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В този брой: 

АКТУАЛНО 
 Комитетът за наблюдение одобри 14 нови операции за над 1,144 млрд. лв., които ще бъ-

дат реализирани по ПРЧР (2021-2027)  
 Мерки за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво 
 Европейската Комисия публикува две ръководства в областта на социалните иновации 

 Програма „Образование“ 2021-2027 беше изпратена официално за одобрение от Евро-
пейската комисия 

 Финал на подготовката на Програма “Развитие на регионите” 2021-2027 
 Европейската комисия създава мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове 
 Обявена за обсъждане е първата процедура по ПВУ за технологична модернизация на 

МСП  
 

ОТ РЕГИОНА 
 Общинското сметище на Сапарева баня е рекултивирано по ОПОС 2014-2020 г. 
 
 

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ одобри критериите 

за кандидатстване на 14 нови операции на обща стой-

ност над 1,144 млрд. лв. Те ще бъдат реализирани с 

финансиране от Програма „Развитие на човешките ре-

сурси“ (2021-2027). Операциите се очаква да бъдат 

отворени за кандидатстване веднага след одобрение-

то на ПРЧР от Европейската комисия.  

Новите операции, които ще бъдат реализирани с фи-

нансиране от Програма „Развитие на човешките ре-

сурси“ (2021-2027) включват: 

 

 

Операция „Устойчива заетост за хора в нерав-

ностойно положение“ 
Планирани дейности: Операцията е насочена към 

хора в неравностойно положение и хора с трайни ув-

реждания, на които, с дейностите по проектите, ще 

бъдат осигурени нови работни места, менторство, 

адаптиране на работните места и транспорт от и до 

работното място.  

Бюджет: 100 000 000 лв. 

Допустими кандидати: работодатели  

Очаквани резултати: Очаква се операцията да обх-

ване най-малко 3 600 лица в неравностойно положе-

ние. 

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Операция „Насърчаване на социалната иконо-

мика на местно и регионално ниво“ 
Планирани дейности: обучения и създаване на 

нови работни места в социалните предприятия, из-

ползване на нови технологии, подобряване на циф-

ровите умения на служителите и насърчаване на 

сътрудничеството в областта на социалната и соли-

дарна икономика. 

Бюджет: 22 000 000 лв. 

Допустими кандидати: общински предприятия, 

неправителствени организации, работодатели и су-

бекти на социалната и солидарна икономика 

Очаквани резултати: Очаква се мярката да обхва-

не 1 970 лица в неравностойно положение, а 1 044 

участници да започнат нова работа. 

Операция „Адаптирана работна среда“ 
Планирани дейности: Разработване и прилагане 

на „зелени“ модели на организация на труда, пре-

венция на „бърнаут“ и на ефекта от COVID-19 върху 

менталното здраве на работниците, закупуване на 

работно облекло, лични и колективни предпазни 

средства, както и ремонт и оборудване на места за 

спорт, отдих, хранене и почивка в предприятията. 

Бюджет: 100 000 000 лв 

Допустими кандидати: предприятия, регистрирани 

по Търговския закон 

Очаквани резултати: Очаква се мярката да обхва-

не близо 91 000 заети лица. 

Операция „Квалификация, умения и кариерно 

развитие на заети лица“ 
Планирани дейности, Компонент 1: Дейностите 

включват обучения за придобиване и повишаване на 

професионалната квалификация, както и за подоб-

ряване на дигиталните, преносимите и „меките“ уме-

ния. 

Очаквани резултати: Очаква се с мярката да бъ-

дат обхванати 13 900 заети лица 

Планирани дейности, Компонент 2: професио-

нално и кариерно развитие, нови възможности за 

работа и преход от заетост в заетост с цел е извеж-

дане на заети лица с недостатъчни доходи от състо-

яние на недостатъчна материална обезпеченост и 

зависимост от социални помощи. 

Бюджет: 50 000 000 лв. 

Допустим кандидат: Конкретен бенефициент Аген-

цията по заетостта 

Заявки по мярката ще могат да подават предприя-

тия извън държавната администрация и самос-

тоятелно заети лица. 

