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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

web: www.eufunds.bg, 

 
Отворена за кандидатстване е подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/

маркетинг на селскостопански продукти“, ПРСР 2014—2020 г. 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 10, октомври2021 г. 

В този брoй:  

АКТУАЛНО 

 Отворена за кандидатстване е подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанс-

ки продукти“, ПРСР 2014—2020 г. 

 Мярка „Запази ме +“ по ОПРЧР компенсира служители и самоосигуряващи се от засегнатите от пан-

демията сектори 

 Отворена за кандидатстване е процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”, ОПДУ 

 Малка грантова схема в рамките на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021  е отворена за кан-

дидатстване 

 Провеждане на обществено обсъждане на проекта на ПТП 2021-2027 г.  

 Нов Европейски Социален фонд за климата 

 ФнФ сключи гаранционно споразумение с „ББР Микрофинансиране“ за кредитиране на социални 

предприемачи и стартиращи бизнеси 

 България ще инвестира 1,723 млрд. евро за устойчиво развитие на градовете и регионите 

 Планът за възстановяване и устойчивост на Р.България е внесен в ЕК на 15 октомври  

 Увеличен е ресурсът за обучения за дигитални умения по ПРЧР (2021-2027)  
ОТ РЕГИОНА  

 Община Кюстендил започна изпълнението на дейностите по проект „Нова грижа за хората с увреж-

дания в Община Кюстендил” 

 912 деца са получили подкрепа за 5г. чрез проекта „Алтернатива за ранно детско развитие“ на Об-

щина Дупница 

Цел на процедурата:  подобряване на цялостната 

дейност, икономическата ефективност и конкурен-

тоспособността на предприятия от хранително-

преработвателната промишленост чрез: 

1. по-добро използване на факторите за производ-

ство; 

2. въвеждане на нови продукти, процеси и техно-

логии, включително къси вериги на доставка; 

3. подобряване на качеството и безопасността на 

храните и тяхната проследяемост; 

4. подобряване опазването на околната среда. 

5. устойчиво и цифрово икономическо възстановя-

ване. 

Бюджет:  387 164 028,74 лв.; 

Размер на допустимите разходи: 

от 29 337 лв. до 5 867 400  лв. 
Размер на финансово подпомага-

не: 

50% за проекти до 3 911 600 лв.; 

35% за проекти от 3 911 601,96 до 5 867 400 лв.  

 

Финансовата помощ се увеличава с до 25%  в слу-

чай за инвестиционни разходи в обхвата на Next 

Generation EU. 

АКТУАЛНО       

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-
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Допустими кандидати: 

 регистрирани земеделски стопани – рег. като 

ЗС през последните 36 месеца; 

 групи или организации на производители– с 

дейност без прекъсване през последните 36 ме-

сеца; 

 еднолични търговци и юридически лица–с 

дейност по преработка на селско-стопански про-

дукти  без прекъсване през последните 36 месе-

ца. 
Размерът на стопанството на кандидатите да е мин. 

8000 евро СПО. 

 

Допустими дейности: 

а) внедряване на нови и/или модернизиране на на-

личните мощности и подобряване на използването 

им, и/или 

б) внедряване на нови продукти, процеси и техно-

логии, и/или 

в) намаляване на себестойността на произвеждана-

та продукция, и/или 

г) подобряване на сътрудничеството с производите-

лите на суровини, и/или 

д) опазване на околната среда, включително нама-

ляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 

е) подобряване на енергийната ефективност в пред-

приятията, в това число използване на енергия от 

ВЕИ за собствено потребление и/или 

ж) подобряване на безопасността и хигиенните ус-

ловия на производство и труд, и/или 

з) подобряване на качеството и безопасността на 

храните и тяхната проследяемост, и/или 

и) подобряване на възможностите за производство 

на биологични храни чрез преработка на първични 

земеделски биологични продукти, и/или 

й) инвестиции и дейности, които допринасят за ус-

тойчивото и цифрово икономическо възстановяване. 

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 

25.02.2022 г. 17:30 ч. 

 

Информация и документи по подмярката:  

ИСУН 2020 Подмярка 4.2. 

 

Мярка „Запази ме +“ по ОПРЧР компенсира служители и самоосигуряващи се 

от засегнатите от пандемията сектори 

Работниците, служителите и самоосигуряващите се в засегнатите от пандемията 

сектори, имат право на компенсация по новата мярка „Запази ме +“ на Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси“. Компенсациите са в размер 

на 75% от осигурителния доход на подкрепените служители, а целта е да бъде 

избегнат рискът от освобождаването им от работа заради пандемията. Бюджетът 

на мярката „Запази ме +“ е 100 млн. лв., с които се очаква да бъдат подкрепени 

над 60 000 работници, служители и самоосигуряващи се лица. Средствата са на 

база 100% авансово плащане с бюджетни средства за сметка на Министерството 

на труда и социалната политика. Впоследствие се предвижда те да бъдат възстановени от очакваната 

допълнителна алокация на средства за България през 2022 г. по линия на механизма REACT-EU. 

