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В този брой: 

АКТУАЛНО 
 Министерският съвет одобри Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.  

 УО на ПРСР 2014-2020 обяви всички 4 инвестиционни процедури по подмярка 7.2 

 Обществено обсъждане на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за инте-

лигентна трансформация“ 2021-2027 г. 

 Отворена за кандидатстване е първата процедура по ПВУ за технологична модернизация на МСП  

 Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 с одобрение от ЕК 

 Втора покана за подаване на проектни предложения по Програма Евро-Средиземноморски ба-

сейн (EURO-MED) 2021-2027 

 Отворена  за кандидатстване е  Малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“ по 

ФМЕИП 2014-2021 

 Предстояща покана по Програмата на ЕС за градовете 

 Дигиталните умения са част от политическото споразумение за цифровото десетилетие на ЕС 

 
ОТ РЕГИОНА 
 16 000 кв.м. са благоустроени по проект на Община Кюстендил 

 Община Дупница започна рекултивация на старото сметище  

На 20 юли 2022 г. Министерският съвет одобри новата 

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Стратегически-

ят документ за следващите 7 години ще бъде предста-

вен в Европейската комисия за утвърждаване. Финан-

совата рамка на ПОС 2021-2027 г. е 1 531 590 093 

евро от ЕС. Общият бюджет на Програмата заедно с 

националното съфинансиране възлиза на 1 823 

206 271 евро (3 565 881 521 лева).  

 

Програмата е ориентирана към постигането на „По-

зелената, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване 

на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини 

инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към 

изменението на климата и превенция и управление на 

риска“ и се финансира от Европейския фонд за регио-

нално развитие  и Кохезионния фонд. 

 

В програмата са заложени пет основни приоритета 

и един за техническа помощ: 

 Приоритет 1 „Води“ – 715,41 MEUR; 

 Приоритет 2 „Отпадъци“ – 312,65 MEUR; 

 Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ – 

132,47 MEUR; 

 Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ – 

225,64 MEUR; 

 Приоритет 5 „Въздух“ – 395,47 MEUR; 

 Приоритет 6 „Техническа помощ“ – 41,56 

MEUR; 

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1 ВОДИ 

Допустими мерки: 

 Инфраструктурни мерки за събиране, отвеждане 

и пречистване на отпадъчни води, както и за во-

доснабдяване, в т.ч. за проекти, чието изпълне-

ние е стартирало в периода 2014-2020 г.; 

 Разработване на РПИП за райони Благоевград, 

Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Разград, 

след тяхното консолидиране; 

 Подкрепа за разработване ПУРБ – оценки, наби-

ране на данни и др.; 

 Мерки по отношение мониторинг и оценка на ка-

чеството на водите за питейно-битово водоснаб-

дяване във връзка с Директивата за питейни во-

ди 

 

ПРИОРИТЕТ 2 ОТПАДЪЦИ 

Допустими мерки: 

 Системи за разделно събиране и рециклиране на 

биоразградими отпадъци; 

 Системи/центрове за разделно събиране и подго-

товка за повторна употреба и поправка; 

 Рециклиране на отпадъци (в комбинация с раз-

делно събиране и предварително третиране на 

разделно събрани отпадъци);  

 Модели за оптимизиране на процеса на управле-

ние на битовите отпадъци от общините в Бълга-

рия; 

 Информационни и разяснителни кампании.  

 Рекултивация на депа/ безопасност на съществу-

ващи депа без увеличаване на техния капацитет. 

ПРИОРИТЕТ 3 БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

Допустими мерки: 

 Развитие на мрежата Натура 2000; 

 Подобряване природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове; 

 Опазване/възстановяване на екосистемите и 

присъщото им биологичното разнообразие извън 

Натура 2000.  

 

ПРИОРИТЕТ 5 ВЪЗДУХ 

Допустими мерки: 

 Намаляване замърсяването на въздуха от битово-

то отопление; 

 Намаляване на замърсяването на въздуха от 

транспорта; 

 Мерки за справяне с вторичното разпрашаване; 

 Подобряване на мониторинга на КАВ; 

 Разработване/актуализация на документи във 

връзка с КАВ, извършване на научни проучва-

ния, прогнозиране, моделиране;  

 Създаване на Национална мрежа на експерти по 

качество на атмосферния въздух 

 

В Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. се обръща 

специално внимание на интегрираните териториални 

инвестиции, както и на подхода „Водено от общнос-

тите местно развитие“. За него са разпределени об-

що 6,99 млн. евро, като по приоритет „Отпадъци“ са 

за информационни и разяснителни дейности, а по 

приоритет „Биоразнообразие“ - за информация и 

обучения, промяна в  нагласите, семинари, форуми 

и др. 
 

