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АКТУАЛНО       
ОЧАКВА СЕ ДА БЪДЕ ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА 

“ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕР-
ГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ”, ОПИК 2014—2020 г. 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 3, март 2022 г. 
 

Областен информационен център - Кюстендил 
www.eufunds.bg; e-mail: oic_kn@abv.bg, oic.kyustendil@eufunds.bg  

В този брой: 

 
АКТУАЛНО 

 Очаква се да бъде отворена процедура “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийна-
та ефективност 

 С още 25 млн. лв. се гарантира предоставянето на услуги по „Патронажна грижа +“ до края на 

2022 г. 
 Започва прием по мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограниче-

ния" от ПРСР 2014 - 2020 г. за кампания 2022 
 Проекти на ОПРР 2014-2020 г. са включени в новата интерактивна онлайн платформа на ЕК  
 МРРБ започна подготовката на програмата за саниране на публични сгради 

 40 средни и големи общини ще се състезават за 2,5 млрд. лв. по ОПРР 
 Одобрен е проектът на УРБАКТ IV 2021-2027 от МС 

 От 5 април до 31 май е отворена за кандидатстване първата покана по програма Интеррег Европа 
2021 – 2027 г.    

 

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия 

за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез по-

добряване на енергийната им ефективност. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 136 226 120 лв.  

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 25 000 лв. 

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 150 000 лв.  

Максимален интензитет на помощта: 50% 

 

 

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Допустими кандидати:  

1)юридически лица или еднолични търговци, регист-

рирани съгласно Търговския закон или Закона за 

кооперациите; 

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на 

проекти са само кандидати, които имат  приключени 

2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години; 

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на 

проекти са само кандидати, които отговарят на изис-

кванията за микро, малко или средно предприятие; 

4) Кандидатите следва да развиват своята основна 

икономическа дейност в сектор C „Преработваща 

промишленост” съгласно Класификацията на иконо-

мическите дейности (КИД-2008); 

5) Кандидатите следва да са реализирали нетни 

приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 

2020-та финансови години в зависимост от катего-

рията на предприятието-кандидат, както следва: 

 Микро предприятие ≥ 210 000лв.; 

 Малко предприятие ≥ 750 000лв.; 

 Средно предприятие ≥ 3 000 000лв. 

 

Допустими дейности:  

Дейности, насочени към  подобряването на енергий-

ната ефективност в предприятието. 

Инвестиции в системи, които произвеждат енергия 

могат да получат финансиране, при условие, че про-

извежданата от тях енергия е единствено за собст-

вено потребление.  

Кандидатите могат да:  

 финансират със средства по настоящата проце-

дура придобиването на нова система за енергиен 

мониторинг; 

 финансират със средства по настоящата проце-

дура надграждането на съществуваща система за 

енергиен мониторинг, която да обхваща енерго-

потреблението на придобитите по проекта мате-

риали и оборудване. 

 По настоящата процедура е допустимо кандида-

тите да заявяват подкрепа за въвеждане и серти-

фициране на системи за енергиен мениджмънт в 

предприятията съгласно изискванията на стан-

дарт БДС EN ISO 50001  

 

Допустими разходи:  

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, 

оборудване, системи представляващи дълготрай-

ни активи и материали, включени в Списъка на 

допустимите категории материали и оборудване; 

2. Разходи за консултантски услуги за въвеждане и 

сертифициране на системи за енергиен менидж-

мънт в предприятията съгласно изискванията на 

стандарт БДС EN ISO 50001  

2.1 Разходи за консултантски услуги за въвеждане 

на система за енергиен мениджмънт в предприятия-

та съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 

50001  - не следва да надвишават 7000 лв. 

2.2 Разходи за консултантски услуги по сертифици-

ране на система за енергиен мениджмънт в предпри-

ятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN 

ISO 50001— не следва да надвишават 9000 лв. 

 

Продължителност: максимум 10 месеца 

 

Ред за оценяване на проектните предложения:  

За финансиране ще бъдат предложени проектните 

предложения, които съответстват на критериите за 

оценка (само административно съответствие и до-

пустимост), по реда на тяхното постъпване, до из-

черпване на финансовия ресурс по процедурата. 