Операция „Нови умения“ 
Планирани дейности: организират и провеждат 

обучения за придобиване на квалификация или при 

преназначаване на друга длъжност при същия рабо-

тодател, както и обучения за дигитални, бизнес и 

„меки“ умения.  

Бюджет: 50 000 000 лв. 

Допустими кандидати: предприятията, регистри-

рани по Търговския закон и самостоятелно заети ли-

ца 

Очаквани резултати: очаква се по мярката да бъ-

дат обхванати над 40 000 заети, включително самос-

тоятелно заети лица. 

Операция „Активно приобщаване и достъп до 

заетост на хора в неравностойно положение“ 
Планирани дейности: Дейностите включват подк-

репа за заетост, обучения за професионална квали-

фикация, „меки“ умения и ключови компетентности, 

осъществяване на контакти с институции и промяна 

на нагласите на работодателите спрямо хората в не-

равностойно положение 

Бюджет: 30 000 000 лв. 

Допустими кандидати: неправителствени органи-

зации, доставчици на социални услуги и работодате-

ли 

Очаквани резултати: Очаква се с мярката да бъдат 

обхванати 7 700 лица в неравностойно положение и 

техните семейства. 

Операция „Грижа в дома“ 
Планирани дейности: Мярката ще обхване хората 

с увреждания и възрастните хора, зависими от гри-

жа, на които ще бъдат предоставяни почасови 

здравно-социални услуги по домовете. За персонала 

ще се организират обучения и супервизия, както и 

транспорт до домовете на ползвателите на услугите.  

Бюджет: 100 000 000 лв. 

Допустими кандидати: общини 

Очаквани резултати: Очаква се по мярката да бъ-

дат обхванати над 32 000 лица с увреждания и въз-

растни в невъзможност за самообслужване. 

 

http://www.eufunds.bg/
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Операция „Бъдеще за децата“ 
Планирани дейности: Дейностите по мярката ще 

включват превенция на здравето и здравна профи-

лактика, Патронажна грижа за деца от 0 до 3 г., ус-

луги за ранно детско развитие и здравно-социални 

услуги за деца и младежи, включително с уврежда-

ния, консултиране и посредничество за пазара на 

труда и обучения на служителите 

Бюджет: над 81 200 000 лв. 

Допустими кандидати: доставчици на социални 

услуги за деца, включително общини, в партньорст-

во с неправителствени организации, лечебни заве-

дения и доставчици на социални услуги за деца, 

включително общини  

Очаквани резултати: Очаква се по мярката да бъ-

дат обхванати над 40 000 деца под 18-годишна въз-

раст. 

Операция „Укрепване на общинския капаци-

тет“ 
Цел: реформиране на системата на социалните ус-

луги за интегрирана подкрепа в общините 

Бюджет: 25 000 000 лв. 

Допустими кандидати: общини  

Очаквани резултати: Очаква се по мярката 1 325 

служители да повишат компетенциите си. 

Операция „Младежка заетост +“ 

Цел: С мярката ще бъдат подкрепени младежи до 29

-годишна възраст за прехода им от образование към 

заетост. 

Бюджет: 80 000 000 лв. 

Допустим кандидат: конкретен бенефициент Аген-

ция по заетостта  

Очаквани резултати: Очаква се над 13 800 младе-

жи да бъдат включени в стажуване или обучение на 

работното място чрез ментор или наставник. 

Операция „Започвам работа“  

Операцията ще се реализира в три компонента. 

Допустим кандидат: конкретен бенефициент Аген-

ция по заетостта 

Компонент 1 

Цел: активиране на безработни и неактивни лица. 

Дейностите ще включват организиране на събития и 

трудови борси, информационни кампании в интер-

нет, ателиета за работа и мобилни екипи 

Дейности: Дейностите ще включват организиране 

на събития и трудови борси, информационни кампа-

нии в интернет, ателиета за работа и мобилни екипи 

Бюджет: 34 000 000 лв.  

Очаквани резултати: Очаква се по Компонент 1 да 

бъдат обхванати най-малко 56 000 безработни и не-

активни лица. 

Компонент 2 

Цел: изграждане на умения за сектори с недостиг на 

кадри. Дейностите включват обучения за езикови, 

STEM, преносими и „меки“ умения, както и стипен-

дии и транспорт за обучаващите се. 