Източник: https://www.eufunds.bg/bg/opos/

node/10518 

УО на ПРСР 2014-2020 обяви всички 4 инвестици-

онни процедури по подмярка 7.2 

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 обяви 

всички 4 инвестиционни процедури по подмярка 7.2 

за инвестиции в: 

 улици,  

 общински пътища, 

 водоснабдителни системи и 

 енергийна ефективност и производство на 

енергия от ВЕИ. 

 

Процедурите са обявени в Информационната систе-

ма за управление и наблюдение на средствата от ЕС 

(ИСУН) на адрес:  

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Act

ive 

 

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/10518
https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/10518
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
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Бенефициенти по процедурата са 215 общини на те-

риторията на селските райони на страната. 

 

Бюджетът, насочен към повишаване на енергийната 

ефективност на публични сгради, общинска собстве-

ност е 15 млн. евро, за подобряване на уличната ин-

фраструктура в малките населени места на територи-

ята на селските райони е 35 млн. евро, за рехабили-

тация на общински пътища е 50 млн. евро и за ре-

конструкция на водоснабдителни системи в агломе-

рации под 2000 екв. жители също е 50 млн. евро. 

 

Максималният размер на допустимите разходи за 

един проект по процедурата за енергийна ефектив-

ност възлиза на левовата равностойност на 500 хил. 

евро, за подобряване на уличната инфраструктура 

възлиза на левовата равностойност на 1 млн. евро, 

за инвестиции в общински пътища или реконструк-

ция на водоснабдителни системи – до 1.5 млн. евро.  

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси 

и да искат разяснения във връзка с Условията за 

кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за 

подаване на проектни предложения.   

 

Крайният срок за подаване на проектни предло-

жения: 25 ноември 2022 г.  

 

 
                                                       Източник: НСОРБ 

Обществено обсъждане на Програма „Научни изследвания, иновации и 
дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. 

Общ бюджет на програмата: 1 095 010 854 евро, от 

които 885 510 001 евро от ЕС и 209 500 853 евро на-

ционалното съфинансиране.     

                   

Интервенциите по Програма „Научни изследвания, 

иновации и дигитализация за интелигентна транс-

формация“ (ПНИИДИТ) са обединени в 2 приорите-

та и приоритет за техническа помощ, както следва: 

 

 ПРИОРИТЕТ 1: Устойчиво развитие на бъл-

гарската научноизследователска и иновацион-

на екосистема. 

Действията по този приоритет са групирани в четири 

приоритетни направления: 

 Приоритетно направление 1: Устойчиво развитие 

на националния капацитет за научни изследва-

ния и иновации; 

 Приоритетно направление 2: Стимулиране на 

международното научно сътрудничество и учас-

тието в рамковите програми на ЕС; 

 Приоритетно направление 3: Трансфер на техно-

логии и знания; 

 Приоритетно направле-

ние 4: Интернационализация на иновациите в 

България и осигуряване на синергия с програми 

Хоризонт Европа и Дигитална Европа. 

 

 ПРИОРИТЕТ 2: Цифрова трансформация на 

публичния сектор. 

 Действията по приоритет 2 са групирани в две 

приоритетни направления: 

 Приоритетно направление 1: Данните като клю-

чов капитал на обществото; 

 Приоритетно направление 2: Киберсигурност. 