 

Кандидатстване: 

Изцяло по електронен път чрез Информационната 

система за управление и наблюдение на Структур-

ните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). 

За целта ще е необходимо използването на валиден 

Квалифициран електронен подпис (КЕП) на предс-

тавляващия или упълномощено от него с изрично 

пълномощно лице. 

 

Посочените изисквания са въз основа на проекта 

на условията за кандидатстване, публикувани за 

обществено обсъждане на 15 март 2022 г., което 

приключи на 22 март 2022 г. 

http://www.eufunds.bg/
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С ОЩЕ 25 МЛН. ЛВ. СЕ ГАРАНТИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО 

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ ДО КРАЯ НА 2022 Г. 

С допълнителни 25 млн. лв. от механизма REACT-EU ще бъде гарантирано предос-

тавянето на услуги по мярката „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ до края на 2022 г. Средствата ще бъдат осигу-

рени от алокацията на финансов ресурс по мярката „Запази ме +“, по която се 

очаква значителна икономия заради намаляващия брой заболели от COVID-19 и постепенното отпадане 

на противоепидемичните мерки. Допълнителните 25 млн. лв. по „Патронажна грижа +“ ще бъдат 

използвани за анексиране на договорите на 142 общини. По-голямата част от договорите прик-

лючват до средата на 2022 г., а с анексирането ще се гарантира предоставянето на услугите за 

още 6 месеца. С допълнителния финансов ресурс общият бюджет на мярката „Патронажна грижа +“ се 

увеличава до 110 млн. лв.  

По операция „Патронажна грижа +“ се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги за нуждаещи се хора с увреждания, възрастни хора или поставени под карантина във връзка с 

COVID-19.   

Осигурява се психологическа подкрепа и консултиране, доставка на хранителни продукти и продукти от 

първа необходимост, закупени със средства на потребителите, както и съдействие за неотложни адми-

нистративни услуги.   

По мярката се осигурява подкрепа и за социалните услуги, делегирани от държавата дейност, за да от-

говорят на предизвикателствата, породени от разпространението на COVID-19. Средствата се използват 

за мерки за дезинфекция в социалните услуги, тестване на персонала и потребителите, преграждане на 

помещения при необходимост от карантиниране на заразен потребител и др.  

 

ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО МЯРКА 13 "ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЙОНИ С ПРИРОДНИ ИЛИ ДРУГИ 

СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ" ОТ ПРСР 2014 - 2020 Г. ЗА КАМПАНИЯ 2022 

   От днес – 30 март 2022 г. започва прием на заявления по мярка 13 "Плащания за райони с природни 

или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 

г.) за Кампания 2022. 

   Със заповед на министъра на земеделието с №РД09-384/29.03.2022 и на основание чл. 4, ал. 9 и ал. 

10 от Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г., е определен приемът на заявления по мярка 13, в това чис-

ло и по трите подмерки: 

13.1 "Компенсационни плащания в планински райони"; 

13.2 "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения"; 

13.3 "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения". 

   Условията за предоставяне на финансовата помощ по мярката са разписани в Наредба № 6 от 2015 г. 

за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г 

Кандидатите по мярка 13 могат да подават своите заявления за подпомагане в Общинската служби по 

земеделие (ОСЗ), в която се намира постоянният адрес на кандидата – физическо лице или адресът на 

управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.  

 

Източник: https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-13-2014---2020-2022/ 

http://www.eufunds.bg/
https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-13-2014---2020-2022/
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Интерактивната платформа “Kohesio”, съдържа под-

робна информация за малко над милион проекти, 

финансирани от Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) във всички 27 държави-членки на 

Европейския съюз (ЕС). 