Бюджет:  42 000 000 лв.  

Очаквани резултати: Очаква се по Компонент 2 да 

бъдат обучени най-малко 14 000 лица.  

Компонент 3  

Цел: да подкрепи заетостта на хора от уязвими гру-

пи. Дейностите обхващат стимули за заетост за пе-

риод от 6 до 24 месеца и еднократни стимули за за-

пазване на заетостта 

Бюджет: 224 000 000  лв.  

Очаквани резултати:Очаква се по Компонент 3 да 

бъдат обхванати над 14 400 лица от уязвимите гру-

пи. 

Операция „Дигитални умения“  

Планирани дейности: организиране и провеждане 

на обучения за подобряване на дигиталните умения, 

както и осигуряване на стипендия и транспорт за 

дните на обучение. Обученията ще бъдат насочени 

към безработни и неактивни лица, включително 

младежи 

Бюджет: 40 000 000 лв. 

Допустим кандидат: конкретен бенефициент Аген-

ция по заетостта 

Очаквани резултати:  Очаква се по мярката над 40 

000 безработни и неактивни лица да бъдат включе-

ни в обучения. 

 
                                            Източник: ОПРЧР  

http://www.eufunds.bg/
https://esf.bg/komitetat-za-nabljudenie-odobri-14-novi-operacii-za-nad-1-144-mlrd-lv-koito-shte-badat-realizirani-po-prchr-2021-2027/
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През есента на 2022 г. предстои стартирането на 

нова операция за насърчаване на социалната 

икономика на местно и регионално ниво, която 

ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. Критериите на опе-

рацията са одобрени от  Комитета за наблюдение на 

22 юни. Мярката ще бъде сред първите отворени за 

кандидатстване операции по Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ за програмен период 

2021-2027 г. Подкрепа по операцията ще получат 

дейности, свързани с обучения и създаване на нови 

работни места в социалните предприятия, използва-

не на нови технологии, подобряване на цифровите 

умения на служителите и насърчаване на сътрудни-

чеството в областта на социалната и солидарна ико-

номика. По мярката ще могат да кандидатстват об-

щински предприятия, неправителствени организа-

ции, работодатели и субекти на социалната и соли-

дарна икономика. Очаква се мярката да обхване 1 

970 лица в неравностойно положение, а 1 044 учас-

тници да започнат нова работа. 

 

В Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще има 

специален приоритет с бюджет от 20 млн. лв., с 

който ще бъде подкрепено развитието на социал-

ните иновации. По приоритета ще бъдат финанси-

рани дейности, свързани с разработването на моде-

ли, които да бъдат апробирани в сферата на социал-

ната икономика или социалните взаимоотношения 

на пазара на труда. 

 

МТСП е разработило проект по Националния план 

за възстановяване и устойчивост на стойност 26 

млн. лв., който е свързан със социалната и солидар-

на икономика.  

Проектът предвижда разширяване и модернизиране 

на възможностите за подкрепа на субектите на соци-

алната и солидарна икономика чрез реформиране на 

политиката и прилагане на индивидуализиран под-

ход спрямо потребностите на всеки отделен субект 

на социалната и солидарна икономика чрез създава-

не на фокус-точки с териториално покритие в 

шестте региона на страната. Фокус точките ще 

разполагат с изложбени площи с постоянни експози-

ции, в които местните социални предприятия ще 

имат възможност да излагат продукцията си. 

Предвижда се и обследване на поне 200 социални 

предприятия  за възможност за дигитализиране на 

работните им процеси и подпомагане на осъщест-

вяването на изведените препоръки в поне 100 от 

тях, както и провеждане на обучения за работници-

те в тях във връзка с въведените цифрови решения. 

Същевременно, проектът предвижда и насърчаване 

създаването на мрежи и провеждане на обуче-

ния, инициативи и партньорства за приобщава-

не.  Устойчивостта на резултатите от проекта ще се 

осигури посредством предвидената след приключва-

нето му трансформация на фокус точките в местни 

инкубатори, реализирани под формата на публично-

частно партньорство. 

Проектът предвижда и изграждане на дигитална 

платформа (мрежа) на субектите на провеждана-

та политика в областта на социалната и солидарна 

икономика, с която ще бъде подобрена конкурентос-

пособността на социалните предприятия и ще бъдат 

увеличени продажбите на продуктите им. 