 

 Приоритет за техническа помощ 

 

Проект на Програма „Научни изследвания, иновации 

и дигитализация за интелигентна трансформация“ 

2021-2027 г.:  

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/

View.aspx?lang=bg-BG&Id=6993 

 

Коментари по проекта на ПНИИДИТ могат да 

бъдат изпращани дo 26.8.2022 г. както чрез Пор-

тала за обществени консултации, така и на елект-

ронна поща: pridst@mig.gov.bg   

http://www.eufunds.bg/
https://www.namrb.org/bg/aktualno/uo-na-prsr-2014-2020-obyavi-sitchki-4-investitsionni-protseduri-po-podmyarka-72
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6993
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6993
mailto:pridst@mig.gov.bg
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Отворена за кандидатстване е първата 

процедура по ПВУ за технологична модер-

низация на МСП  

Цел на процедурата: Повишаване на ефектив-

ността на производствените процеси, да се постиг-

не по-висока производителност, да се намалят про-

изводствените разходи и да се оптимизира произ-

водствената верига чрез предоставяне на безвъз-

мездни средства на МСП. 

Бюджет на процедурата: 260 000 000 лв. 

Минимален размер на безвъзмездното финан-

сиране: 35 000 лв. 

Максимален размер на безвъзмездното фи-

нансиране: 

Микро предприятия: 180 000лева 

Mалки предприятия: 350 000 лева 

Средни предприятия: 700 000 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% 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

1) Да са търговци по смисъла на Търговския 

закон 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 ка-

тегорията на предприятието-кандидат, както след-

ва: 

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 стра-

тегия за малките и средни предприятия 2021-2027 

г.  

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Придобиване на нови технологии с акцент върху 

цифровизацията на производствените процеси с 

оглед на разширяване на производствения капаци-

тет и/или разнообразяване на предлаганите про-

дукти/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 документи: https://

eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/

ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632 

 

Крайна дата за подаване на проектни предложе-

ния:  21.09.2022 г. 16:30 ч.  

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632
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Програма ИНТЕР-
РЕГ ЕВРОПА 2021-

2027 с одобрение 

от ЕК 

ЕК одобри проекта на Програма Интеррег Европа за 

периода 2021-2027 г. Програмата за междурегионал-

но сътрудничество Интеррег Европа 2021-2027 е нас-

ледник на аналогичната от програмен период 2014-

2020 и обхваща всички 27 държави-членки, както и 

Норвегия и Швейцария. 

Целта и е повишаване на ефективността на полити-

ките за регионално развитие, включително на прог-

рамите по цел инвестиции за работни места и зае-

тост, чрез насърчаване на обмена на опит и прилага-

не на иновативни подходи в регионалната политика.  

Тя финансира дейности за повишаване на институци-

оналния капацитет на публичните власти и на заин-

тересованите страни за по-ефективни политики за 

регионално развитие. Допустими за подпомагане са и 

мерки за изпълнение на политиките на ЕС - за по-

конкурентоспособна и по-интелигентна Европа; по-

зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа; по-

добре свързана Европа; по-социална и по-

приобщаваща Европа; Европа по-близо до граждани-

те; по-добро управление на сътрудничеството. 

Програма Интеррег Европа 2021-2027 има една прио-

ритетна ос - за укрепване на институционалния ка-

пацитет за по-ефективни политики за регионално 

развитие. По нея се подкрепят проекти за междуре-

гионално сътрудничество между участниците в реги-

оналната политика. 

Предвижда се проектите да имат две фази: 

 Основна фаза, която продължава максимум 3 

години и е посветена на подобряване на полити-

ките, чрез изследвания и обучения за обмен на 

опит, изграждане на капацитет, трансфер на доб-

ри практики и иновативни подходи; 

 Последваща фаза - последната година от про-

ектите, посветена на наблюдение на първите 

ефекти от подобренията на политиката и постиг-

нати допълнителни такива. 

 

Програма Интеррег Европа 2021-2027 подкрепя и 

платформа за обучение по политики, която ще 

позволи на участниците в регионалната политика от 

цяла Европа, да се възползват от съответния опит и 

практика, когато е необходимо, за да укрепят своя 

институционален капацитет с оглед подобряване на 

техните политики за регионално развитие, включи-

телно програми за инвестиции в работни места и рас-

теж.  

С проекти за финансиране могат да участват пуб-

лични и публично-правни национални, регио-

нални и местни власти, както и други структури, 

отговарящи за определянето и изпълнението на 

политиките за регионално развитие. Частни орга-

низации с нестопанска цел също могат да бъдат бе-

нефициенти при определени условия. Малките и 

средни предприятия също са важна целева група и 

могат да получат подпомагане, като се насърчават 

да  участват в дейностите за обмен на опит, въпреки 

че не могат да получат пряко финансиране от прог-

рамата. 

