановете са същата се депозира 

за одобряване от Европейската комисия през м. март 2022 г.  

                                                                                                                        Източник: НСОРБ 

Предстоящи онлайн информационни дни 

 По Открита покана No 3 „Климат“  по Резултат 4: „Повишена способност на местните общнос-

ти да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ 

Целта на събитието е да запознае участниците с условията за кандидатстване и да осигури възможност за 

задаване на въпроси, свързани с изготвянето на успешни проектни предложения. 

 

Дата: 11.10.2021г., понеделник от 10:00 часа; регистрация до 7.10.2021 г. тук 

 

 

 Във връзка с обявените покани за набиране на проектни предложения по програма LIFE, На-

ционалното звено за контакт организира информационен ден за представяне на особеностите на нова-

та програма, правилата и процеса на кандидатстване.  

 

Дата: 19.10.2021 г., вторник от 10:00 часа.; регистрация до 13.10.2021 г. тук 

 

https://www.namrb.org/parvi-variant-na-programata-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-balgariia-sarbiia-2021-2027?fbclid=IwAR3QEqsRAZwxpFk0BOT0ZsVUHhkwkCvv4u4eRYP0uiVN4_xgoxjJaHOqG7U
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda5bCfw_k2cfXNyrAOgfnowv_w5sY6VYnvG32M3gVVtccbxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGg8mjWNvcCXa7NDIpoD0h39XXU-3RLxbO1iaR1WybBCTtQw/viewform
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Форум за сътрудничество за представяне на програма Interreg Европа  2021 

– 2027 г. 

На 24 и 25 ноември ще се проведе онлайн събитието „Europe, let’s cooperate! Interregional coop-

eration forum“. Тази година събитието ще бъде със специален фокус стартиране на програма Interreg 

Europe 2021–2027 г. В рамките на тези два дни ще бъдат представени ключовите характеристики и но-

ви моменти на програмата, ще бъде дадена възможност за обменяне на идеи за нови проекти между 

потенциални партньори, ще бъдат представени резултати от проекти по настоящата програма.  

Информация за събитието: Europe, let's cooperate! 

 

Програма INTERREG EUROPE 2021-2027 

Версия септември 2021 г.* 
 

Програмата покрива цялата територия на 27 страни членки както и Норвегия и Швейцария, които са  

партньорски страни. 

Обща цел на програмата: До подобри прилагането на политиките за регионално развитие, вкл. 

програмите по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, като насърчава обмяната на опит, инова-

тивните подходи и изграждане на капацитет във връзка с идентифицирането, разпространението и 

трансфера на добри практики между участниците в регионалната политика.  

Обхват на програмата: Бенефициентите могат да си сътрудничат по всякакви теми от общ интерес в 

съответствие с техните регионални нужди, доколкото това попада в обхвата на кохезионната полити-

ка. 

За постигане на общата си цел програмата се състои от два допълващи се елемента: 

 Програмата ще подкрепя проекти между участници в регионалната политика насочени към 

обмяна, изграждане на капацитет и трансфер на добри практики и иновативни подходи със специ-

фична цел да подготви интегрирането на научените по време на сътрудничеството уроци в регио-

налната политика и дейности. 

 Програмата ще продължи да улеснява услугите за изучаване на политики и капитализиране на 

добрите практики на регионалната политика текущо, в съответствие с подхода на платформата за 

обучение по политики, за да даде възможност на участниците на регионално ниво от целия ЕС 

да се възползват от съответния опит и практики, когато имат нужда от тях за укрепване на своите 

политики. 

Допустими бенефициенти по програмата: национални, регионални и местни власти; публичноп-

равни организации, регулирани от публичното право; частни организации с нестопанска цел също мо-

гат да бъдат бенефициенти при определени условия, но не като водещи партньори.   

Целеви групи: Основната целева група на програмата са национални, регионални, местни публични 

власти и други органи, отговорни за разработването и / или прилагането на политики за регионално 

развитие. Програмата е насочена и към друг тип организации с компетенции в областта на политиките 

за регионално развитие, като например: агенции за развитие, агенции за иновации, търговски камари,  

екологични агенции, енергийни агенции, НПО; образователни и изследователски институти (напр. 

Университети, изследователски центрове) и др. МСП също могат да участват в дейности по програма-

та, като напр. обмяна на опит, но не  могат да получават директно европейски средства. 

 

* Финален вариант на програмата. Програмата е изпратена на страните партньори за подписване на 

партньорско споразумение. Процесът на програмиране ще завърши с изпращането на текста на Евро-

пейската комисия за окончателно одобрение. Очаква се новата програма да влезе в сила в началото 

на 2022 г. 

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/4588/save-the-date-europe-let-s-cooperate-2021/
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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 51 млн.лв. се предвиждат за финансиране на културно–исторически проек-
ти по Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027 г. 

До края на 2029-та година да бъдат финансирани 

общо 72 културни обекта за близо 51 млн.лв. пред-

вижда новата Програма за развитие на региони-

те 2021 – 2027. Целта е да бъдат привлечени над 

480 хил. посетители в тези инфраструктурни обекти.  

През новия програмен период по Програмата за раз-

витие на регионите, по първия приоритет – интегри-

рано градско развитие се предвижда да бъдат фи-

нансирани културни проекти в десетте големи общи-

ни, а по втория приоритет – интегрирано територи-

ално развитие на регионите, ще бъдат финансирани 

обекти за културна инфраструктура в десетте оста-

нали общини. Идеята е да се осигурят европейски 

средства за дейности по отношение на културна ин-

фраструктура и културно наследство. Предвидено е 

да се финансира и разработване на планове за 

опазване на обекти на различни култури.  

 

По трите програми за трансгранично сътрудни-

чество по външните граници на ЕС между Бълга-

рия и съответно Република Сърбия, Република Се-

верна Македония и Република Турция, през следва-

щия програмен период, се предвижда да се подкре-

пят дейности, свързани с културно опазване и сът-

рудничество в рамките на приоритет „Интегрирано 

“Интегрирано териториално развитие“, който е част 

от стратегическата рамка и на трите програми.  До-

пустима е подкрепа както за ревитализиране, рес-

тавриране и реновиране на обекти от културно-

историческо значение, така и за опазване 

на  нематериалното културно наследство, вкл. про-

веждане на събития с ефекти върху трансгранично-

то културно сътрудничество.  

 

По програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – Бълга-

рия 2021-2027 се предвижда по приоритет 

„Интегриран регион“ инвестиции да бъдат насочени 

към проекти за опазване, както на материалното, 

така и на нематериалното културно наследство. 

По програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция – България 

2021-2027, отчитайки опита от преходни програмни 

периоди, се очаква мерки за опазване на културно-

то наследство да срещнат широка подкрепа и основ-

на част от инвестициите на бъдещата Стратегия за 

интегрирани мерки да бъдат насочени в тази област. 

                                                                                                                           

Източник: МРРБ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ  

Част от националната мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските струк-

турни 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 

https://www.mrrb.bg/bg/blizo-51-mln-lv-se-predvijdat-za-finansirane-na-kulturno-istoricheski-proekti-po-programata-za-razvitie-na-regionite-2021-2027-g/?fbclid=IwAR1CAYUs3CV6A3NbaeL8av7Dl6-mUOmO_5ERQ2OdRE3oqlL656pgSH9cuWg
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