 

Друга възможност за развитието на социалната и 

солидарна икономика в България е програма AL-

MA, нова инициатива на ЕК, която предвижда хора с 

увреждания от България да стажуват в чужди предп-

риятия, след това да се върнат и да работят в пред-

приятия в страната, трансферирайки знания. 

Програмата е насочена към млади хора, на възраст 

18-30 години, които са уязвими по отношение на 

шансовете си за достъп до работа или обучение по 

индивидуални или структурни причини (например 

увреждане, продължителна безработица, недоста-

тъчно представяне в училище/професионални уме-

ния, миграционен произход). 

Целта е да се насърчи тяхното приобщаване в род-

ната им страна чрез подобряване на техните умения, 

знания и опит и да им се даде възможност да създа-

ват нови връзки в цяла Европа. Крайната цел е тях-

ното социално включване и те да намерят своето 

място на пазара на труда. 

Повече информация ще бъде налична скоро на сайта 

на програмата: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=1549&langId=en 

Мерки за насърчаване на социалната икономика на местно и  
регионално ниво 

http://www.eufunds.bg/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=en
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 Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) беше изпратена официално на 24 юни 2022 г. през системата 

SFC2021 за одобрение от Европейската комисия. Това стана възможно след решението на Министерския 

съвет от 22.06.2022 г. за одобряване на проекта на програмата. 

По Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. ще бъдат инвестирани близо 1,9 млрд. лв. в модернизация и 

дигитализация на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими 

групи към училище. Програмата е основният инструмент за подкрепа на реформите в образователната сис-

тема и ще има решаваща роля за преодоляване на последиците от COVID-19. Финансирането се осигурява 

от Европейския социален фонд плюс и държавния бюджет на България. 

Планира се широко въвеждане на дигитално образователно съдържание, както и повишаване на нивото на 

компютърните умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се инвестира също за 

модернизиране на системата на професионалното образование и обучение. Програмата ще подкрепи раз-

витието на академичния състав във висшите училища и научните организации. Една от целите е повишава-

не на интереса и подобряване на условията за докторски програми, свързани с потребностите на пазара на 

труда. 

По програмата ще се насърчава равният достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо 

образование с акцент върху уязвимите групи. Целта е все по-малко деца да отпадат от училище. Хора в 

неравностойно положение, oт уязвими общности и непедагогически персонал ще бъдат подкрепяни да про-

дължат образованието си във висши училища.        
                                                                                                                                                   Източник: ИАПО 

Програма „Образование“ 2021-2027 беше изпратена официално за 

одобрение от Европейската комисия 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА ДВЕ РЪКОВОДСТВА 

В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ 

Главна дирекция „Трудова заетост и социални въп-

роси“ към Европейската комисия публикува допъл-

ващи се ръководства в областта на социалните ино-

вации. Основната цел е да се помогне на държавите

-членки и на заинтересованите страни в развитието 

на социални иновации в рамките на Европейския 

социален фонд +. ЕСФ + предоставя инструменти за 

разработване на иновативни решения в отговор на 

обществените предизвикателства в областта на зае-

тостта, образованието, уменията и социалното 

включване.  

 

Практическото ръководство е насочено към заин-

тересованите страни, ангажирани със социално екс-

периментиране. То дава практически съвети за раз-

работване на проекти, като са взети предвид изво-

дите от успешно реализирани проекти за социални 

експерименти, финансирани чрез Програмата за за-

етост и социални иновации. Ръководството включва 

различни примери за приложени инструменти, моде-

ли и методи в областта на социалните иновации.  

Второто ръководство представлява набор от инст-

рументи за разширяване на социалните иновации. 

То разглежда социалните иновации от гледна точка 

на разширяването на тези, които вече са доказали 

своята ефективност. Ръководството очертава седем-

те стъпки за стратегическо използване на ЕСФ +. То 

е предназначено по-специално за органите на дър-

жавите-членки, които участват в разработването и 

изпълнението на програми, финансирани от ЕСФ +, 

но може да бъде вдъхновение и за други заинтере-

совани страни. Инструментите в ръководството са 

обобщени на база изследователски проекти в реди-

ца европейски държави, практически опит и норма-

тивната уредба в областта на социалните иновации.  