 

Право на компенсации имат работници и служители, осигурени в икономически сектори, за които 

са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяване на дейност в перио-

да на извънредна епидемична обстановка. Заетите и самонаетите не трябва да ползват отпуск на 

друго основание за периода, за който се кандидатства за компенсация. Месечният размер на компенса-

циите е 75% от размера на осигурителния доход на служителя за м. юли 2021 г. Компенсациите 

са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-късно от 31 декември 

2021 г. Работодателите са задължени да запазят заетостта на компенсираните служители за период, не 

по-малък от периода, за който са изплатени компенсации. 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/51838b11-7379-46ed-88da-04216b8f7aca?fbclid=IwAR1eKJuMPM3hIC1pLCUBnfc-5UPoEAmcBnr8OE2pS1Bw0KpXxCV1ZugVc30
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КЮСТЕНДИЛ 
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периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

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

 

 

Самоосигуряващите се, които могат да кандидатстват по мярката, трябва да упражняват трудова дейност 

към датата, предхождаща датата на издаване на акта на държавния орган. Компенсацията за самоосигуря-

ващите се е в размер на 75% от минималния осигурителен доход за тези категории лица, определен със За-

кона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Компенсация е допустима за периода, в който са-

моосигуряващите се са прекъснали дейността си поради въведените временни ограничения заради пандеми-

ята, но не по-късно от 31 декември 2021 г. Компенсираните са задължени да запазят дейността си за пери-

од, не по-малък от периода, за който са им изплатени компенсации. 

 

Източник: Запази ме + 

Отворена за кандидатстване е процедура „Повишаване на гражданското 
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на поли-

тики и законодателство”, ОПДУ 

Цели на операцията:  

Партньорско управление с гражданите и бизнеса; 

Открито и отговорно управление;  

 

Допустими кандидати: 

 Юридически лица с нестопанска цел за обществе-

нополезна дейност; 

 Национално представителните организации на 

работодателите и на работниците и служителите.  

Допустими партньори: 

 Юридически лица с нестопанска цел за обществе-

нополезна дейност; 

 Национално представителните организации на 

работодателите и на работниците и служителите.  

 Структури на държавната администрация/ органи 

на държавна власт и общини. 

 

Общият бюджет на процедурата: 11 145 970 лв. 

Максимален размер на безвъзмездната финан-

сова помощ: 60 000 лв. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя 

при 100 % интензитет на помощта. 

 

Допустими дейности:  

а) Дейности за граждански мониторинг на политики 

и/или законодателство чрез проучвания, анализи и 

оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на 

предложения за преформулиране на политики и по-

добряване на законодателството, включително и за 

подобряване на средата за гражданско участие в уп-

равлението; 

б) Дейности за мониторинг на съдебните дела срещу 

администрацията; 

в) Дейности за осъществяване на застъпнически 

действия и кампании в защита на обществено значи-

ми каузи;  

г) Дейности за изпълнение на публични политики 

чрез съвместни действия (партньорства) между дър-

жавни администрации/органи на държавна власт/

общини и НПО/СИП.  

д) Информационни дейности с цел повишаване на 

гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство.  

 

Краен срок за подаване на проектни предло-

жения: 17.01.2022 г. 17:00 ч. 

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ: 

 

 3 ноември 2021 г. от 10:00 часа в We-

bex;  

Регистрация до  01 ноември 2021 г.   

 10 ноември 2021 г. от 10:00 часа в We-

bex 

Регистрация до 8 ноември.  

 

Регистрация на следния линк: https://

www.eufunds.bg/bg/opgg/node/8619 

https://esf.bg/s-novata-mjarka-zapazi-me-po-oprchr-prez-mehanizma-react-eu-shte-badat-kompensirani-sluzhiteli-i-samoosigurjavashti-se-ot-zasegnatite-ot-pandemijata-sektori/
https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/8619
https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/8619
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КЮСТЕНДИЛ 
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МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“ 

НА НФМ 2014 – 2021  Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Цел: подбор на проектни предложения, които да допринесат за повишаване на капацитета и инфор-

мираността в областта на детското правосъдие и на противодействието на домашното насилие и насилие-

то срещу жени.  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 

Общият размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по настоящата процедура 

възлиза на 1 500 000 евро. 

Минималният размер на БФП за всеки проект е 50 000 евро. 