Бюджетът  на Програмата, която се финансира от 

Европейския фонд за регионално развитие е 474.4 

млн. евро. 

Функциите на Национален орган по отношение на 

Програмата изпълнява Дирекция „Управление на те-

риториалното сътрудничество“ към Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството 

(МРРБ). 

                                                                                         
                                                            Източник: НСОРБ 

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕР-

НИЗАЦИЯ“ 

Пловдив – 02 август  2022 г. (вторник), в голямата зала на ДК „Борис Христов“,  от 9.30 до 11.30 часа 

(регистрация: 8.45 - 9.30 ч.)  

София –  04 август  2022 г. (четвъртък), в зала „Витоша“ на Интер Експо център,  от 9.30 до 11.30 часа 

(регистрация: 8.45 - 9.30 ч.) 

16 август 2022 г., (вторник), от 10.30 часа, провеждане на он-лайн информационен ден, за който до-

пълнително ще бъде пуснат линк за участие в он-лайн събитието на следния сайт: https://opic.bg/public/ 

 

http://www.eufunds.bg/
https://www.namrb.org/bg/aktualno/programa-interreg-evropa-2021-2027-s-odobrenie-ot-ek
https://opic.bg/public/
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Втора покана за подаване на проектни предложения 
по Програма Евро-Средиземноморски басейн (EURO-

MED) 2021-2027 

 

Втората поканата е за подаване на тематични проек-

ти насочени към постигане на целите на  следните 

два приоритета на Програмата: „По-умно Среди-

земноморие“ и „По-зелено Средиземноморие“: 

 

Приоритет 1 – По-интелигентно Средиземномо-

рие 

 Специфична цел 1.1: Развитие и повишаване на 

капацитета за научни изследвания и иновации и 

внедряване на модерни технологии 

Приоритет 2 – По-зелено Средиземноморие 

 Специфична цел 2.4: Насърчаване на адаптира-

нето към изменението на климата и предотвратя-

ването на риска от бедствия, устойчивост, като 

се вземат предвид подходи, основани на екосис-

темите 

 Специфична цел 2.6: Насърчаване на прехода 

към кръгова и ресурсно ефективна икономика 

 Специфична цел 2.7: Подобряване на опазването 

и опазването на природата, биоразнообразието и 

зелената инфраструктура, включително в градс-

ките райони и намаляване на всички форми на 

замърсяване 

 

Може да се кандидатства със следните три типа 

проекти: проучвателни (извършват изследвания, 

анализи и търсят решения на споделени, тематични 

проблеми), тестови (изпробват на практика реше-

ния, инструменти, политики, стратегии и планове за 

действие) и проекти за трансфер (оптимизират и 

споделят вече изработени инструменти, политики, 

стратегии и планове за действие).  

 

Проектните предложения трябва да са фокусирани 

върху една от четирите  тематични мисии на 

Програмата: „Иновативна икономика“, 

„Природно наследство“, „Зелени жилищни пло-

щи“ и „Устойчив туризъм“ 

 

Допустими партньори: местни, регионални или 

национални органи, академични организации, неп-

равителствени организации, бизнес асоциации, 

предприятия и др. 

Брой партньори: организации от минимум 5 различ-

ни държави, като поне 2 страни членки, и максимум 

8 – 10 партньора в зависимост от типа проекти 

(препоръчително); водещият партньор  е задължи-

телно публична организация или такава, управлява-

на от публичното право. 

 

Териториален обхват: Обединява партньори от 10 

страни - членки на ЕС (България, Кипър, Хърватска, 

Франция, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Сло-

вения и Испания), както и четири държави кандидат

-членки – Албания, Черна гора, Република Северна 

Македония и Босна и Херцеговина. България участва 

с цялата си територия в програмата. 

 

Бюджет на проектите: макс. 600 000 евро, 3 млн. 

евро и 1 млн. евро за проучвателните, тестовите и 

проектите за трансфер, съответно.  

 

Финансово подпомагане: Програмата осигурява 

80% финансиране на всеки проект, допълнително 

15% са национално съфинансиране и 5% от бюдже-

та трябва да бъдат собствен принос на участниците. 

