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В този брой: 

 
АКТУАЛНО 
 Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресур-

си“ (2021-2027) 

  УО на Програма “Образование” 2021-2027 публикува индикативна годишна работна програма за 

2023г. 

 Новата Програма "Развитие на регионите" е официално изпратена на Европейската комисия 

 Бизнесът и научните организации с общи проекти за близо 900 млн. лв. 

 Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. 

 1300 компании са получили над 540 млн. лв. подкрепа за възстановяване от Ковид кризата 

 Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и 

Сърбия 2021-2027 

 Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и 

Северна Македония 2021-2027 

 Публикувана е обща покана за кандидатстване по Програма „Еразъм+“ за 2023 г. 

 
ОТ РЕГИОНА 
 Проектът за благоустрояване на Арката e реализиран с икономии от инвестиционната програма 

на общината 

 

Девет нови операции ще бъдат обявени през 2023 г. 

по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-

2027), реши Комитетът за наблюдение на ОПРЧР. Се-

дем от тях бяха одобрени по време на заседанието 

през юни: „Адаптирана работна среда“, 

„Устойчива заетост за хора в неравностойно по-

ложение“, „Насърчаване на социалната иконо-

мика на местно и регионално ниво“, „Нови уме-

ния“, „Квалификация, умения и кариерно разви-

тие на заети лица“, „Активно приобщаване и 

достъп до заетост на хора в неравностойно поло-

жение“ и „Дигитални умения“.  

През март 2023 г. ще бъде отворена мярката 

„Надграждане на капацитета на системите за 

закрила на детето“, която е с бюджет от 5,3 млн. лв. 

и конкретен бенефициент Държавната агенция за зак-

рила на детето (ДАЗД). Процедурата е свързана с из-

пълнението на Европейската гаранция за детето. Ос-

новната цел на мярката ще бъде модернизиране на 

политиките за деца, подобряване на междуинституци-

оналното сътрудничество и взаимодействие между ор-

ганите за закрила, укрепване на стратегическия, ана-

литичен и управленски капацитет на служителите 

чрез специализирани обучения.  

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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През есента на 2023 г. за кандидатстване ще бъде 

отворена мярката „Младежка инициатива АЛМА“ 

с бюджет от 3 млн. лв. С дейностите ще бъдат по-

добрени възможностите за включване в пазара на 

труда на уязвими млади хора до 29 г. АЛМА е струк-

турирана в три етапа. Първият етап е подготвителен 

и по време на него могат да бъдат идентифицирани 

младежите, да бъдат подготвени индивидуални пла-

нове и да бъде осигурена психологическа и мотива-

ционна подкрепа. Във втория етап младежите ще 

бъдат изпратени за период от 2 до 6 месеца в друга 

държава-членка на ЕС, в която ще имат възможност 

за стажуване. Третият етап е завръщането им в Бъл-

гария и прилагане на наученото. 

Допустими кандидати по мярката „Младежка иници-

атива АЛМА“ са Агенцията по заетостта, работодате-

ли, социални партньори, неправителствени органи-

зации, доставчиците на посреднически услуги на 

пазара на труда, субекти на социалната и солидар-

на икономика, включително социални предприятия. 

Възможно е асоциирано партньорство с Агенцията 

по заетостта при насочването на младите хора към 

конкретни работни места в България. Очаква се с 

мярката да бъдат обхванати до 100 младежи от уяз-

вими групи. 

 

Ръководителят на Управляващия орган Цветан Спа-

сов отчете постигнатото до момента по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-

2020). Общо над 140 000 лица са включени в зае-

тост, над 73 000 безработни, неактивни и заети ли-

ца са преминали обучения, а близо 96 000 заети и 

над 4 500 предприятия са получили европейска 

подкрепа. Над 120 000 лица в невъзможност за са-

мообслужване и хора с увреждания са подкрепени с 

различни социални услуги, над 10 000 деца и мла-

дежи са включени в мерки по деинституционализа-

ция, а над 50 000 деца са ползвали услуги за ранно 

детско развитие. Спасов отчете и напредъка по мер-

ките, финансирани чрез механизма REACT-EU, по 

който са подкрепени над 165 хиляди лица.   