Максималният размер на БФП за всеки проект е 200 000 евро.  

По настоящата процедура интензитетът на БФП е до 100%.  

Допустими кандидати: Всички публични, частни, търговски или нетърговски, както и неправителст-

вени организации, учредени като юридически лица в България. Те трябва да са регистрирани и да са 

осъществявали дейност поне 12 месеца преди публикуването на настоящата покана. 

Допустими дейности: Фокусът на Малката грантова схема е върху ромската общност, по-конкретно 

към уязвими групи жени и деца. При оценяването ще бъдат насърчавани проектни предложения с насо-

ченост върху ромската общност. 

Продължителността на проектите е от 12 месеца до 24 месеца.  

Крайният срок за изпълнение на дейностите и допустимост на разходите е 30 април 2024 г.  

Крайна дата и час за подаване на проектни предложения: 

6 декември 2021 г., 17.30 часа местно време. 

Начин на подаване на проектните предложения: 

Проектните предложения по тази процедура се подават чрез Информационната система за управле-

ние и наблюдение (ИСУН 2020).  

 

                                                                                                                               Източник: НФМ 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА  

ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.  

Дата на провеждане: 11.11.2021 г. (четвъртък) 

от 11:00 ч., в Webex. За участие в осъждането е 

необходима регистрация до 10.11.2021 г. 

 

Стратегическата цел на ПТП е да гарантира ус-

тойчивост и да предостави възможност за непрекъс-

нато подобряване на системата за управление и 

контрол на средствата от фондовете на ЕС, предви-

дени в Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския 

парламент и на Съвета (РОР) през програмния пери-

од 2021-2027 г. в България. 

ПТП ще осигури подкрепа за преодоляване на някои 

основни предизвикателства, свързани с: коорди-

нацията и управлението на фондовете на ниво Спо-

разумение за партньорство 2021-2027 (СП) и оцен-

ка на резултатите и въздействието от инвестициите 

по тях; борбата с корупцията и измамите при изпъл-

нението на СП; стабилността и качеството на адми-

нистративния капацитет, необходим за управление 

и изпълнение на фондовете; ролята на гражданско-

то общество в процеса на подготовка, изпълнение и 

оценка на програмите, съфинансирани от фондове-

те за укрепване на принципа на партньорство. 

 

Повече информация за програмата и регистрация за 

участие на следния линк:  
https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/8649 

https://www.eeagrants.bg/programi/pravosdie/novini/malka-grantova-sxema?fbclid=IwAR0761oyuaLgkacjXEHOvaOMwfa0myq-O7dIgpQMB1LD1Nd_R0iaSk6cJKY
https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/8649
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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.  

 

Нов Европейски Социален фонд за 

климата 
 
Европейската комисия анонсира структурирано-

то на нов Социален фонд за климата (СФК). Той ще 

е част от пакета „Подготвени за цел 55“ („Fit for 

55“), чийто цели са до 2030 г. ЕС да намали вредни-

те емисии с 55%, а до 2050 г. те да бъдат сведени 

до нула. 

Комисията предлага отделна система за търговия 

с въглеродните емисии. Тя ще генерира приходи, но 

и разходи, които ще са най-високи за най-

уязвимите групи от обществото. Поради тази причи-

на се инициира и социалния механизъм, който да 

компенсира всички възможни неблагоприятни ефек-

ти. Целта му е да се адресират социалните въздейс-

твия върху уязвимите групи в ЕС, произтичащи от 

новата търговия с емисии. Такива са домакинства, 

потребители на транспорт и микропредприяти-

ята. Фондът ще започне да функционира една годи-

на преди влизането в сила на новата система за 

търговия с емисии, т.е. от 2025 г. 

По Социалния фонд за климата допустими за 

финансиране ще са мерки за енергийна ефек-

тивност и реновации на сгради, декарбонизи-

ране на системи за отопление и охлаждане, 

включително интегриране на ВЕИ, както и та-

кива за по-чист обществен транспорт и споде-

лени решения за мобилност. Освен тези мерки, 

по Фонда се предвижда и директна подкрепа за уяз-

вими домакинства. 

СФК ще е на директно управление на ЕК. За дос-

тъп до него, всяка държава-членка ще следва до 

средата на 2024 г. да представи свой Социален 

план за климата. Планът ще премине през процеду-

ра на одобрение от ЕК и ще се изпълнява подобно 

на Плановете за възстановяване и устойчивост. 

Плащания към държавите -членки ще са въз основа 

на изпълнени цели, като страните с по-ниски дохо-

ди ще получават повече. 