 

Допустими разходи:  

 Разходи са персонал; 

 Офис и административни разходи; 

 Разходи за транспорт, дневни разходи и разходи 

за настаняване; 

 Разходи за външни изпълнители и разходи за ус-

луги; 

 Разходи за оборудване, необходимо за изпълне-

ние на дейностите по проекта: офис оборудване, 

ИТ хардуер и софтуер, обзавеждане, лаборатор-

но оборудване, машини и инструменти, превозни 

средства и др. 

 Разходи за инфраструктура и строителни дейнос-

ти: разрешителни, материали, труд, специализи-

рани дейности, др. 

 

Срок за кандидатстване: 27 октомври 2022 г. 

За повече информация: https://interreg-euro-

med.eu/en/ 

http://www.eufunds.bg/
https://interreg-euro-med.eu/en/
https://interreg-euro-med.eu/en/
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Отворена  за кандидатстване е  Малка грантова схема „Енергийна ефективност в 

индустрията“ 
По ФИНАНСОВИЯ  МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНС-

ТВО 2014-2021 

Процедурата предвижда предоставяне на безвъзмез-

дна финансова помощ (БФП) за извършване на мер-

ки за енергийна ефективност, с които да се постигне 

повишаване на ефективността на индустриалните 

процеси* в производството и конкурентоспособност-

та на българските предприятия.   

 

* Индустриален процес: съвкупност от дейности, 

пряко свързани с технологичния/те процес/и  за 

производството на определена стока/продукт. Един 

индустриален процес може да бъде изпълняван в 

една или повече промишлени системи. Едно проект-

но предложение може да включва повече от една 

промишлена система. 

 

Общ размер на БФП: 2 500 000 евро 

Минималният и максималният размер на БФП 

за проект:  

 Минимален размер на индивидуалната безвъз-

мездна финансова помощ: 150 000 евро (296 375 

лева); 

 Максимален размер на индивидуалната безвъз-

мездна финансова помощ: 200 000 евро (391 166 

лева). 

Интензитет на помощта: 100%  

Приложим режим на помощта:  de minimis 

 

Допустими кандидати: 

Лица, които имат регистрация на територията на Ре-

публика България и са търговци по смисъла на 

чл. 1 от Търговския закон. 

 

Допустими дейности: 

 Изпълнение на енергоспестяващи мерки, препо-

ръчани в Доклад от обследването за енергийна 

ефективност; 

 Доставка и монтаж на машини, съоръжения и 

оборудване, представляващи дълготрайни мате-

риални активи, препоръчани в обследването за 

енергийна ефективност;  

 Извършване на строително-монтажни работи и 

демонтаж, пряко свързани с и необходими за въ-

веждане в експлоатация на активите, препоръча-

ни в обследването за енергийна ефективност; 

 Придобиване на дълготрайни нематериални ак-

тиви (вкл. разходи за разработване на софтуер), 

необходими за изпълнението на мерките, вклю-

чени в обследването за енергийна ефективност; 

 Управление на проекта; 

 Обмяна на опит, знания и най-добри практики на 

управленско и експертно ниво, обучение, пре-

доставени от Партньора; 

 Посещения в България на Партньорите от страни

-донори и посещения в страна-донор на Бенефи-

циента; 

 Дейности за информираност и публичност; 

 

Допустими разходи:  

Разходи за персонал;  

 Пътни, дневни и квартирни разходи; 

 Разходи по договори с външни изпълнители за: 

 доставка и монтаж на машини, съоръжения и 

оборудване, представляващи дълготрайни мате-

риални активи; 

 придобиване на дълготрайни нематериални акти-

ви (вкл. разходи за разработване на софтуер), 

необходими за изпълнението на мерките, вклю-

чени в обследването за енергийна ефективно; 

 извършване на строително-монтажни работи и 

демонтаж, пряко свързани с и необходими за въ-

веждане в експлоатация на активите, препоръча-

ни в обследването за енергийна ефективност. 

 Други преки разходи по договори с външни из-

пълнители: разходи за превод, одит, информира-

ност и публичност, обмен на опит, знания и най-

добри практики на управленско и експертно ни-

во, предоставени от Бенефициента/Партньора/

ите и др. 