Със средствата от REACT-EU беше осигурена подк-

репа за лекарите, които се бориха на „първа линия“ 

в пандемията, предизвикана от COVID-19, хората, 

които имаха нужда от обслужване в домовете си 

или бяха поставени под карантина, работещите, чи-

ито работни места бяха запазени. Процедурата 

„Солидарност“, която също е финансирана чрез инс-

трумента, има за цел да предостави възможност за 

интегриране на пазара на труда на украинските 

граждани, които са напуснали страната си заради 

войната. Спасов подчерта, че опера-

ция „Солидарност“ е давана за пример не само в 

България, но и на ниво Европейски съюз, тъй като е 

една от малкото операции, които страни-членки 

разработват с цел интеграция на пазара на труда на 

украински бежанци.  

 

                                                     Източник: esf.bg 

УО НА ПРОГРАМА “ОБРАЗОВАНИЕ” 2021-2027 ПУБЛИКУВА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2023Г. 

По Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ се предвижда да бъдат отворе-

ни две процедури.  

 Процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното обра-

зование” има за цел да подпомогне ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от 

уязвими групи в предучилищното образование. Директен бенефициент по процедурата е Министерст-

во на образованието. Безвъзмездната финансова помощ възлиза на 105 400 000 млн.лв. Примерните 

дейности за които МОН може да кандидатства са 1) Повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти, вкл. нови в системата учители, и експерти от РУО,2)Интензивна работа с родители на 

ниво детска градина, 3)Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хро-

нични заболявания и с изявени дарби за трайно приобщаване в предучилищното образование, 4) Об-

ща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на децата в предучилищното об-

разование. Индикативна дата за обявяване на процедурата юни-август 2023г. 

http://www.eufunds.bg/
https://esf.bg/devet-novi-operacii-shte-badat-objaveni-prez-2023-g-po-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2021-2027/
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 Процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт” 
цели да насърчи позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.                  
Процедурата е за подбор на проектни предложение. Допустими бенефициенти са общини, ЮЛНЦ с 
доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими 
групи, вкл. маргинализирани като роми, лица търсещи или получили международна закрила, други 
уязвими групи. 

Допустими партньори са 1)Държавни, общински и частни детски градини и училища, центрове за подк-
репа за личностно развитие (ЦПЛР), 2)Специализираните обслужващи звена съгласно ЗПУО: Национален 
дворец на децата и Национален музей на образованието – Габрово, 3) Общини, 4) ЮЛНЦ с доказан опит 
и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи, вкл. марги-
нализирани като роми, лица търсещи или получили международна закрила, други уязвими групи, 
вкл. училищни настоятелства, 5)Читалища. Безвъзмездната финансова помощ е в границите на 100 000 
лв. до 391 166 лв.  
Дейностите, за които могат да кандидатстват бенефициентите са: 
 Разнообразяване на формите и средствата за ефективно осъществяване на интеркултурно образова-

ние, чрез занимания по интереси, съвместни дейности между детски градини и училища с концентра-
ция на деца от уязвими групи; 

 Организиране и провеждане на учебния процес (в детски градини и училища) в реална среда, пос-
редством изнесени занимания в музеи, художествени галерии, културни институции, такива свързани 
с театралното, танцово, културното и природното наследство, визуалните изкуства, спортни и музи-
кални мероприятия; 

 Популяризиране на възможностите за професионално развитие и личностно развитие на учениците 
посредством образование; 

  Провеждане на културнообразователни инициативи, популяризиращи четенето и грамотността в 
библиотеки, като част от обучението по образователни направления; 