Разпределението на средствата по СФК ще става 

чрез прилагането на два критерия: 1) БНД на жител 

и 2) справяне с предизвикателствата пред енергий-

ната и транспортната бедност (уязвими потребители 

на транспорт от дела на населението, изложено на 

риск от бедност в селските райони; уязвимост в пот-

реблението на енергия – енергийно бедни домакин-

ства просрочили задълженията си за комунални ус-

луги).  

Фонд на фондовете сключи гаранционно споразумение с „ББР Микрофинанси-

ране“ за кредитиране на социални предприемачи и стартиращи бизнеси 

Фонда на фондовете (ФнФ) подписа гаранционно 

споразумение с дъщерното дружество на Българска-

та банка за развитие „ББР Микрофинансиране“ по 

финансовия си инструмент „Портфейлна гаран-

ция с таван на загубите за микрокредитиране“. 

Продуктът е насочен в подкрепа на стартиращи 

компании и социални предприятия (т.нар. биз-

неси с мисия). 

Избраният чрез обществена поръчка посредник – 

„ББР микрокредитиране“ ще отпуска инвестицио-

нен или оборотен кредит до 50 000 евро (97 

791 лв.) при облекчени условия, с възможност 

за гратисен период и с 25% по-ниски лихвени 

проценти спрямо стандартните условия, пре-

доставяни от финансовата институция. Предос-

тавеният от ФнФ ресурс за гаранции по програмата 

е 1 млн. лв., а обемът на кредитите за крайни полу-

чатели се очаква да достигне 5 млн. лв. 

Чрез финансовия инструмент „Портфейлна гаранция 

с таван на загубите за микрокредитиране“ Фонд на 

фондовете ще улесни достъпа до финансиране на 

стартиращи и на социални предприятия, които 

по-трудно получават заеми от банките поради по-

висок рисков профил. С такива кредити могат да 

реализират своите бизнес идеи също предприема-

чи от уязвими групи като лица с увреждания, 

безработни повече от шест месеца и младежи 

до 29-годишна възраст. 

Финансовият инструмент „Портфейлна гаранция с 

таван на загубите за микрокредитиране“ е поредни-

ят продукт на ФнФ, осигурен със средства от ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфи-

нансирана от Европейския социален фонд. Той ще 

се изпълнява наред с действащите и в момента фи-

нансови инструменти за микрокредити, които се ре-

ализират на пазара от Първа инвестиционна банка, 

„Микрофонд“ АД, „Сискредит“ АД и „УниКредит Бул-

банк“. 

Източник: Фонд на фондовете 

https://www.fmfib.bg/bg/news/180-fond-na-fondovete-sklyuchi-garantsionno-sporazumenie-s-%E2%80%9Ebbr-mikrofinansirane%E2%80%9C
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БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИНВЕСТИРА 1,723 МЛРД. ЕВРО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 

ГРАДОВЕТЕ И РЕГИОНИТЕ 

България ще инвестира 1,723 млрд. евро за устойчиво развитие на градовете и регионите. От тях 

185,5 млн. евро ще могат да се използват за подобряване на жилищния фонд, включително за енергийна 

ефективност. Средствата са по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. По нея ще могат да се 

реализират и проекти за изграждане на „зелена“ инфраструктура, общински жилища и благоустрояване 

на цели квартали. В този процес ще се включат и местните заинтересовани страни, за да се търсят локал-

ни решения в борбата с климатичните промени и прехода към зелена икономика. 

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова в речта си на 

министерската среща в рамките на 82-та сесия на Комитета по градско развитие, жилищна политика и 

управление на земята на  икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE), в която взе участие он-

лайн. 

Министър Комитова отбеляза, че форумът се провежда в труден момент за цялото човечество заради 

климатичните промени и пандемията от COVID-19. „Днес работейки дистанционно, милиони хора превър-

наха домовете си в офиси. Други, заради задълбочаващата се икономическа криза и намалени доходи, 

обслужват трудно ипотечните си кредити и са в риск от загуба на жилище, и дори бездомност“, посочи 

министър Комитова. 

В този момент повече от всякога, е важно да бъде осигурен достъп на гражданите до здравословни 

жилища на разумни цени в съответствие с Хартата на ООН за устойчиво жилищно настаняване, Стратеги-

ята на Икономическата комисия на ООН за Европа за устойчиво жилищно строителство и управление на 

земите 2014-2020 г. и Женевската декларация на министрите за устойчиво жилищно строителство и град-

ско развитие. На дневен ред е и темата за „позеленяването“ на градовете чрез прилагане на различни 

архитектурни и градоустройствени решения, които ще допринесат за по-доброто качество на живот, под-

черта министърът. 

