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В този брой: 

АКТУАЛНО 
 ЕК одобри програма “Развитие на човешките ресурси” 2021– 2027 г. 

 Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 е изпратена на ЕК за одобрение  

 Европейската комисия одобри Програма „Образование“ 2021-2027 г. 

 Програма за храни 2021 – 2027 е одобрената от ЕК 

 Изискванията към стопаните по сектори за разпределение на помощта от 426 млн. лв по схемата „Помощ в 

подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздейст-
вие на руската агресия срещу Украйна“  

 Проведе се обществено обсъждане на новата „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация 

за интелигентна трансформация“  

 Обявена за обществено обсъждане е процедура „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП“ по 

ПВУ 

 Обявена за обсъждане е процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на 

производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм” 

 Публикувани покани по  Програма ЕРАЗЪМ+ със срок за кандидатстване 4 октомври 2022 г. 
ОТ РЕГИОНА 
 Община Кюстендил приключи проект за Обновяване/реконструкция на общински театър Кюстендил и изг-

раждане и възстановяване на зона за отдих парк "Театъра" 

 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-
2027) е официално одобрена от Европейската ко-

мисия и е първата програма в България, която по-
лучи „зелена светлина“ от Брюксел.  
 

ПРЧР (2021-2027) е съфинансирана от Европейския 
социален фонд + (ЕСФ+) и националния бюджет.  
Общи бюджет на програмата: 1 967 512 066 ев-

ро, или 3 848 119 124 лв., от които:  680 014 523 
евро принос на ЕС и 131 337 272 евро национален 
принос. 

 
 
 

Програмата има 4 основни приоритета, както и 
такъв за техническа помощ, както следва:  

 
 Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и 

развитието на умения“, 811 351 795 евро; 

 Приоритет 2 „Социално включване и равни 
възможности“, 700 204 796 евро  

 Приоритет 3 „Насърчаване на младежката 

заетост“, 375 867 503 евро  
 Приоритет 4 „Социални иновации“, 10 

225 996 евро  

 Приоритет „Техническа помощ“( 69 861 976 
евро  

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и раз-

витието на умения“:  

 Активни мерки на пазара на труда; 

 Обучения за подобряване на достъпа до пазара 

на труда; 

 Насърчаване и подкрепа за трудовата мобил-

ност; 

 Подкрепа за предприемачество и социална ико-

номика, в т.ч. мерки за стимулиране на предпри-

емачеството на желаещи да стартират стопанска 

дейност, развитие на умения в областта на соци-

алното предприемачество, достъп до финансира-

не за стартиращи предприемачи и др.; 

 Подкрепа и насърчаване използването на гъвка-

ви форми на работа и въвеждането на иноватив-

ни форми на организация на труда; 

 По-добра адаптация на предприятията и работе-

щите към промените и подобряване на работната 

среда; 

 обучение и преквалификация на служители, 

включително обучение на работното място; 

 Дейности за подкрепа на човешките ресурси в 

сферата на здравеопазването; 

 Др. 

 

Приоритет 2 „Социално включване и равни 

възможности“: 

 Мерки за активно включване с цел подобряване 

на пригодността за заетост и достъпа до пазара 

на труда на хора в неравностойно положение 

чрез интегрирана подкрепа и индивидуализиран 

подход 

 подкрепа за подобряване достъпа до заетост, 

умения и квалификация: 

 Насърчаване на социално-икономическата интег-

рация на маргинализираните общности като ро-

мите 

 Подкрепа на процеса на деинституционализация 

на грижата за хората с увреждания 

 Осигуряване на подкрепа на процеса за рефор-

миране на Домовете за стари хора и предоставя-

не на социални услуги за резидентна грижа за 

възрастни 

 Предоставяне на подкрепа в семейството и общ-

ността чрез превантивни и подкрепящи услуги за 

деца, възрастни и групи в неравностойно поло-

жение 

 Др. 