 Развиване на отношение към културата и придобиване на знания относно културното и литературно-
то наследство, четенето, творческото мислене, природните, естествените и точните науки; 

 Подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност от активни родители; 
 Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана 

на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.  
В рамките на Приоритет 2. „Модернизация и качество на образованието“ се предвижда да бъдат отворе-
ни две процедури с директен бенефициент Министерство на образованието. 
 Процедура „Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане 

на компетентностeн модел” има за цел да подкрепи образователния процес за развитие на ключо-
ви компетентности във всички образователни етапи от училищното образование чрез насърчаване на 
използването на различни подходи, инструменти и среди за преподаване и учене.  

 „Дигитална трансформация на училищното образование в т.ч. ПОО” ще осигури цифрово при-
общаване, в т.ч. на ученици от маргинализирани групи, като напр. роми, чрез подобряване на циф-
ровите компетентности на участниците в образователния процес и по-широко използване на добаве-
на и виртуална реалност, и на изкуствен интелект в преподаването и обучението на ученици. 

В приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ ще бъдат отворени две процедури: 
 „Въвеждане на форми на дуално обучение в приложими специалност и във висшето обра-

зование. Професионално ориентиране на студентите чрез практики и развитие на предпри-
емачески умения”, която има за цел да осигури динамично съответствие между търсенето и пред-
лагането на пазара на труда. Директен бенефициент по процедурата е Министерства на образование-
то.   

 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура” ще насърчава иновативното обучение на 
докторанти чрез стимулиране на свързаността между висшите училища и научните организации за 
постигане на по-високо качество на преподаването. Допустими кандидати са висши училища и науч-
ни организации 

                                                                                                                                  Източник: Eufunds.bg 

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/opseig/docs/2022-11/IGRP_2023_23112022.pdf
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Новата Програма "Развитие на регионите" е официал-

но изпратена на Европейската комисия 

На 16 ноември проектът на Програма „Развитие на 

регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) е официално изпра-

тен за одобрение от Европейската комисия. 

Общият бюджет на ПРР възлиза на над 3.6 млрд. 

лв., като чрез него ще се реализират проекти за ин-

тегрирано градско и регионално развитие, с фокус 

върху 50 общини в шестте региона на ниво 2. Ос-

новните инвестиции ще се осъществяват в съответс-

твие със заложените цели и приоритети в одобрени-

те от Министерския съвет, Интегрирани териториал-

ни стратегии за развитие на регионите за планира-

не от ниво 2 за периода 2021-2027 г. 

Програмата ще се изпълнява, чрез прилагането на 

инструменти за интегрирано териториално развитие 

с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, 

по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен 

междусекторен диалог и реализиране на успешни 

партньорства между различни заинтересовани стра-

ни на местно ниво. 

Планираните мерки са насочени към обновяване и 

модернизация на пътна, образователна, здравна, 

социална и културна инфраструктура, енергийна 

ефективност и устойчива градска мобилност, разви-

тие на туризъм и спорт, подкрепа за зелена градска 

среда и сигурност на обществените пространства, 

както и мерки за на-

сърчаване на ико-

номическата ак-

тивност. 

 
Източник: НСОРБ 

БИЗНЕСЪТ И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ОБЩИ ПРОЕКТИ ЗА БЛИЗО 900 МЛН. ЛВ.  

Българските компании и научни организации ще мо-

гат да кандидатстват за съвместни проекти за близо 

900 млн. лв. Средствата са заложени в Програма 

"Научни изследвания, дигитализация и инова-

ции за интелигентна трансформа-

ция" (ПНИИДИТ).  

До 2027 г. микро, малките и средни предприятия в 

страната ще имат на разположение 300 млн. лв. за 

разработване на иновации съвместно с БАН, висши-

те училища и останалите научни организации. Ком-

паниите ще могат да ползват научната инфраструк-

тура в страната, включително на Центровете за ком-

петентност и на Центровете за върхови постижения. 