Данните показват, че на сградите в Европейския съюз се падат 40% от употребата на енергия и 36% 

от въглеродните емисии, което ги превръща в един от основните фактори за изменение на климата, зато-

ва промяната в енергийните характеристики на жилищния фонд е без алтернатива. Обновяването ще се 

извършва както със средства по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., така и  чрез реализа-

цията на мерки в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Основни цели ще бъдат 

енергийни спестявания повече от 30%, прилагане на устойчиви решения и преход към зелена икономи-

ка. Предвидената финансова помощ за тези цели по Механизма за възстановяване и устойчивост е около 

600 млн. евро. Нуждите за обновяване на жилищния фонд в България обаче са много по-големи, защото 

той е силно амортизиран, отбеляза министър Комитова. 

Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕ на ООН) е създадена през 1947 г. и включва 56 дър-

жави от Европа, Северна Америка и Азия. По време на министерската среща в рамките на 82-та сесия на 

Комитета по градско развитие, жилищна политика и управление на земята ще бъде представено проучва-

нето „Жилища 2030: Подобряване на достъпността на жилищата в региона на ИКЕ на ООН“, което се раз-

работва от ИКЕ на ООН в сътрудничество с Housing Europe и ООН-Хабитат. Очаква се да бъде одобрен и 

Регионален план за действие за насърчаване на устойчивите жилища като част от плановете за възстано-

вяване след пандемията COVID-19. 

 

 
                                                                                                                          Източник: МРРБ 

https://www.mrrb.bg/bg/ministur-violeta-komitova-na-srestata-na-ministrite-v-jeneva-bulgariya-ste-investira-1-723-mlrd-evro-za-ustojchivo-razvitie-na-gradovete-i-regionite/?fbclid=IwAR1WM9og2wXQc8suL9s7nBKZ1WQEzdEak8fQgzpFX_lmwUycvokPX1xKbzI
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ПЛАНЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА Р.БЪЛГАРИЯ Е ВНЕСЕН В ЕВ-

РОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА 15 ОКТОМВРИ 

В плана се определят реформите и проектите за 

публични инвестиции, които България планира да 

осъществи с подкрепата на Механизма за възстано-

вяване и устойчивост. Проектът съдържа 46 ре-

форми и 59 инвестиционни проекта, като иска-

ните безвъзмездни средства са в размер на общо 

6,6 милиарда евро. Планът на България е структу-

риран около четири стълба: Иновативна България, 

Зелена България, Свързана България и Справедли-

ва България.  

ИНОВАТИВНА БЪЛГАРИЯ 

Компоненти 

 Образование и умения; 

 Научни изследвания и иновации; 

 Интелигентна индустрия. 

Реформи 

 Комплексна образователна реформа в предучи-

лищното, училищното образование и ученето 

през целия живот; 

 Реформа във висшето образование; 

 Изпълнение на обща политика за развитие на 

научните изследвания, иновациите и технологи-

ите в полза на ускорено икономическо и общест-

вено развитие на страната; 

 Изграждане на механизъм за привличане на ин-

дустриални инвестиции и развитие на индустри-

ални екосистеми. 
Сред планираните инвестиции са: 

Модернизиране на образователните институ-

ции за по-привлекателна и качествена среда 

за учене и иновации. Инвестицията включва дей-

ности за ремонт, реконструкция, обновяване, изг-

раждане на инсталации за използване на алтерна-

тивни източници на енергия, отопление, вентилация 

и охлаждане на сградния фонд, озеленяване и дру-

ги в детски градини, училища и общежития. 

Програма за публична подкрепа за развитие 

на индустриални  зони, паркове и сходни тери-

тории и привличане на инвестиции. Програмата 

предвижда създаване на условия по привличане и 

установяване на стратегически инвеститори в ин-

дустрията посредством подготовка на терени за ин-

вестиции, изграждане на довеждаща, зелена, спе-

циализирана и/или социална инфраструктура. Прог-

рамата предвижда механизъм, който включва ком-

бинация от безвъзмездна финансова помощ и зае-

ми. 

Програма за икономическа трансформация. 

Програмата предвижда предоставяне на целева 

подкрепа под формата на финансови инструменти и 

грантове на българските предприятия в основните 

проблемни области, които забавят трансформацията 

към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефектив-

на икономика. Програмата се състои от два фонда: 

Фонд 1  –  „Растеж и иновации“, Фонд 2  –  „Зелен 

преход и кръгова икономика“.  
ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ 

Компоненти:  

 Ниско-въглеродна икономика 

 Биоразнообразие 

 Устойчиво селско стопанство  

Реформи: 

 Създаване на Нац. фонд за декарбонизация; 

 Улесняване и повишаване ефективността на ин-

вестиции в енергийна ефективност на  многофа-

милни жилищни сгради; 