 

 

Приоритет 3 „Насърчаване на младежката зае-

тост“: 

 Идентифициране, информиране и мотивиране на 

неактивни младежи 

 Насочване и подготовка за заетост, обучения: 

 Подкрепа за заетост и първа работа  

 

 

Приоритет 4 „Социални иновации“: 

 Мерки за социално експериментиране, изпитване 

и прилагане на социални иновации в областта на 

пазара на труда и на социалното включване 

Предприятията на социалната и солидарна икономи-

ка могат да играят ключова роля за постигането на 

социални иновации. Чрез ПРЧР ще бъде подкрепена 

дейността на Компетентностен център за социални 

иновации. По този начин ще бъде подпомогнато раз-

витието на социални иновации в предприятията на 

социалната и солидарна икономика. 

 

Одобрени операции от Комитет за наблюдение, 

които са планирани да стартират  след одобре-

ние на ПРЧР от ЕК:  

Одобрени операции ПРЧР 21-27 

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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Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-
2027 е изпратена на ЕК за одобрение  

Министерството на иновациите и растежа изпрати за одобрение от Европейската комисия новата Програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Тя е продължение на приключва-

щата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ще е с бюджет близо 3 млрд. лв. Очаква се изпълнението ѝ 

да стартира до края на годината. 

С нея ще продължи подкрепата за микро, малките и средни предприятия (МСП) в страната. Ще бъдат под-

помогнати компании в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират партньорства между МСП и го-

леми дружества за разработване на нови технологии. 

Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. Предви-

дени са средства за разработване и внедряване на иновации във фирмите, увеличаване на експортния по-

тенциал, създаване на нови или развитие на съществуващи компании с фокус върху високотехнологичните 

сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др. Ще се стимулира дигита-

лизацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в МСП и на уменията на персо-

нала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предп-

риятия и тези от творческите индустрии и занаятите. 

Освен за по-голяма енергийната самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономи-

ка“, е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-

голяма трайност или с възможност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, по-

добряване управлението на отпадъците и др. 

Европейската комисия одобри Програма „Образование“ 
2021-2027 г. 

Програма „Образование“ 2021-2027 г. получи официално одобрение от Европейската комисия на 

08.08.2022 г. Тя е една от първите програми на страната ни за новия програмен период, одобрени от ЕК. 

Бюджетът на Програмата е в размер на 1 887 219 069 лв. и включва финансиране от Европейския соци-

ален фонд плюс (ЕСФ+) и от държавния бюджет на Република България. 

Основната цел на Програмата е да подпомогне процеса на иновативното и интелигентно развитие на 

България като осигури качествено и приобщаващо образование за всички, насочено проактивно към 

променящите се тенденции на пазара на труда, с оглед повишаване качеството на уменията и формиране 

на високо образование, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като профе-

сионалисти и граждани и така да допринасят за личното си благоденствие и развитие на обществото. 

Програмата е един от основните инструменти за подкрепа на реформите в образователната система и ще 

играе решаваща роля за преодоляване на последиците за образованието от COVID - 19. Чрез планирани-

те интервенции ще бъдат подкрепени над 760 хил. деца и ученици от образователната система.  

Дейностите, програмирани за насърчаване на равния достъп на всички деца и ученици до качествено и 

приобщаващо образование, ще се съсредоточат върху уязвимите групи, за да намалят процента на отпа-

дане от образователната система.  

http://www.eufunds.bg/
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В дейности по Програмата ще бъдат включени око-

ло 300 хил. деца, ученици и родители от маргина-

лизирани групи като роми. 

За подобряване на качеството на образованието се 

предвижда широко въвеждане на дигитално обра-

зователно съдържание, повишаване на дигиталните 

компетенции и умения на педагогическите специа-

листи, учениците и родителите, както и подкрепа 

за талантливи ученици и създаване на култура за 

иновации. Очаква се да бъдат обхванати повече от 

367 хил. деца и ученици, както и над 80 хил. деца, 

ученици и родители от маргинализирани групи като 

роми. 

Ще се инвестира, също така, в модернизиране на 

системите за професионалното образование и обу-

чение и висшето образование, с акцент върху за-

силване на връзките между тях, с науката и с дина-

мичните нужди на пазара на труда. Предвидената 

подкрепа ще даде възможност на около 14 хил. 