И двете ръководства дават отговори на въпроси, ка-

то идентифициране на социалните предизвикателст-

ва, разработване на иновативни решения, демонст-

риране на техния потенциал и разгръщане на моде-

лите в по-голям мащаб. 
                                                        Източник: ОПРЧР 

http://www.eufunds.bg/
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1057
https://esf.bg/evropejskata-komisija-publikuva-dve-rakovodstva-v-oblastta-na-socialnite-inovacii/
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ФИНАЛ НА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ” 

2021-2027 

На 17 юни се проведе заседание на Тематичната ра-

ботна група (ТРГ) за разработване на Програма 

„Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР). Члено-

вете на ТРГ обсъдиха последните промени в тексто-

вете на Програмата и дадоха мандат на Управлява-

щия й орган, да я внесе в Министерския съвет за 

одобрение и последващо официално изпращане на 

Европейската комисия.  

 

По-важните разлики в шестата поред версия на ПРР: 

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“: 

бюджет от 1.048 млрд. лв  

 Намален ресурс за мерките в областта на соци-

алното включване, жилищното осигуряване, об-

разованието, дългосрочната грижа и здравеопаз-

ването; 

 Към дейността за подкрепа на инфраструктурни-

те мерки за насърчаване на икономическата ак-

тивност, се включва: Разширяване на електроп-

реносната мрежа в зоните на интервенция чрез 

финансиране на интелигентни енергийни систе-

ми; 

 Към дейността за енергийна ефективност и ус-

тойчиво обновяване на жилищни и обществени 

сгради, се включват студентски общежития; 

 В дейността за Устойчива мобилност, вкл. градс-

ка мобилност, мярката обект на подкрепа за раз-

работване на планове за управление на движе-

нието, се заменя с разработване на ПУГМ; 

 Към дейността за Пътна инфраструктура, функ-

ционални връзки и пътна безопасност, се включ-

ва подкрепа и за обособяване на ленти за вело-

сипеден транспорт, където е подходящо, и 2. 

мерки за цифровизация на транспорта по пътна-

та мрежа с цел намаляване на емисиите на пар-

никови газове; 

 за обособяване на ленти за велосипеден транс-

порт, където е подходящо, и 2. мерки за цифро-

визация на транспорта по пътната мрежа с цел 

намаляване на емисиите на парникови газове; 

 Към дейността за Зелена градска инфраструкту-

ра и сигурност в обществени пространства, се 

включва и мярка за изграждане на подземна тех-

ническа инфраструктура с цел подобряване ус-

ловията на живот на уязвими групи; 

 Към дейността за образователна инфраструкту-

ра, се включват и детски градини (били преди в 

здравната инфраструктура); 

 В дейността за здравна и социална инфраструк-

тура, са детайлизирани мерките обект на подк-

репа; 

 Към дейността за култура, спорт и туризъм се 

включват съхранение и развитие на природното 

наследство; 

 Изискването всички инвестиции в сгради по ПРР 

да постигнат най-малко клас на енергопотребле-

ние „В“ на сградата, се заменя с клас „А“ и 

минимум 30% спестявания на първична 

енергия. 

  

Приоритет 2 „Интегрирано териториално раз-

витие на регионите“: бюджет от 2. 506 млрд. 

лв. 

 Добавен е текст, че ПРР ще подкрепя интервен-

ции на цялата територия на страната за мерките, 

които попадат извън обхвата на СПРЗСР като ос-

вен здравната инфраструктура, се включват и 

енергийна ефективност на жилищни сгради и ту-

ризъм; 

 Намален е ресурсът за мерките в областта на со-

циалното включване, жилищното осигуряване, 

образованието, дългосрочната грижа и здравео-

пазването -от 415.4 млн. евро на 351.2 млн. ев-

ро; 

 

http://www.eufunds.bg/


 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  

 

 Корекции в допустимите дейности и мерките към 

тях, както и в допустимите бенефициенти са ана-

логични на тези по Приоритет 1 „Интегрирано 

градско развитие“, в т.ч. постигане на клас „А“ 

на инвестициите в сграден фонд и 30% спестява-

ния. 
 Изменена е и визията на Процедурата по подава-

не, подбор, оценка и изпълнение на концепциите 

за ИТИ и проектите към тях. Същата ще се реали-

зира в 2 фази, като на Фаза 1 ще се подават про-

ектни идеи, които ще се групират в концепции. 