 Разработване на дефиниция  и критерии за 

"енергийна бедност" за домакинствата в Закона 

за енергетиката за целите на либерализацията 

на пазара и финансирането на проекти за енер-

гийна ефективност; 

 Механизъм за финансиране на проекти за енер-

гийна ефективност и възобновяеми  източници 

заедно със сметките за енергия; 

 Обслужване на едно гише; 

 Стимулиране на производството на електроенер-

гия от ВЕИ и подпомагане на процеса по декар-

бонизация  и  намаляване на административната 

тежест при присъединяването и оперирането на 

ВЕИ; 

 Изготвяне и приемане на Национална пътна кар-

та за подобряване на условията за разгръщане 

на потенциала за развитие на водородните тех-

нологии и механизмите за производство и дос-

тавка на водород; 

 Либерализация на пазара на електрическа енер-

гия; 

 Създаване на Комисия за енергиен преход за 

изработването на Пътна карта към климатична 

неутралност; 
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 Създаване на държавно предприятие „Конверсия 

на въглищни региони“; 

 Изграждане на структура за управление на На-

ционалната екологична мрежа; 

 Актуализиране на стратегическата рамка на аг-

рарния сектор. 

Сред предвидените инвестиции са: 

 Енергийна ефективност в сграден фонд: 

Първи компонент: Повишаване на енергийната 

ефективност в  жилищния сграден  фонд  на 

страната. Два работни пакета: пакет 1 при кан-

дидатстване на сдруженията до 30.09.2022 г., 

предвиждащ 100% проектно финансиране от 

схемата и пакет 2 – за сдружения, кандидатст-

ващи от 01.10.2022 г. до 01.03.2023 г., при 

предвидено 80% проектно финансиране от 

схемата и 20% самоучастие на сдруженията. 

За пакет 2 е предвидена възможност за осигуряване 

на съфинансирането чрез договор за енергийно 

спестяване (ЕСКО компонент). 

Допустими за интервенции ще са многофамилни жи-

лищни сгради, Планираният ресурс за Програмата е 

1.502 млрд. лв., със срок за реализация 2022-2026г 

Вторият  и третият  компонент:  Енергийно  обно-

вяване на нежилищни сгради, включително об-

ществени сгради и сгради в областта  на про-

изводството, търговията и услугите, както и 

сгради от сектор туризъм. 

 

СВЪРЗАНА БЪЛГАРИЯ 

Компоненти 

 Цифрова свързаност; 

 Транспортна свързаност; 

 Местно развитие. 

Реформи 

 Разработване и прилагане на ефективна полити-

ческа и регулаторна рамка; 

 Ефективно използване на радиочестотния спек-

тър; 

 Създаване на благоприятна инвестиционна сре-

да; 

 Актуализиране на стратегическата рамка на 

транспортния сектор; Концептуално ново управ-

ление на безопасността на движението по пъти-

щата в единна интегрирана стратегическа рамка 

за периода 2021-2030; 

 Интегриране на устойчивата градска  мобилност 

в стратегическото планиране на регионалното и 

пространственото развитие; 

 Осигуряване на ефективен достъп до интегриран 

обществен транспорт; 

 Електрическа мобилност; 

 Нов регионален подход с пряко въвличане на 

местните общности в управлението на средства-

та от европейските фондове и инструменти; 

 Продължаване на реформата във водния сектор. 

 

СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ 

Компоненти 

 Бизнес среда; 

 Социално включване; 

 Здравеопазване. 
Реформи 

 Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие; 

 Противодействие на корупцията; 

 Разширяване на използването на алтернативни 

способи за разрешаване  на спорове и въвежда-

не на медиация, задължителна по някои видове 

дела; 

 Укрепване на търговския оборот и стопанска 

стабилност; 

 Цифрова реформа на българския строителен 

сектор; 

 Регистрова реформа за разгръщане потенциала 

на електронното управление за подобряване на 

бизнес средата; 

 Подобряване на рамката за управление на дър-

жавните предприятия; 

 Подобряване на рамката за борба с изпирането 

на пари; 

 Реформи в публичната администрация; 

 Обществени поръчки; 

 Разрастване България; 
 Съвет за икономически анализи; 

 Усъвършенстване на цялостната система за со-

циална подкрепа чрез извършване на оценка на 

въздействието на действащата нормативна уред-

ба за схемите за минимален доход и приемане 

на Кодекс за социална подкрепа и подзаконова 

нормативна уредба; 

 Продължаване на реформата в областта на соци-

алните услуги; 

 Актуализиране на стратегическата рамка на сек-

тор „Здравеопазване“; 

 Цялостно внедряване на Национална здравно 

информационна система; 

 Създаване на механизми за привличане и задър-

жане на кадри в системата на здравеопазването 

и професионалната им реализация в определени 

райони на страната; 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

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.  