Заедно с учените бизнесът ще може да работи по 

развитие на продукти и услуги от приоритетни нап-

равления като зелена енергия, вископроизводител-

ни изчисления, микроелектроника, водород, възоб-

новяема енергия и др.  

С други 400 млн. лв. по ПНИИДИТ ще бъдат финан-

сирани 12 европейски цифрови и иновационни хъба 

и съществуващите регионални иновационни клъсте-

ри. Те ще подпомагат връзката на фирми от различ-

ни сектори и региони с най-близките специализира-

ни научни организации. По този начин ще се стиму-

лира конкурентоспособността на местно ниво. Със 

средствата ще бъдат подкрепяни и проекти на пред-

приятия, получили "Печат за високи постижения" от 

ЕК. Знакът гарантира качеството на идеите им и по-

тенциала от тях да бъдат развити иновативни про-

дукти и услуги с висока добавена стойност за бъл-

гарската икономика.  

През предстоящата Програма ще бъдат осигурени 

62 млн. лв. за краткосрочни обмени на служители в 

научни организации и на учени в реална бизнес 

среда и за допълнителна квалификация и придоби-

ване на специфични умения от работниците.      

През следващата година ще бъде създаден Фонд за 

технологичен трансфер с бюджет 120 млн. лв. С не-

го ще се подкрепят високотехнологични и спин-оф 

компании, както и реализирането на научни разра-

ботки в бизнеса и производството. Той ще се управ-

лява от Фонда на Фондовете чрез фонд мениджъри. 

Основната част от парите по него ще бъдат под 

формата на финансови инструменти на обща стой-

ност 100 млн. лв., а останалите ще бъдат грантове.  

                                                                                      
Източник:  Фейсбук страница на ГД Европейски фондове 
за конкурентоспособност 

http://www.eufunds.bg/
https://www.namrb.org/bg/aktualno/novata-programa-razvitie-na-regionite-e-ofitsialno-izpratena-na-evropeyskata-komisiya
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%94-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%25B
https://www.facebook.com/%D0%93%D0%94-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%25B
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Европейската комисия одобри Програмата за 

морско дело, рибарство и аквакултури 2021-

2027 г. (ПМДРА), която ще се прилага у нас. Бъл-

гария е 9-та държава членка с одобрена ПМДРА от 

целия Европейски съюз. 

Общият бюджет на ПМДРА 2021-2027 г. е 121 349 

569 млн. евро или 237 335 486 млн. лева безвъз-

мездна финансова помощ, като разпределеният фи-

нансов ресурс от Европейския фонд за морско де-

ло, рибарство и аквакултури (EФМДРА) е в размер 

на 84 944 698 млн. евро или 70% от общия бю-

джет, а националното съфинансиране е 

36 404 871 млн. евро или 30% от бюджета на Прог-

рамата.  

„Приемането на българската Програма за морско 

дело, рибарство и аквакултури за следващия прог-

рамен период е важен знак за  устойчивостта на 

рибарския ни сектор и рибарските общности“, ко-

ментира ръководителят на УО на Програмата и за-

местник-министър на земеделието Георги Събев. По 

думите му рибарството е изключително важно осо-

бено за някои региони у нас като крайморските. 

Той подчерта, че чрез Програмата ще се подкрепи 

и развитието на местния поминък, и местните общ-

ности както по Черноморието, така и по Дунав и 

вътрешността на страната. Заместник-министър Съ-

бев обобщи, че на фона на глобалните предизвика-

телства това е добър и важен сигнал за българско-

то рибарство. 

„След всички положени усилия съм горд, че благо-

дарение на Програмата за морско дело, рибарство 

и аквакултури 2021-2027 г. се дава реален шанс да 

постигнем целта за един по-конкурентоспособен, 

по-устойчив и по-модерен сектор „Рибарство“ в 

България. Предприятията в сектора могат да се 

възползват от финансовата подкрепа, за да развият 

потенциала си, да въведат иновации и да се спра-

вят с настоящите пазарни предизвикателства“, ко-

ментира ръководителят на УО на Програмата и за-

местник-министър на земеделието Георги Събев.   