ученици и студенти да навлязат активно на пазара 

на труда. Очаква се около 380 професионални учи-

лища да се включат в модернизацията на системата 

на професионалното образование и обучение. Под-

крепата за модернизиране на програмите във вис-

шето образование и кариерното ориентиране на 

студентите ще осигури висококвалифицирани кад-

ри както за пазара на труда, така и за научноизс-

ледователската екосистема. 

Програмата ще подпомогне развитието на акаде-

мичния състав във висшите училища и изследова-

телски организации, включително чрез подобрява-

не на условията за докторски програми, свързани с 

нуждите на пазара на труда. 

                                                                                                                          

Източник: ИАПО 

Програмата ще покрива територията на цялата стра-

на и ще оказва подкрепа в 4 основни направления, 

всяко от които допълнено със съпътстващи мерки:  

Вид помощ 1 „Пакети хранителни продукти и хиги-

енни материали“: подпомагането ще включва покри-

ване на основни нужди с пакети хранителни продук-

ти, с които се приготвя храна за цялото семейство. 

Подкрепа ще има и чрез хигиенни продукти за лич-

на хигиена и почистващи препарати, използвани от 

цялото семейство. Пакетите индикативно ще съдър-

жат: продукти за лична хигиена, почистващи, пе-

рилни и миещи препарати; 

Вид помощ 2 „Топъл обяд“: предвижда запазване 

на целогодишното предоставяне от общините и ра-

йоните на общините на топъл обяд на нуждаещи се 

лица. Отново ще се прилагат опростени варианти за 

разходите, като отправна точка на стойността за 

единица продукт - топъл обяд, ще се използва опре-

делената по националната програма за 2022 г. в 

размер на 2.90 лв. / EUR 1.48. на лице на ден. Раз-

ходът за единицата продукт топъл обяд ще включва 

единствено разходите за продуктите, вложени в 

приготвянето на супа, основно ястие, хляб и поне 

веднъж седмично десерт. Освен единичният разход 

за топъл обяд, допустими ще са и разходи за при-

готвянето и доставката на храната, както и разходи 

за реализиране на съпътстващи мерки. Стойността 

на топлия обяд ще следва стойността, определена 

по националната програма; 

Вид помощ 3 „Пакети за новородени де-

ца“: подпомагане с базови необходими продукти за 

новородени деца от бедни и рискови семейства 

идентифицирани от органите по социално подпома-

гане. Индикативно пакетите ще включват: бебешки 

пелени, кърпи, бебешки козметични продукти и др. 

продукти, съобразени с основните нужди и възраст-

та на детето. Ще се предоставя най- малко два пъти 

до навършване на шест месеца на детето. За гаран-

тиране на национално покритие и своевременност 

на помощта, предоставянето на подкрепата може да 

се извършва и от структурите на АСП по места, в 

партньорство с общините; 

Вид помощ 4 „Детска кухня“: осигуряване на спе-

цифично хранене (супа, основно ястие и десерт) на 

деца на възраст от 10 месеца до 3 години. За децата 

ще бъдат предоставяни ваучери/ карти за детска 

кухня.  

                                                                                                                 
                                                                                                                        

Програма за храни 2021 – 2027 е одобрената от ЕК 

http://www.eufunds.bg/
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1068&fbclid=IwAR1kojVN75e6HRMF0PpMFswbEnlqS_Q93i84YsGwvaUwwg-YFuNbegUt7E4
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Изискванията към стопаните по сектори за разпределение на помощта от 426 млн. лв 

по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодолява-

не на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“  

Приемът на заявления по схемата започва от 1 сеп-

тември и ще продължи до 23 септември 2022 г. За 

улеснение на бенефициерите документи ще се прие-

мат в общинските служби “Земеделие“ по постоянен 

адрес на физическото лице (едноличния търговец) 

или по седалището на юридическото лице. Финансо-

вата подкрепа ще бъде изплатена до 21 октомври 

тази година, напомнят от ДФ „Земеделие“.  