 

УВЕЛИЧЕН Е РЕСУРСЪТ ЗА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ПО                        

ПРЧР (2021-2027)  

Увеличен е ресурсът, предвиден за обучения за придобиване и усъвършенстване на дигитал-

ните умения по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Ресурсът, който ще бъ-

де насочен към обучения за дигитални умения, е в размер на близо 400 млн. лв.  В Националния план за 

възстановяване и устойчивост са предвидени амбициозен обем от дейности, като над 350 млн. лв. ще бъ-

дат насочени към обучения за придобиване на базови компетентности в дигиталното поведение. 

Общият бюджет на ПРЧР (2021-2027) е 3,8 млрд. лв. За различни мерки, свързани с осигуряване на 

младежка заетост, ще бъдат насочени близо 680 млн. лв. Достъпът на безработни и неактивни хо-

ра ще бъде улеснен с операции, чиито бюджет за следващите години е над 678 млн. лв. За социално 

включване са отделени близо 1,4 млрд. лв., а мерките включват деинституционализацията на грижите 

за възрастни хора в България и гарантиране на достъпни социални услуги за уязвими групи. 

Над 55 000 представители на маргинализираните общности, като ромите, се очаква да бъдат обх-

ванати в различни мерки за комплексна подкрепа за равенство, включване и участие в образование и 

заетост, както и достъп до жилища и здравеопазване. Бюджетът за мерки за интеграция на маргинализи-

раните общности е в размер на 187 млн. лв. 

Грижата за децата в нужда е друг важен приоритет при изпълнението на ПРЧР (2021-2027). Чрез 

участие в реализацията на Европейската гаранция за детето над 41 000 деца ще бъдат включени в услу-

ги за ранно детско развитие, достъп до здравеопазване и подходящо жилище. Над 81.6 млн. лв. от Евро-

пейската гаранция за детето ще бъдат насочени към мерки за намаляване на риска от бедност за децата 

с 26.6%. Мерки по Гаранцията ще се изпълняват и от Програма Образование за подкрепа и в системата 

на училищното образование. 

Хората в нужда ще могат да разчитат на материална помощ и подпомагане с храни, което ще включва 

хранителни продукти, „Топъл обяд“ и хигиенни продукти. Това ще бъде възможно по  Програмата за 

храни и основно материално подпомагане 2021—2027 г.  Над 10 000 новородени, които живеят в 

рискова среда, бедност или за тях не се полагат достатъчно грижи, ще получават пакети със санитарни 

принадлежности. Със средства от Програма „Храни“ общо 10 000 деца на възраст от 10 месеца до 3 годи-

ни ще получават и храна от Детска кухня. Бюджетът на Програмата за храни и основно материално под-

помагане ще бъде в размер на около 412 млн. лв. При подготовката на новата програма за периода 2021

-2027 г. Управляващият орган е успял да разшири приложното действие на Програма „Храни“ и да вклю-

чи иновативни за ЕС дейности, които са извън обикновеното раздаване на хранителни продукти веднъж 

или два пъти в годината. 

Проектите на ПРЧР и Програма „Храни“ за следващия програмен период ще бъдат изпратени до Евро-

пейската комисия до края на седмицата.  
                                                                                                                  Източник: ОПРЧР 

 Актуализиране на стратегическата рамка на сек-

тор „Здравеопазване“; 

 Цялостно внедряване на Национална здравно 

информационна система; 

 Създаване на механизми за привличане и за-

държане на кадри в системата на здравеопазва-

нето и професионалната им реализация в опре-

делени райони на страната; 

 Създаване на условия и механизми за увелича-

ване на достъпа до здравна грижа чрез разви-

тие на здравно-социални услуги и развитие на 

консултирането като промотивно-

профилактичен метод за подобряване на общес-

твеното здраве; 

 Създаване на условия и механизми за про-

веждане на  широкообхватен пренатален и 

неонатален скрининг, и скрининг на социал-

но-значимите заболявания; 

 Създаване на механизми за  провеждане на 

съвременно здравно образование в българс-

кото училище. 
След внасянето на плана в Брюксел ЕК има два ме-

сеца да превърне документа в договор, след което 

Съветът на ЕС има още месец, в който да го одобри, 

преди да бъде подписан. В най-добрия случай пър-

вите аванси по него най-вероятно ще започнат да 

идват в първата половина на следващата година.  

https://esf.bg/uvelichen-e-resursat-za-obuchenija-za-digitalni-umenija-v-prchr-2021-2027/?fbclid=IwAR393MzrIiIW5twk4MyRgOMWaPDGjb6L5t3voGFx77flLstl-9xUohxc7TI
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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.  