Сред целите на ПМДРА 2021-2027 г. е заложено 

още укрепването на икономически, социално и 

екологично устойчиви риболовни дейности, 

производство на аквакултури и преработка на 

продукти от риболов и аквакултури. В тази 

връзка предприятията ще бъдат подпомогнати за 

инвестиции в повишаване на енергийната 

ефективност, дигитализация и диверсифика-

ция на производството.  

През програмен период 2021-2027 г. фокусът ще 

бъде насочен и към насърчаване адаптирането 

на риболовния капацитет, осъществяване на 

ефективен контрол и правоприлагане в об-

ластта на рибарството, включително борба с 

незаконния, недеклариран и нерегулиран ри-

болов. Част от финансовия ресурс ще бъде използ-

ван за повишаване качеството на събиране на на-

деждни данни, с цел вземане на решения, основани 

на знанието. Друг основен акцент по ПМДРА 2021-

2027 г. е защитата и възстановяването на вод-

ното биологично разнообразие и на водните 

екосистеми.  

По Програмата ще се подпомагат и инвестиции в 

устойчива синя икономика в крайбрежните и 

вътрешните райони, както и ще се насърчава 

развитието на общностите, занимаващи се с 

рибарство и аквакултури. Важен аспект от при-

лагането на ПМДРА 2021-2027 г. е и повишаване на 

знанията за морската среда и разширяване на мор-

ското наблюдение. 

Изпълнението на Програмата ще допринесе за при-

лагането на Общата политика в областта на рибар-

ството, както и на Морската политика на Европейс-

кия съюз.  
   Източник:  Eufunds.bg 

Европейската комисия одобри Програмата за морс-

ко дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. 

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/11346
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1300 компании са получили над 540 млн. лв. 
подкрепа за възстановяване от Ковид кризата 

 1300 малки и средни предприятия в страната са се 

възползвали от преференциални кредити за преодо-

ляване на последствията от Ковид пандемията към 

края на септември 2022 г. Компаниите са получили 

общо над 465 млн. лв. банково финансиране, като 

приблизителната стойност на договорените от тях 

кредити възлиза на 540 млн. лв. Средствата са пре-

доставени за ликвидни нужди и нови инвестиции. 

Заемите се отпускат по Програма 

„Възстановяване“ от седем търговски банки. Из-

пълнението им е гарантирано с над 250 млн. лв. от 

Фонда на фондовете, чийто принципал е Министерс-

твото на иновациите и растежа. Чрез прилагането 

на финансовия инструмент на практика всеки един 

лев публичен ресурс се мултиплицира в 2.5 лв. под-

крепа за бизнеса. 

Програма „Възстановяване“ е от основните нацио-

нални инструменти за подпомагане на малкия и среден бизнес, като средният размер на отпускани-

те по нея кредити надхвърля 370 хил. лв. До момента, над 2/3 от средствата са разпределени в районите 

извън столицата. Над 250 вида дейности са получили финансиране по програмата. Подкрепени са бизнеси 

в най-засегнатите от ковид сфери като товарен транспорт, търговия на дребно, ресторанти, заведения за 

бързо хранене и други. Повече детайли за изпълнението на първата фаза на Програма „Възстановяване“, 

приключила през юни 2022 г., включително и основни статистики, може да намерите ТУК. 

Очаква се до края на годината българските компании да могат да се възползват от още минимум 120 млн. 

лв. Условието е да имат 3 завършени финансови отчета и счетоводна печалба за поне един от тях. Прог-

рамата позволява размерът на кредитите да достигне до 3 млн. лв., като няма изискване за ма-

териални обезпечения с изключение на лична гаранция от собствениците. Крайните получатели 

могат да договорят до 12 месеца гратисен период на първата вноска и срок за погасяване на 

кредита до 7 г. 