На Фаза 2 ще се извършва подбор и оценка от 

съответните УО на пълни проектни предложения. 

Насоките за депозирането на проектните идеи по 

ИТИ се подготвят от УО, като се предвижда еже-

годното провеждане на кампании в регионите по 

набирането им. 

 

Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“ от-

пада от програмата, като на по-късен етап след фи-

нализирането на Териториалните планове за справд-

лив преход, чрез изменение в ПРР същият ще се 

включи отново. По първите варианти на Териториал-

ните планове, са получени коментари на ЕК, като 

след отразяването им плановете отново ще се кому-

никират  с нея. 

  

                                             Източник: НСОРБ 

Европейската комисия създава мрежа от европейски цифрови иновационни хъ-

бове 

По програма „Цифрова Европа“ ЕК представи пред 

държавите – членки оценката на проектите по пър-

вата покана за  създаването на мрежа от 

„Европейски цифрови иновационни хъбове“ (ЕЦИХ), 

която ще покрие всички региони на Европа. 

Програмата „Цифрова Европа“ е нова програма на 

ЕС за предоставяне на дигитални технологии и ре-

шения за бизнеса, гражданите и публичните адми-

нистрации. Европейските иновационни хъбове ще 

подпомагат достъпа на фирмите и публичните орга-

низации до технологични експертни знания, експе-

риментални съоръжения, изпитани и утвърдени тех-

нологии, специфични знания, услуги, добри практи-

ки, и др. ЕЦИХ ще работят в 5 приоритетни облас-

ти:  високопроизводителни изчислителни техноло-

гии, изкуствен интелект (ИИ), киберсигурност, ино-

вативни цифрови умения и широко използване на 

дигитални технологии в икономиката и общество-

то.За територията на България са одобрени 4 

(четири) проектни предложения, които ще бъдат 

съвместно финансирани от Програма „Цифрова Ев-

ропа“ и от „Програмата за научни изследвания, ино-

вации и дигитализация за интелигентна трансформа-

ция“.  

На осем български проектни предложения, Евро-

пейската комисия е присъдила знак за качество 

„Печат за високи постижения“ (Seal of Excellence). 

Тези проекти също ще могат да кандидатстват за 

подкрепа чрез „Програмата за научни изследвания, 

иновации и дигитализация за интелигентна транс-

формация“. До края на юли Главната дирекция 

"Европейски  фондове за конкурентоспособност" към 

Министерството на иновациите и растежа ще прове-

де срещи с всички отличени.   

ЕЦИХ са предназначени да изпълняват ролята на 

контактна точка на ЕК при подкрепата на изпълне-

нието на специфични секторни политики, политики, 

насочени към предприятията и към публичния сек-

тор.                                         Източник: ОПИК 

 

http://www.eufunds.bg/
https://www.namrb.org/bg/novini-po-programi-i-proekti/final-na-podgotovkata-na-prr-2021-2027
https://opic.bg/public/news/evropeyskata-komisiya-szdava-mrezha-ot-evropeyski-tsifrovi-inovatsionni-khbove?fbclid=IwAR0kpDljsykPiAXseQjG0w9hRyo8Wh-rhApm1u0jXj3dPkk5-TBZgQukvL0
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Обявена за обсъждане е първата про-
цедура по ПВУ за технологична модер-

низация на МСП  

Цел на процедурата: Повишаване на ефективност-

та на производствените процеси, да се постигне по-

висока производителност, да се намалят производс-

твените разходи и да се оптимизира производстве-

ната верига чрез предоставяне на безвъзмездни 

средства на МСП. 

 

Бюджет на процедурата: 260 000 000 лв. 

Минимален размер на безвъзмездното финан-

сиране: 50 000 лв. 

Максимален размер на безвъзмездното финан-

сиране: 

Микро предприятия: 200 000лева 

Mалки предприятия: 350 000 лева 

Средни предприятия: 600 000 лева 

 

Приложим режим на помощ: Кандидатите могат 

да избират между ЕДИН от приложимите режими, 

както следва: регионална инвестиционна помощ или 

минимална помощ.  