 

ОТ РЕГИОНА 

Община Кюстендил започна изпълнението на дейностите по  

проект „Нова грижа за хората с увреждания в Община Кюстен-
дил” 

Община Кюстендил изпълнява Административен договор № BG05M9OP001-2.090-

0011-С01 по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, про-

цедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – 

предоставяне на новите услуги“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020.  

Целевата група по проекта са: 

- Хора с увреждания и техните семейства; 

- Възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и 

техните семейства 

Основни дейности: 

 Подбор и наемане на персонала в създадените услуги – от 1 до 24 проектен месец; 

 Оборудване и обзавеждане – от 1 до 3 проектен месец; 

 Създаване и предоставяне на 3 бр. социални услуги "Център за грижа за лица с умствена изостана-

лост" – от 4 до 15 проектен месец /12 месеца услуга/; 

 Създаване и предоставяне на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

техните семейства – от 4 до 15 проектен месец /12 месеца услуга/; 

 Създаване и предоставяне на социална услуга "Център за грижа за лица с психични разстройства" – 

от 18 до 24 проектен месец /7 месеца услуга/. 

 

С изпълнението на проекта ще се създаде и реализира устойчив модел в Община Кюстендил за деинс-

титуционализация на грижите за хората с увреждания и ще се подкрепят техните семейства, чрез пре-

доставяне на нови резидентни услуги и услуги в общността.  

По проекта ще бъдат наети  общо 63  служители, както следва: 

 35 бр. за 3 бр. “Център за грижа за лица с умствена изостаналост" от м. 10.2021 г. ; 

 16 бр. за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ 

от м. 10.2021 г.; 

 12 бр. за „Център за грижа за лица с психични разстройства“ от м. 12.2022 г. 

 

Служителите ще осигурят грижа и подкрепа за задоволяване на специфичните потребности на общо 

100 потребители в следните услуги: 

 В центровете за грижа за лица с умствена изостаналост с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца ще се 

осигури възможност за настаняване в среда, близка до семейната на 45 лица; 

 В социалната услуга "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства" с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри“ № 30, 40 лица от целевата група ще полу-

чат комплекс от социални и здравни услуги; 

 В центъра за лица с психични разстройства с адрес: общ. Кюстендил, с. Копиловци ще се осигури 

възможност за настаняване в среда, близка до семейната на 15 лица.  

По настоящата процедура асоциирани партньори на Община Кюстендил са Държавните психиатрични 

болници и Министерството на здравеопазването, които са партньори на АСП при изпълнение на настоя-

щата процедура в рамките на ЕТАП 1.  
                                                                                                                Източник: Община Кюстендил 

https://www.kustendil.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=315&Itemid=273


   

  

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 РЕГИОНА 

912 деца са получили подкрепа за 5г. чрез проекта 

„Алтернатива за ранно детско развитие” на Община Дупница 

  912 деца и техните семейства са получили подкрепа за 5 години чрез социалните услуги, разкрити по 

проект „Алтернатива за ранно детско развитие“, финансиран по оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси 2014-2020“. Проектът е на стойност 1 896 091, 43лв. и предвижда предоставяне на со-

циални услуги за деца в риск от социално изключване на възраст от 0 до 7 години, техните семейства и 

бъдещи родители. Продължителността му е 53 месеца, като предоставянето на социалните услуги старти-

ра на 01.11.2016г. чрез разкрития по проекта Център за ранно детско развитие. В него бяха назначени 

различни експерти за работа с децата и техните родители, социални работници, медицински сестри, ле-

кари, педагози и др. 

Предоставяните услуги са: 

 Ранна интервенция на уврежданията – капацитет до 30 деца с увреждания от 0 до 7г. и техните роди-

тели на година; 

 Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания и деца със специални потребности  - ка-

пацитет до 30 деца с увреждания и деца със специални потребности, подлежащи на записване в пър-

ви клас, на година; 

 „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа“ – капацитет до 

300 семейства; 

 Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на 

здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията – капацитет до 500 потреби-

тели – родители/близки на новородени и на малки деца; 

 Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната  готовност на децата за равен 

старт в училище“ – капацитет до 30 деца на година; 

 Семеен център за деца от 0 до 3 г. 

Предоставянето на услугите се финансира чрез проект „Алтернатива за ранно детско развитие“ до края 

на 2021 година, съгласно Договора за предоставяне на безвъзмездна помощ. След това услугите ще се 

предоставят като делегирани от държавата дейности. Това е най-мащабният проект в областта на соци-

алната сфера, който Община Дупница реализира от началото на този програмен период.  

 
                                                                                                                       Източник: Община Дупница 

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.dupnitsa.bg/currentNews-2754-newitem.html
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