80% от риска на всеки отделен кредит по програмата се поема от Фонда на фондовете, с ресурс, предос-

тавен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 (ОПИК), съфинансирана 

от Европейски фонд за регионално развитие. Програма „Възстановяване“ бе удължена в средата на годи-

ната с осигурени 96 млн. лв. от ОПИК по линия на REACT-EU. С този допълнителен ресурс общата подкре-

па за бизнеса се очаква да достигне приблизителната сума от 700 млн. лв. Програмата продължава ефек-

тивно да подпомага финансирането на малки и средни предприятия в цялата страна. 

Повече информация за портфейлната гаранция и за банките, които отпускат заемите, може да намерите 

ТУК 

 
                                                                                                                              Източник: ФМФИБ 

http://www.eufunds.bg/
https://www.fmfib.bg/media/Programa%20Vuzstanoviavane/20220818__.pdf
https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-dalgovi-instrumenti/15-garantsii-po-opik
https://www.fmfib.bg/bg/news/207-1300-kompanii-sa-poluchili-nad-540-mln-lv-podkrepa-za-vazstanovyavane-ot-kovid-krizata
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Европейската комисия одобри Програмата за транс-

гранично сътрудничество между България и Сърбия 

2021-2027 

С решение за одобрение на Европейската комисия 

от 22 ноември 2022 г. ще стартира и Програмата за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП 

България - Сърбия 2021-2027. 

Над 38 млн. евро ще бъдат инвестирани през след-

ващите 7 години в областите Видин, Монтана, Вра-

ца, София, Перник, Кюстендил на територията на 

България и Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишки, 

Топлички, Ябланички, Пчински в Сърбия. 

Най-голям дял от програмния бюджет, над 23 млн 

евро, е насочен към  инвестиции в интегрирано-

то териториално развитие с фокус върху специ-

фичните нужди на региона. По този приоритет ще 

бъдат подкрепени проекти в областта на туриз-

ма, адаптирането към климатичните промени, 

за повишаване на конкурентоспособността на 

МСП и създаване на работни места, разширя-

ване на тяхната икономическа активност към 

нови пазари и продукти. 

Стратегическият проект по програмата е свър-

зан с подготовка на населението за навремен-

на реакция при бедствия – пожари и наводне-

ния. Над 8 млн. евро ще бъдат инвестирани в обу-

чения на професионалните екипи и доброволци, 

обмяна на опит, укрепване на институционалния 

капацитет и доставка на специализирано оборуд-

ване за регионалните подразделения на ГД 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ 

на МВР и Сектор за управление на извънредни си-

туации на МВР – Сърбия. 

17 % от общия бюджет на програмата е предвиден 

за подкрепа на МСП в дейности за повишаване 

на конкурентоспособността на предприятията и 

достъп до нови позари в рамките на приоритет 1 

„Конкурентоспособен граничен регион“. 

 
                                       Източник: ipacbc-bgrs 

 