Според Указанията за прилагане на държавната по-

мощ стопаните трябва да са регистрирани според 

Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане 

на регистър на земеделските производители или На-

редба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воде-

нето на регистър на тютюнопроизводителите и ре-

гистър на лицата, които притежават разрешение за 

изкупуване на суров тютюн и регистрирани през 

2022 г, когато се отнася до тютюн. Те не трябва да 

са в ликвидация или в несъстоятелност, както и на 

имат неизплатени вземания. 

В категорията на едрите и дребните преживни жи-

вотни стопаните трябва да са декларирали броя на 

животните си по една от схемите за подпомагане, 

които действат за 2022 г. Те ще се подпомагат за 

наличния брой животни в ИИС на БАБХ „Ветис“ 

към 29 август 2022 г. за всички схеми за обвързано 

подпомагане и към 18 септември 2022 г. за преход-

на национална помощ за овце-майки и/или кози-

майки (ПНДЖ3), но не повече от броя на заявените 

животни от същия вид и категория за Кампания 

2022. 

При конете ще се подпомагат животни, които са под 

селекционен контрол и броят им ще бъде удостове-

ряван към 30 септември във ВетИС. 

За пчелните семейства ще се взема предвид броя на 

кошерите към 10 юни, когато е срокът в който се 

вписват в регистъра на земеделските стопани. 

Земеделските стопани, които отглеждат отглеждащи 

плодове и/или зеленчуци  (ябълки, круши, кайсии/

зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, яго-

ди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, 

краставици полски, корнишони, патладжан, пипер 

полски, домати оранжерийни, краставици оранже-

рийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, 

моркови, зеле, дини и пъпеши), се подпомагат за 

заявените площи по схемите за обвързано подпома-

гане за плодове и зеленчуци за Кампания 2022, но 

не повече от площите, вписани в регистъра на земе-

делските стопани към 30.09.2022 г. – края на сто-

панската 2021- 2022 г., е записано още в указания-

та. 

 

Подкрепата ще се реализира от АСП чрез нейните 

структури в партньорство с общините. Ще се при-

лагат опростени варианти за разходите на единич-

ната стойност на ваучер за обедно хранене от детс-

ка кухня за дете на ден, което включва супа, ос-

новно ястие и десерт. Базовата стойност за начало-

то на 2022 г. на ваучера е определена в размер на 

1.45 лева /EUR 0.74 на дете на ден. Освен единич-

ният разход за топъл обяд, допустими ще са и раз-

ходи за реализиране на съпътстващи мерки.  

Бюджетът на Програмата за храни, която се финан-

сира от ЕСФ+, е над 210.5 млн. евро. 

http://www.eufunds.bg/
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Проведе се обществено обсъждане на новата                                

„Програма за научни изследвания, иновации и дигитализа-

ция за   интелигентна трансформация“  

На 2 септември се проведе обществено обсъждане 

по новата за България „Програмата за научни из-

следвания, иновации и дигитализация за инте-

лигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). Общият 

й бюджет за периода 2021-2027 г. е 2.14 млрд. лева. 

Тя е продължение на досегашната Оперативна прог-

рама „Наука и образование за интелигентен рас-

теж“(ОПНОИР). По програмата могат да кандидатст-

ват висши училища, научноизследователски органи-

зации и бизнес, който използва резултатите от тях-

ната дейност, предвидени са и ваучери за научна 

подкрепа на фирмите на стойност 25 млн. евро.  

За част от дейностите по Приоритет 1, свързани с 

развитие на иновационната инфраструктура, меж-

динно звено ще е Изпълнителната агенция 

„Програма за образование“ (към Министерството на 

образованието и науката), а за дейностите по Прио-

ритет 2 междинно звено ще е Министерството на 

електронното управление. 