 непреки (режийни) разходи.  

 

Срок за кандидатстване: 21 октомври 2022 г. 

 

За повече информация: Енергийна ефективност в 

индустрията 

http://www.eufunds.bg/
https://www.eeagrants.bg/programi/energetika/novini/ministerstvo-na-energetikata-obyavyava-pokana
https://www.eeagrants.bg/programi/energetika/novini/ministerstvo-na-energetikata-obyavyava-pokana
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Предстояща покана по Програмата на 

ЕС за градовете 
 

По Програмата на ЕС за градо-

вете https://www.urban-

agenda.eu/ между 20 юли и 16 

септември, предстои отваряне-

то на покана по две нови тема-

тични партньорства - „Зелени 

градове“ и „Устойчив туризъм“.    

Партньорството по устойчивия туризъм ще адресира 

теми, като: екологично въздействие на туристичес-

ката индустрия върху градовете, принос на туризма 

към градското социално-икономическо развитие, 

свръхтуризъм. 

Партньорите за зелените градове ще работят по об-

ласти свързани със: типовете зелена и синя инфрас-

труктура, включително интегрирането им в други 

инфраструктури и ползите от това в градския кон-

текст. 

Основната цел на Програмата на ЕС за градовете е 

да идентифицира и да се справи с градските предиз-

викателства, чрез обединяване на държавите-

членки, градовете, Европейската комисия и други 

заинтересовани страни, в рамките на диалог и нами-

ране на решения по политически инициативи, които 

засягат градските райони. Сред допустими канди-

дати по поканите, ще са: 

градски власти;  асоциации на местни и регионални 

власти; други заинтересовани страни (икономически 

и социални партньори, агенции институции за висше 

образование и научни изследвания, представители 

на частния сектор). 

Критериите, на които трябва да отговарят кан-

дидатите - партньорства, ще са: 

¨ поне пет града и от 15 до 20 партньора; 

¨ поне един „малък град“ и един „среден град“; 

¨ вземане под внимание на националното и местното 

ниво; 

¨ наличие на разнообразие от туристически регио-

ни; 

¨ координатори: максимум двама, един от градска 

администрация. 

Програмата включва следните тематични об-

ласти: 

Градска бедност; Включване на мигранти и бежан-

ци; Жилищна политика; Качество на въздуха; 

Градска мобилност; Дигитален преход; 

Кръгова икономика; Работни места и умения в мест-

ната икономика; Устойчиво използване на земята; 

Обществени поръчки; Енергиен преход; 

Адаптиране към климата; Култура/Културно наслед-

ство; Сигурност в публичните пространства.  
                
                                     Източник: НСОРБ 

ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ СА ЧАСТ ОТ ПОЛИТИ-

ЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИФРОВОТО ДЕ-

СЕТИЛЕТИЕ НА ЕС 

 

Политическата програма „Пътят към цифрово де-

сетилетие“ е с хоризонт до 2030 г. Тя създава ме-

ханизъм за наблюдение и сътрудничество за пости-

гане на общите цели и задачи за цифровата транс-

формация на Европа. Областите, които са обхвана-

ти в политическия документ, са дигиталните уме-

ния, инфраструктурата, включително свързаността 

и цифровизацията на бизнеса, онлайн публичните 

услуги, както и зачитането на цифровите права и 

принципи на ЕС при постигане на общите цели. 

Обученията по дигитални умения в България ще 

бъдат финансирани със средства от Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), как-

то и по Плана за възстановяване и устойчивост. 

За да наблюдава ефективно напредъка, ЕК съвмес-

тно с държавите членки ще разработи прогнозни 

„пътни карти“ на ниво ЕС за всяка цел в политичес-

ката програма. От своя страна държавите членки 

ще предложат национални стратегически „пътни 

карти“, които ще очертаят прогнозни действия за 

постигане на поставените цели и задачи. ЕК опре-

дели първоначален списък от области за проекти в 

няколко държави, който включва изграждане на 

инфраструктура за данни, разгръщане на #5G ко-

ридори, свързана публична администрация, висо-

копроизводителни изчисления, европейска инфрас-

труктура за блокчейн услуги и процесори с ниска 

мощност.  
                           Източник: Посоката избираш ти 

 
 