Европейската комисия одобри Програмата за трансг-

ранично сътрудничество между България и Северна 

Македония 2021-2027 

Европейската комисия даде зелена светлина за стартиране на Програмата за трансгранично сътрудни-
чество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027 с решение за одобрение от 29 но-
ември 2022 г. 
Ресурс от над 31 млн. евро през следващите 7 години ще бъде инвестиран  в трансграничния регион на 
Програмата - областите Благоевград и Кюстендил у нас и Североизточен, Източен и Югоизточен планов 
регион в Северна Македония. 
Най-голям дял от програмния бюджет, над 15,5 млн. евро, се предвижда да бъде разпределен за финан-
сиране на проекти за интегрирано териториално развитие с фокус върху специфичните нужди на 
региона. В рамките на този приоритет ще бъдат подкрепени дейности за разработването на цялост-
ни, интегрирани и устойчиви туристически продукти, за увеличаване на производствения ка-
пацитет на МСП и разширяване на тяхната икономическа активност към нови пазари и про-
дукти. 
За подобряване на регионалната свързаност и стимулиране на икономическия растеж в трансграничния 
регион ще бъде финансирано изграждането на ГКПП „Струмяни-Берово“ и свързаната с това инф-
раструктура. Проектът ще се изпълнява от Областна администрация Благоевград и Управление Митници 
на Република Северна Македония. 
Инвестиции за изграждане на зелени площи в градските и крайградските райони, развитие на 
естествени зелени градски зони и зелени площи за управление на водите са заложени в Прио-
ритет „По-зелен трансграничен регион“ с ресурс от 5,2 млн. евро. 
                                                                                                                    Източник: ipa-cbc-007 

http://www.eufunds.bg/
http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/2020-media-news/evropeyskata-komisiya-odobri-programata-za-transgranichno-sutrudnichestvo-mezhdu
http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/2020-news/evropeyskata-komisiya-odobri-programata-za-transgranichno-sutrudnichestvo-mezhdu-bulgariya
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Публикувана е  обща покана за кандидатстване по Програма „Еразъм+“  
за 2023 г. 

Допустими организации 

Всички публични или частни органи, които осъщес-

твяват дейност в областта на образованието, обу-

чението, младежта и спорта, могат да кандидатст-

ват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен 

това групи от млади хора, които участват в  

работа с младежи, но не непременно в рамките на 

младежка организация, могат да кандидатстват за 

финансиране за образователна мобилност на мла-

ди хора и на специалисти, работещи с младежи, 

както и дейности за младежко участие  

и DiscoverEU — действие за приобщаване. 

Допустими са организации от 27-те държави - 

членки на ЕС, държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, 

Лихтенщайн и Норвегия и  кандидатки за членство 

в ЕС: Република Турция, Република Северна Маке-

дония и Република Сърбия. 

 

Срок за подаване на заявленията  

Ключово действие 1 

23 февруари 2023 г. 

 Индивидуална мобилност в областта на висшето 

образование 

 Индивидуална мобилност в областите на профе-

сионалното образование и обучение, училищ-

ното образование и образованието за възрастни 

 Мобилност за гражданите в областта на спорта 

 Международна мобилност с участието на трети 

държави, които не са асоциирани към програ-

мата  

 Индивидуална мобилност в областта на младеж-

та (и 4 октомври 2023) 

26 април 2023 г 

 Виртуален обмен в областта на висшето образо-

вание и младежта 

19 октомври 2023 г. 

 Акредитации по програма „Еразъм“ в областите 

на професионалното образование и обучение, 

училищното образование и образованието за 

възрастни 

 Акредитация по програма „Еразъм“ в областта 

на младежта  

4 октомври 2023 г. 

 DiscoverEU — Действие за приобщаване 

 

Ключово действие 2  

22 март 2023 г. 

 Партньорства за сътрудничество в областите на 

образованието, обучението и младежта с изк-

лючение на тези, представени от европейски 

НПО /и 4 октомври/ 

 Партньорства за сътрудничество в областите на 

образованието, обучението и младежта с изк-

лючение на тези, представени от европейски 

НПО 

 Партньорства за сътрудничество в областта на 

спорта 

 Дребномащабни партньорства в областите на 

училищното образование, професионалното об-

разование и обучение, образованието за въз-

растни и младежта /и 4 октомври 2023 г./ 

 Дребномащабни партньорства в областта на 

спорта 

 Дребномащабни партньорства в областите на 

училищното образование, професионалното об-

разование и обучение, образованието за въз-

растни и младежта  /и 4 октомври 2023 г./ 

 Дребномащабни партньорства в областта на 

спорта 

 Изграждане на капацитет в областта на спорта 

 Европейски спортни прояви с нестопанска цел 

 