При представянето й, по време на 8-мия 

„Кохезионен форум“ по въпросите на сближаването 

на 17-18.03.2022 г. в Брюксел, беше акцентирано на 

възможността за първи път да се получи толкова 

всеобхватна публична информация с данни 

за проектите на всички езици на ЕС. Благодарение 

на търсачката „Kohesio“ политиката на сближаване 

става още по-отворена и прозрачна, споделят създа-

телите на портала. Европейската комисия ще про-

дължи да развива търсачката „Kohesio“, за да включ-

ва проекти и от новия програмен период 2021-2027 

г. Създателите на платформата уточняват още, че 

през следващите месеци информацията ще бъде дос-

тъпна на всички официални езици на ЕС. 

Търсачката “Kohesio“ съдържа интерактивна карта, 

позволяваща извличане на данните на географски 

принцип за повече от 300 оперативни програми във 

всичките 27 държави членки. Платформата насърча-

ва идентифицирането и обмена на най-добри прак-

тики между различните региони и държавите член-

ки, които да дадат своя принос в европейската поли-

тика за постигане на икономическото, териториално-

то и социалното сближаване на регионите на ЕС, 

както и за екологичния и цифровия преход, чрез из-

пълнението и финансирането на широк набор от по-

литически приоритети в държавите- членки.  

Информация за проектите, финансирани от 

„Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

г. също може да бъде намерена в новата онлайн 

платформа на Европейската комисия 

“Kohesio” https://kohesio.ec.europa.eu/ 
                                                                                                                                                       
Източник: МРРБ 
 

  
 

Проекти на ОПРР 2014-2020 г. са включени в новата интерактивна онлайн 

платформа на ЕК  

МРРБ започна подготовката на програмата за саниране на публични     
сгради 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна работата по подготовка на крите-
риите за финансиране на мерки за енергийна ефективност със средства от Националния план за възстано-
вяване и устойчивост за публични, културни, спортни, търговски или промишлени сгради. Предвижда се 
всички общини в страната да имат достъп до ресурса от плана, но първо трябва да направят 
„инвентаризация“ на обществения сграден фонд, който се намира на тяхна територия. Предстои МРРБ да 
разработи насоки за кандидатстване и критерии за приоритизиране на обектите. Финансиране ще могат 
да получат и държавни ведомства за намиращи се извън столицата административни сгради.  

В Плана е заложено 370 млн. лв. без ДДС да бъдат средствата за саниране на обществени сгради. С фи-
нансиране от него ще продължи да се изпълнява и програмата за енергийна ефективност на жилищни 
сгради. Заложените за целта средства са близо 1,2 млрд. лв. без ДДС. Възможно ще бъде изпълнението и 
на системи за енергоспестяване.  

 

                                                         Източник: МРРБ 

http://www.eufunds.bg/
https://kohesio.ec.europa.eu/
http://www.bgregio.eu/novini/1792/proekti-na-oprr-2014-2020-g--sa-vklyucheni-v-novata-interaktivna-onlayn-platforma-na-ek.aspx?fbclid=IwAR0P2KQr7iHNyC3rhiTjruGD6SaIDCMAnjCJRmjpNLk5trhXRcv1AEyb7MM
https://www.mrrb.bg/bg/mrrb-zapochna-podgotovkata-na-programata-za-sanirane-na-publichni-sgradi/
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40 средни и големи общини ще се състезават за 2,5 млрд. 

лв. по ОПРР 

40 средни и големи общини ще се състезават с про-
екти за общо 2,5 млрд. лв. по новата оперативна 
програма за регионално развитие. Средствата 
ще финансират реализирането на интегрирани те-
риториални инвестиции. Този ресурс може да бъде 
надграждан с финансиране от почти всички остана-
ли европейски програми с изключение на три от тях 
– Програмата за транспортна свързаност, Програма-
та за храни и материално подпомагане и Програма-
та за техническа помощ. 

 

Интегрираната териториална инвестиция (ИТИ) 
е териториален инструмент на Кохезионната поли-
тика, който за пръв път се въвежда в България през 
новия програмен период 2021-2027 г. Той произти-
ча от регламентите на ЕС и цели да подкрепи пред-
ложени проекти на принципа „отдолу-нагоре“. Во-
деща роля при предлагането на проекти ще имат 
местните заинтересовани страни, така че наистина 
да бъдат идентифицирани и изпълнени най-важните 
за териториите инвестиции. Приоритет в тях ще е 
икономическата насоченост, което отваря възмож-
ността за хибридното финансиране с останалите 
програми.  