Макс.интензитет на помощта при “Регионална 

инвестиционна помощ”:  

50% за предприятия извън ЮЗР 

30% - 50%  за предприятия в ЮЗР 

Област Кюстендил: 45% за микро и малки предпри-

ятия, 35% средни предприятия.   

Макс.интензитет на помощта при “Минимална 

помощ”: 50% 

Максималният размер на заявеното безвъзмездно 

финансиране  не следва да надвишава: 

- за микропредприятия: 40% от реализираните 

нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. 

и 2021 г. 

- за малки предприятия: 25% от реализираните 

нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. 

и 2021 г. 

- за средни предприятия: 10% от реализираните 

нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. 

и 2021 г. 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

1) Да са търговци по смисъла на Търговския за-

кон или Закона за кооперациите 

2) Да са микро, малки и средни предприятия  

3) Да са регистрирани не по-късно от 

31.12.2019 г. 

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби 

общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови го-

дини в зависимост от категорията на предприятието-

кандидат, както следва: 

Микро предприятие≥ 210 000 лева 

Малко предприятие≥ 750 000 лева 

Средно предприятие≥ 3 000 000 лева 

5) Да са реализирали нетни приходи от продажби 

за 2021-ва финансова година в зависимост от кате-

горията на предприятието-кандидат, както следва: 

Микро предприятие≥ 70 000 лева 

Малко предприятие≥ 250 000 лева 

Средно предприятие≥ 1 000 000 лева 

6) Да развиват своята основна икономическа 

дейност в определените национални и регионални 

приоритетни сектори съгласно Националната страте-

гия за малките и средни предприятия 2021-2027 г.  

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Придобиване на нови технологии с акцент върху 

цифровизацията на производствените процеси с ог-

лед на разширяване на производствения капацитет 

и/или разнообразяване на предлаганите продукти/

услуги. 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

1) Разходи за закупване на машини, съоръжения и 

оборудване, представляващи дълготрайни матери-

ални активи. 

2) Разходи за закупуване на софтуер, представля-

ващ дълготраен нематериален актив, включващ: 

2.1) разходи за придобиване на специализиран 

софтуер; 

2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM 

системи и/или MOM/MES системи. 

 

Линк към пакета от документи за обсъждане: 

Проект BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация 

 

Крайна дата за подаване на предложения и 

възражения 11.07.2022 г. 23:59 ч. на следната 

ел.поща: public.consultation@mig.government.bg  или 

в ИСУН 2020. 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632
mailto:public.consultation@mig.government.bg
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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  

 

ОТ РЕГИОНА  

ОБЩИНСКОТО СМЕТИЩЕ НА САПАРЕВА БАНЯ Е РЕКУЛТИВИРАНО ПО ОПОС 
2014-2020 Г. 

Общинското сметище на Сапарева баня е закрито и 

рекултивирано със средства по Оперативна програма 
„Околна среда 20145-2020 г.“. Близо 950 000 лв. са 

вложени в оформяне на съществуващите отпадъци в 
стабилно тяло, изграждане на 60 м стоманобетонова 
подпорна стена, запръстяване и запечатване с 1 ме-

тър рекултивационен слой. За улавяне на образува-
лия се биогаз е изградена газосъбирателна и газоот-

веждаща система. Отвеждането на повърхностните 
атмосферни води от депото се осъществява чрез сис-
тема от отводнителни канавки. 

С официална церемония днес обектът беше открит. 
Реализираната рекултивация осигурява опазване на 

атмосферния въздух, ограничаване замърсяването 
на водите и контрол на процесите в тялото на отпа-

дъците. 

Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ подпомага общините в изпълнение на задъл-
женията им за закриване и рекултивация на общински депа, които не отговарят на съвременни-

те изисквания, както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъци-
те. Много стари общински сметища са предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС 

във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 2015 г. Такова е и закрито-
то депо на община Сапарева баня, която е директен бенефициент по ОПОС 2014-2020 г. 
 
                                                                                                                                       Източник:  Eufunds.bg 

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.eufunds.bg/bg/opos/node/10349
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