 

8 март 2023: Изграждане на капацитет в областта 

на младежта 

8 юни 2023 г.: Центрове за високи постижения в 

областта на професионалното образование и обу-

чение 

16 февруари 2023: Действия „Еразмус Мундус“, 

Изграждане на капацитет в областта на висшето 

образование 

28 февруари 2023: Изграждане на капацитет в об-

ластта на професионалното образование и обуче-

ние 

3 май 2023 г.:Алианси за иновации 

15 март 2023 :Ориентирани към бъдещето проекти 

 

Ключово действие 3 

9 март 2023: Обединена европейска младеж 

14 февруари 2023.: Действия и мрежи по инициа-

тивата „Жан Моне“ 

 

 

Източник: Erasmus+ gen-

eral_call_for_proposals_2023 

 

http://www.eufunds.bg/
https://hrdc.bg/news/general_call_for_proposals_2023/
https://hrdc.bg/news/general_call_for_proposals_2023/
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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  

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  (сградата на Читалище ,,Братство 1869”) 

Тел: 078 520 212, 0876 172 766, 0876 172 744,  

Е-mail: oic_kn@abv.bg, oic.kyustendil@eufunds.bg  

facebook: Областен информационен център - Кюстендил 

 

Проектът за благоустрояване на Арката e реализиран с икономии 

от инвестиционната програма на общината 

ОТ РЕГИОНА  

На 29 ноември 2022г. се проведе заключителна 

пресконференция по проект „Благоустрояване на 

пешеходна централна зона – Етап  I“, финанси-

ран по Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020. 

Продължителността на проекта е от 02.09.2020 г. - 

02.03.2023 г. (30 месеца) Общата стойност на про-

екта е 243 118.60 лв., от които 206 650,81 лв. 

финансирани от ЕФРР, 36 467,79 лв. национално 

финансиране. 

Целта на проекта е да допринесе за подобряване 

на качеството на жизнените условия посредством 

заложените за изпълнение урбанистични, ланд-

шафтно-екологични и рекреационно-естетически 

дейности, като същевременно свързва основна уст-

ройствена зона на град Кюстендил и елементите й 

с обкръжаващата природна среда. Комбинацията от 

тези дейности допринесе за превръщането на град 

Кюстендил в привлекателен център както за мест-

ното население така и за туристите и бизнеса.  

Специфичните цели са:  

 Осигуряване на подходяща, привлекателна и 

достъпна инфраструктура в централната градс-

ка част на град Кюстендил, осигуряваща въз-

можности за пълноценен социален и културен 

живот на населението на града; 

 Изграждане на балансирана система от общест-

вени пространства, достъпни за всички групи от 

населението; 

 Повишаване на безопасността и сигурността на 

жителите и посетителите на град Кюстендил, 

чрез поставяне на улично, парково, художест-

вено осветление и видео наблюдение в обекта 

на интервенция. 

По проекта са извършени следните дейности: 

 Подменена настилка с осигурена достъпна сре-

да за всички обособени зони; 

 Подменен  фонтан; 

 Обновена  малка сцена; 

 Обновено и разширено пространство при 

„Арката“, включително  осигурено прилежащо 

осветление; 

 Обновяване на паметника „Булаир“; 

 Рехабилитация на съществуващата дървесно-

храстова и тревна растителност; 

 Реорганизация на зелените площи; 

 Ново парково обзавеждане като пейки, декора-

тивни елементи, стълбове за осветление, кош-

чета и други; 

 Нови осветителни  LED тела; 

 Видео наблюдение. 

            
                                           Източник: darik.bg 

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
https://darik.bg/prikluchi-proekta-za-blagoustroavane-na-arkata-v-kustendil?fbclid=IwAR16P3p80P2Pimt9tgkZfpYkYRhi09Y2vyiw_qx5mqF0ub3nJLKvnskTxTI