http://www.eufunds.bg/
https://www.urban-agenda.eu/
https://www.urban-agenda.eu/
https://www.namrb.org/bg/aktualno/predstoyashta-pokana-po-programata-na-es-za-gradovete?fbclid=IwAR0sOpZXSzCyXvD6834I994jAlFPmOok_EZohtFlhAbYUOg_LQV7YVhoPxY
https://www.facebook.com/hashtag/5g?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW6aJvMDstdqyZ_ltE0MMxYq0DrW_jhRGavqBCB-TQ-GMAuOMkxuHvXCFTVVYF-zokCbL4wTmN7_Aiy4i6soEI3_vROYK-4Ywa0Vqu_zfu2XPkSrgrt-ljNF9rWjLIRfKPDLyhJJ2Ej1xmuh0YbwrVH6S8kVTZ8_dcSIFe6kZkQbg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ophrd.government.bg
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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  

16 000 КВ.М. СА БЛАГОУСТРОЕНИ ПО ПРОЕКТ НА  

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 

Община Кюстендил проведе финална пресконференция по проект „Създаване на привлека-

телна градска среда в Община Кюстендил“, финансиран по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна фи-

нансова помощ BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстано-
вяване и развитие 2014 – 2020 – Кюстендил“. 
Целта на проекта е да подобри физическата и жизнената среда и да ревитализира приоритет-

ни градски части в град Кюстендил като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигу-
ряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа, която 

ще допринесе за развитието на град Кюстендил като център на иновациите, предприемчивостта 
и икономическия растеж в агломерационния ареал. 
Продължителността на проекта е 24 месеца— от 02.09.2020 г. до 02.09.2022 г.  

Общата стойност на проекта е 1 290 000.00 лв., от които 1 096 500.00 лв. финансирани от ЕФРР 
и 193 500.00 лв. национално  финансиране. 

Постигнати резултати:  
* изградени нови паркови алеи, подменена е съществуваща-
та тротоарна настилка и е изградена нова такава, там където 

е липсвала; 
* изградена електрическа инсталация за парково осветле-

ние;  
* засадени различни декоративни растителни видове;  

* изградени детски площадки, кътове за отдих с перголи, 
пейки, беседки, маси за игра на тенис на маса на открито, 
шах и настолни игри, стойки за велосипеди, кошове за отпа-

дъци; 
* изградено е мултифункционално спортно игрище - за ми-

нифутбол, баскетбол и хандбал, оборудвано с ограда, врати 
за футбол, кошове за баскетбол, парково осветление и видео 
наблюдение. 

  
 

http://www.eufunds.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  

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, E-mail: oic_kn@abv.bg  

facebook: Областен информационен център - Кюстендил 

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗАПОЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО СМЕТИЩЕ  

  
Започна рекултивацията на старото сметище в община Дупница, 
в местността "Злево”. Рекултивацията ще се извърши в рамките 

на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни 
отпадъци, мeстност „Злево“, гр. Дупница“ на стойност 5 059 

839,72 лв, осигурени по Оперативна програма "Околна среда" 
2014-2020.  
 

По проекта са предвидени всички необходими дейности за осигу-
ряване на пълна проектна готовност и извършване на техническа 

рекултивация на общинско депо, сметонасипването на което е 
започнало преди 60 години. Депото не отговаря на изискванията 

на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и ек-
сплоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и поради тази 

причина експлоатацията му е прекратена.  
 

Основната дейност за реализацията на настоящия проект включ-
ва техническата рекултивация на депото за битови отпадъци, ко-
ето ще намали замърсяването на околната среда и ще предотв-

рати риска за здравето на населението. Последващата биологич-
на рекултивация ще бъде извършена в срока на дълготрайност 

на проекта, съгласно предвидените дейности в проектната документация. В рамките на про-
екта ще се изпълнят дейностите:  инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), стро-
ителен надзор, организация и управление, както и мерки за информация и комуникация. 

 
  
                                                                                                                                      Източник: ИСУН 2020 

http://www.eufunds.bg/
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
http://2020.eufunds.bg/bg/0/69/Project/BasicData?contractId=47ool8SQ1sHsd%2FSUfdYBfA%3D%3D&isHistoric=False