По първия приоритет „Устойчиво развитие на бъл-

гарската научноизследователска и иновационна еко-

система“ ще бъдат развивани вече изградените цент-

рове за върхови постижения и компетентност, ще се 

подкрепят внедряването на технологии, трансфера 

на знание и скъсяването на пътя от проучванията до 

иновациите. Ще бъдат финансирани и проекти, по-

лучили знака за качество „Печат за върхови пости-

жения“  по програмите „Цифрова Европа“ и 

„Хоризонт Европа“ на Европейската комисия. Ще се 

инвестира в индустриални иновационни програми за 

развитие на технологии, чрез които регионите да 

станат по-конкурентоспособни и климатично неут-

рални. 

Във втория приоритет „Цифрова трансформация на 

публичния сектор“ има финансиране за дигитализа-

ция на публичния сектор, повишаване на киберси-

гурността в администрацията, създаването на прост-

ранства от данни, отворен достъп до наука и др. 

Програмата съдържа три стратегически интервенции, 

по които ще разпредели: 

1) Подкрепа в размер на 70 млн. евро (от 

ЕФРР+национално) за изграждането на нацио-

нална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъ-

бове, част от европейската мрежа  (4 съфинансира-

ни от програма Цифрова Европа на ЕК и 8, отличени 

с „Печат за върхови постижения“). Хъбовете предс-

тавляват обединения между бизнес, научни органи-

зации и университети, неправителствен сектор и 

технологични и бизнес медиатори. Те ще бъдат изг-

радени във всички региони за планиране и ще пре-

доставят специализирани услуги за малки и средни 

предприятия. 

2) Подкрепа в размер на 142 млн. евро (от 

ЕФРР+национално) за развитие на Центровете за 

върхови постижения и Центровете за компе-

тентност, изградени по ОНОИР. Ще се подкрепи 

тяхното устойчиво развитие, засилване на капаците-

та им за приложни изследвания и пълноценното им 

участие в иновационната екосистема чрез разработ-

ване и изпълнение на бизнес планове, в т.ч. и за ре-

гионално развитие. 

3) Подкрепа в размер на 25 млн. евро (от 

ЕФРР+национално) за ваучерна схема за МСП за 

насърчаване сътрудничеството и използването 

на потенциала в Центровете за върхови пости-

жения, Центровете за компетентност, обектите 

от Националната пътна карта за научна инфраструк-

тура и други научноизследователски организации и 

висши училища. Иновативните ваучери ще осъщест-

вят връзката между секторите академия-бизнес с 

цел да подпомогнат предприятията в тяхното разви-

тие, проучване на нови възможности или разрешава-

не на конкретни технологични или бизнес предизви-

кателства. 

Индикативният бюджет по програмата от ЕФРР е 1 

731 907 023 лв., а националното съфинансиране – 

406 687 686 лв. 

ПНИИДИТ е пла-

нирано да бъде 

одобрена от ЕК до 

края на 2022 г. и 

да стартира в на-

чалото на 2023 г., 

стана ясно по вре-

ме на онлайн съби-

тието.                                                    

Източник: МИР 

 

http://www.eufunds.bg/
https://mig.gov.bg/vsichki-novini/zam-ministar-nadya-hristova-davame-nad-2-mlrd-leva-za-nauka-i-inovaczii-i-25-mln-evro-za-vaucheri-za-nauchna-podkrepa-na-firmite/?fbclid=IwAR2JH8pSVYN9JaXqkALvXoxrSdzioEK9t_curmagmV5SmkLkU9tWdDhqVg0
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ОБЯВЕНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Е ПРОЦЕДУРА 

„Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП“ ПО 
ПВУ 

         

Цел на процедурата: да допринесе за ускоряване на прехода към 

цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни 

средства за внедряване на информационни и комуникационни тех-

нологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитали-

зация на малките и средните предприятия (МСП). 

Общият размер на средствата по процедура е 30 600 000лв.                

Минимален размер на безвъзмездното финансиране е 3000 лв.  
Максимален размер на безвъзмездното финансиране 20 000 лв. 
 