 Предимство при оценяването на предложените ин-

вестиции ще се дава на проекти, инициирани от 

повече от една заинтересована страна в съот-

ветния регион. Целта е да се постигне над общинс-

ко значение за всяка инвестиция. 

Друг важен момент в новия програмен период е не-

обходимостта от по-добро фокусиране на мерките 

за публичност и информираност, така че предлага-

ните проекти и инвестиции да получат максимално 

широка обществена подкрепа в съответните те-

ритории. 

 

За първи път в програмния период 2021-2027 г. по 

регионалната програма освен публични админис-

трации, потенциални бенефициенти могат да 

бъдат и други заинтересовани страни на мест-

но ниво, сред които граждански сдружения, 

неправителствени организации, представители 

на бизнеса.  

 

Целта на интегрираните териториални инвес-

тиции е чрез сътрудничество и партньорство на по-

вече заинтересовани субекти да се изберат проекти 

за териториално развитие, с които да се финанси-

рат важни за всички дейности. 

 

Регламентите на ЕС поставят две ключови изисква-

ния пред интегрирания териториален подход. На 

първо място е необходимостта да се разработи и да 

се изпълни териториална стратегия за развитие 

на всеки регион. В нея трябва да се разпишат ос-

новните нужди и приоритети. 

Второто изискване е териториалният орган, който 

оперира на съответната територия във всеки от 6-те 

региона, а именно Регионалният съвет за разви-

тие, да бъде включен в процеса на подбор на про-

екти и да има право на глас и мнение при избора на 

проектите, които да бъдат финансирани. 

 

40-те общините са посочени в приоритет 2 на Прог-

рама „Развитие на регионите“ 2021-2027. Това са: 

Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна 

Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, 

Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова 

Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, 

Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асе-

новград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, 

Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, 

Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и 

Сандански. 

 

                                               Източник: МРРБ 

                           

http://www.eufunds.bg/
https://www.mrrb.bg/bg/40-sredni-i-golemi-obstini-ste-se-sustezavat-za-2-5-mlrd-lv-po-oprr/
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От 5 април до 31 май е отворена за кандидатстване първата покана по програ-
ма Интеррег Европа 2021 – 2027 г.    

Interreg Europe подкрепя обмена и трансфера на 

опит, иновативни подходи и изграждане на ка-

пацитет между публичните органи и други органи-

зации, имащи отношение към политиката в цяла Ев-

ропа с оглед подобряване на техните инструменти 

на политиката за регионално развитие, включи-

телно програми в рамките на Инвестиции за работни 

места и растеж цел. 

 

Допустима територия 

Страните членки на ЕС, Норвегия и Швейцария. 

Допустими кандидати  

 Публични власти, 

 Публичноправни органи (органи, управлявани от 

публичното право), 

 Частни организации с нестопанска цел. 

Партньори 

Проектите трябва да включват партньори от най-

малко три участващи държави, поне две от кои-

то са бенефициенти от държави-членки на ЕС.  

 

Подкрепяни дейности 

Това е покана за предложения за проекти за меж-

дурегионално сътрудничество:  проект, в който 

организации от различни държави работят заедно 

по общ проблем на регионалната политика. Чрез 

обмен на своя опит, добри практики и, когато е под-

ходящо, тестване на иновативни подходи, участва-

щите региони се стремят да намерят нови решения 

за справяне с териториалните си предизвикателства 

и да интегрират тези решения в своите политики за 

регионално развитие. 

Дейностите по проекта се изпълняват на две фази: 

Основна фаза – „междурегионално обучение“: 

▪ обмяна на опит 

▪ пилотни действия (ако е приложимо). 

Основната фаза продължава три години. 

Последваща фаза – наблюдение на ефектите 

от подобренията на политиката: 

- наблюдение на резултатите, 

- обмен на опит относно подобрения на политиките 

(ако е приложимо), 

- пилотни действия (ако е приложимо). 