Допустими кандидати:  

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закон за кооперациите; 

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.; 

3) Да са микро, малки и средни предприятия; 

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година съответно:  

Микро предприятие ≥ 41 000 лева 

Малко предприятие ≥ 82 000 лева 

Средно предприятие   ≥ 123 000 лева 

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице; 

6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономи-

ческите дейности – КИД-2008; 

7) Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и да получат безвъзмездно фи-

нансиране, в случай че основната им икономическа дейност не попада в недопустимите сектори = 

 

Допустими дейности:  

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите 

услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12):  

- Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения; 

- Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните 

процеси; 

- Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията. 

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията 

съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12). Предложения-

та могат да включват услуги/решения и от трите групи съгласно Списъка на допустимите услуги и реше-

ния в областта на ИКТ. Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обу-

чение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения. 

 

Допустими разходи:  

Разходи за услуги и решения съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“  

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 30.09.2022 г. 23:59 ч. в ИСУН 2020 

 
 
                                                                                                                                        Източник: ИСУН 2020 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceacC:/Users/User/Documents/.tmp.drivedownload
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac?fbclid=IwAR3DFwsjVnORZtJXz8VK6ugdra5FSKwUXN1KwYjwbDiauCwmCFYPlAHwm6oC:/Users/User/Documents/.tmp.drivedownload
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Обявена за обсъждане е процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно 

обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услу-
гите, както и сгради от сектор туризъм” 

            

Конкретни цели: 

• Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на 

производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор 

туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефектив-

ни енергийни мерки; 

• Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение 

клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите; 

• Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за 

всеки обект от нежилищния сграден фонд;  

• Намаляване на разходите за енергопотребление. 

Общият размер на средствата: 235 200 000.00 лева.  

Минимален размер на БФП: 100 000 лв. 

Максимален размер на БФП: от 300 000 до 2.5 млн. лв. в зависимост от вида предприятие 

Съфинасиране:  

При режим „de minimis“: могат да се предоставят средства в такъв размер, който сумиран с всички други 

минимални помощи, получени от субекта през двете предходни фискални години и текущата е до 200 

000 евро. За остатъка до пълния размер на средствата по предложението, надвишаващ установените в 

регламента прагове, кандидата следва да осигури собствени средства за превишението над праговете по 

регламента. 

При режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“  

• Максимален интензитет на помощта 35 % от допустимите разходи за ПИИ в ЮЗР (NUTS2)  

• Максимален интензитет на помощта е 45 % от допустимите разходи за ПИИ извън ЮЗР (NUTS2)  

Максималният интезитет на помощта може да се увeличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставе-

ни на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия. 
 
Допустими кандидати:  

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закон за кооперациите; 
2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.; 

3) Да са микро, малки и средни предприятия; 

 

Допустими дейности: 

Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на 

енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енер-

гия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвежда-

не на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими 

за изпълнение на мерките. 

 

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 25.09.2022 г. 23:59 ч. в ИСУН 2020 

 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4?fbclid=IwAR0CG1oq-H7F-QDdJ-MtQPzB0yPpmDHB0FbFqpflyzfaXULwgCLOdOnFxqY
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Публикувани покани по  Програма ЕРАЗЪМ+ със срок за кандидатст-

ване 4 октомври 2022 г. 

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2 „СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИ И  ИНСТИТУЦИИ“ 

 

МАЛКИ  ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ 

Сектор „Училищно образование“, 

„Професионално образование и обучение“,  

“Образование за възрастни“ и „Младеж“ 

 

Цели на действието: Привличане и разширяване 

на достъпа до програмата за новодошли, по-малко 

опитни организации и малки участници.  

Допустими кандидати: Всяка публична или част-

на организация установена в държава по  програ-

мата. В малките партньорства трябва да участват 

най-малко две организации от две различни 

държави по програмата. 

Малките партньорства трябва да са насочени към 

поне един хоризонтален приоритет и/или  

поне един конкретен приоритет в областта на об-

разованието, обучението и младежта. 
Продължителност на проекта: Между 6 и 24 ме-

сеца. Правила за финансиране:  30 000 EUR или 

60 000 EUR 

 

ПАРТНЬОРСТВА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Сектор „Младеж“ 

Цели на действието: 

 Повишаване на качеството на работата, дейнос-

тите и практиките на участващите  организации 

и институции; 

 Изграждане на капацитет на организациите за 

работа в транснационален и междусекторен 

план; 

 Разглеждане на общите нужди и приоритети  в 

областта  на образованието, обучението, мла-

дежта и спорта; 

 Създаване на условия за трансформация и про-

мяна, които да доведат до подобрения и нови 

подходи пропорционално на контекста на всяка 

организация. 

Допустими кандидати: Всяка публична или част-

на организация, установена в държава- членка на 

ЕС, или в  трета държава, асоциирана към програ-

мата, или във всяка трета държава в света, която 

не е асоциирана към може да участва в партньорст-

во за сътрудничество. При партньорствата за сът-

рудничество трябва да участват  минимум три 

организации  от  три различни  държави  —  

членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към 

програмата. 

Приоритети: поне един хоризонтален приоритет и 
поне един конкретен приоритет в областта на обра-

зованието, обучението и младежта, върху който 

въздействието е най-голям. 

Продължителност на проекта: Между 12 и 36 

месеца.Правила за финансиране:  120 000 EUR, 

250 000 EUR или 400 000 EUR 

 

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1  „ОБРАЗОВАТЕЛНА 

МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“ 

 

 Краткосрочни проекти за мобилност на обу-

чаеми и персонал в областта  на образова-

нието за възрастни 

 Краткосрочни проекти за мобилност на уче-

ници и училищен персонал 

 Проекти за мобилност на младежи – 

„младежки обмен“ проекти за мобилност 

на специалисти, работещи с младежи 

 Дейности за младежко участие 

 

 

 

Кандидатстването по изброените покани става 

пред Център за развитие на човешките ресурси до 

4.10.2022 г. 

 

За повече информация: https://hrdc.bg/news/

erasmus-2022-r2-app-info/ 

http://www.eufunds.bg/
https://hrdc.bg/news/erasmus-2022-r2-app-info/
https://hrdc.bg/news/erasmus-2022-r2-app-info/
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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 КЮСТЕНДИЛ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ 

ТЕАТЪР КЮСТЕНДИЛ И ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ ПАРК 

"ТЕАТЪРА"  

 

На 29 август 2022г. се проведе финална пресконференция по проект „Обновяване /реконструкция на 

Общински театър Кюстендил и изграждане и възстановяване на зона за отдих парк „Театъра”, финанси-

ран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и сключен До-

говор за финансиране на допустим проект. с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, „Обединена българска 

банка” АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД.   

Основната цел на проекта е осигуряване на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа 

на балансираното и устойчиво развитие на Кюстендилски агломерационен ареал.  

Обща стойност на проекта: 5 650 980, 19 лв., от които: 2 441 919.79 лв. европейско финансиране, 430 

927.02 лв. национално финансиране и 2 778 133.38 лв. ФУГ. 

В рамките на проекта Общинският театър със застроена площ от 3 144 кв.м. и разгъната площ от 8 778 

кв.м. беше напълно ремонтиран. Възстановена беше и зоната за отдих парк "Театъра" с площ от 3 986 

кв.м. 

В рамките на финалната пресконференция бяха представени реализираните дейности и постигнатите 

резултати от изпълнението на проекта, а именно: 

 Въведените мерки за енергийна ефективност на сградата на Общински драматичен театър – Кюстен-

дил чрез подмяна на дограма, топло изолиране на покриви и фасади, подмяна на ВиК и електричес-

ка инсталации. 

 Основно обновената зона за отдих парк „Театъра“ чрез подмяна на всички настилки, изграждане на 

нова отводнителна система, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, изградени два 

фонтана, градински шах, маси и 

столове за шах, пейки и парково 

осветление.  

 Основната цел на проекта е 

осигуряване на модерна и ефек-

тивна културна инфраструктура в 

подкрепа на балансираното и ус-

тойчиво развитие на Кюстендилс-

ки агломерационен ареал.  

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