Дейности, свързани с двете фази 

Комуникация и разпространение 

Управление и координация 

 

Финансовото подпомагане 

80% - публични организации и организации, управ-

лявани от публичен закон от 27-те страни членки. 

70% - за частни организации с нестопанска цел от 

27-те страни членки на ЕС; 
Размер на проектите: от 1 млн. евро до 2 млн. €. 

 

Категории допустими  разходи: персонал, офис и 

административни разходи, пътни разходи и разходи 

за настаняване, външни услуги, оборудване (офис 

оборудване (обикновено не повече от 7000 евро за 

проект) и друго оборудване (в случай на пилотни 

действия), строителни дейности (само при пилотни 

дейности и ако е необходимо). 

 

Срок за кандидатстване: 31 май 2022 г. 

 

Информационни уебинари за изготвяне на 

проекти по първата покана:  

 Изграждане на успешно партньорство: 25 април 

 Изготвяне на методология на проекта: 26 април 

 Управление, бюджет и финанси: 27 април 

 Комуникация по проекта: 28 април 

Всеки уебинар ще започне в 10:00 (CEST/парижко 

време) и ще продължи до 90 минути. 

За участие е необходима регистрация.  

Линк за регистрация: https://www.interregeurope.eu/

news-and-events/events/project-development-

webinars 

 

Повече информация за поканата и Програмата: 

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/

news/get-ready-for-the-first-call 

 

http://www.eufunds.bg/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/project-development-webinars
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/project-development-webinars
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/project-development-webinars
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/get-ready-for-the-first-call
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/get-ready-for-the-first-call


 7 

7 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.007-0027„Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през перио-

да 2022-2023“ финансиран от Оперативна программа  „Добро управление“, съфина-

сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

www.eufunds.bg  

 

ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ НА УРБАКТ IV 2021-2027 

 

На заседанието си на 30 март, Министерският съвет одобри проек-

та на Програмата за междурегионално сътрудничество Урбакт IV 

2021- 2027. Предстои тя да бъде внесена и в Европейската коми-

сия за одобряването й. С общ бюджет за периода 2021-2027 от 106 

млн. евро, Програмата ще насърчава обмена на знания и 

добри практики между градовете и различните нива на уп-

равление, интегрираното устойчиво развитие, ефективност-

та на политиката на сближаване в градовете и др.  

Урбакт IV обхваща всички 27 членки на ЕС, както и Норвегия и 

Швейцария като партньори. Предвижда се включването и на още 

пет страни: Албания, Черна гора, Сърбия, Северна Македония и 

Босна и Херцеговина. За тях се предвиждат средства от Инстру-

мента за предприсъединителна помощ в размер на 3 млн. евро. 

В рамките на единствения приоритет „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие 

чрез сътрудничество” на Програмата, страните ще могат да изпълняват съвместни проекти. Допустими 

партньори ще са градове (общини), сдружения и местни агенции, отговорни за разработването и прилага-

нето на градски политики в сферата на икономическо развитие, енергийно снабдяване, здравни услуги, 

транспорт и др.  

Допустими бенефициенти могат да бъдат също регионални и национални власти, както и университети и 

изследователски центрове, които работят в областта на градските въпроси и политики. Ще се финансират 

проекти за обмяна на опит, иновативни подходи и изграждане на капацитет във връзка с иден-

тифицирането, трансфера и капитализирането на добрите практики за интегрирано и устойчиво 

градско развитие и подкрепа на дейности за устойчиво градско развитие. Дирекция „Управление на 

териториалното сътрудничество” към МРРБ ще продължи да изпълнява функциите на Национален орган по 

отношение на програмата в България. С решението на правителството се одобрява и предоставянето на 

публично национално съфинансиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в 

проекти по програмата.   

                                                                                                                                       Източник: НСОРБ 

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 

http://www.eufunds.bg/
https://www.namrb.org/odobren-e-proektat-na-urbakt-iv-2021-2027
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

