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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Обществено обсъждане на Методология и критерии за подбор на 

операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез 
култура, наука и спорт“ по Програма "Образование" 2021-2027 г.  

ИНФОРМАЦОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 1, януари 2023 г. 
Областен информационен център - Кюстендил 

www.eufunds.bg; e-mail: oic_kn@abv.bg, oic.kyustendil@eufunds.bg  

В този брой: 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА 

 Обществено обсъждане на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркул-

турното образование, чрез култура, наука и спорт“ по Програма "Образование" 2021-2027 г.  

 От 50 000 лв. до 500 000 лв. ще могат да получат фирми за разработване на иновации по нова програма 

 Български компании ще могат да получат близо 1 млн. лв. на годишна база за участие в международни 

иновативни проекти 

 12 Иновационни хъбове ще подпомагат развитието на бизнеса по ПНИИДИТ 

 

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 От 6 февруари започва националната информационна кампания на МЗ за Стратегическия план 

 Отворена за кандидатстване е процедура “Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на 

производството, търговията и услугите”, ПВУ 

 Публикувана за обществено обсъждане  е нова процедура по Плана за възстановяване – за кръгова ико-

номика 

 Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател „Създаване на На-

ционален и на регионални STEM центрове“  

 АХУ финансира с до 20 000 лв. проекти на хора с увреждания за самостоятелен бизнес 

 АХУ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Изграждане на достъпна архитектурна среда 

на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ 

 

ОТ РЕГИОНА 

 Министър Пулев в Кюстендил: По линия на МИР в следващите 6 месеца ще налеем 1 млрд. лв. по 7 прог-

рами за бизнеса 

Специфични цели на операцията: 

 Подобряване на интеркултурната комуникация за 

учене в мултикултурна образователна среда в 

образователни институции с различни концентра-

ция на уязвими групи; 

 Насърчаване на ефективни мултикултурни общ-

ности в образователните институции сред участ-

ниците в образователния процес и взаимодейст-

вието със заинтересованите страни. 

Допустими кандидати:  

 Общини;  

 Държавни, общински, частни детски градини и 

училища;  

 ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна 

дейност с доказан опит и експертиза в сферата 

на социалната и/или образователната интеграция 

на уязвими групи, вкл. маргинализирани като ро-

ми, лица търсещи или получили международна 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА 

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Допустими партньори:  

 Държавни, общински и частни детски градини и 

училища, центрове за подкрепа за личностно 

развитие (ЦПЛР);  

 специализираните обслужващи звена съгласно 

ЗПУО: Национален дворец на децата и Национа-

лен музей на образованието – Габрово;  

 Общини;  

 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за 

осъществяване на общественополезна дейност 

ЗЮЛНЦ 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, др. уязвими групи, вкл. училищни нас-

тоятелства;  

 Читалища, регистрирани по Закона за народните 

читалища. 

Допустими дейности: 

 Дейност 1. Осъществяване на интеркултурно об-

разование в училищна среда; 

 Дейност 2. Осъществяване на учебен процес чрез 

изнесени занимания; 

 Дейност 3. Подкрепа за интензивна работа за из-

граждане на общност от активни родители: крат-

ки обучения на родители, свързани с образова-

нието на децата им, включително чрез участие 

на образователни медиатори; 

 Дейност 4. Провеждане на информационни кам-

пании, насочени към недопускане на дискрими-

нация, основана на раса, етнически произход 

или религиозна принадлежност.  

Основни целеви групи:  

 Деца и ученици, чийто майчин език не е българс-

ки и деца и ученици, чийто майчин език е бъл-

гарски;  

 Родителите на деца и ученици, чийто майчин 

език не е български и родителите на деца и уче-

ници, чийто майчин език е български.  

 Педагогически специалисти.  

Минимален размер на помощта: 100 000лв. 

Максимален размер на помощта: 500 000лв. 

 

В срок до 10.02.2023 г. (включително) заинтересо-

ваните страни могат да изпращат предложения и 

становища до Управляващия орган на електронен 

адрес: infosf@mon.bg.  
              Източник: Eufunds.bg 

 

От 50 000 лв. до 500 000 лв. ще могат да получат фирми за разработване на 

иновации по нова програма 

Процедурата на стойност 128 млн. лв. ще бъде отво-

рена през март и ще бъде първата за 2023 г. по но-

вата Програма „Конкурентоспособност и ино-

вации в предприятията“ 2021-2027 г. 

Министерството на иновациите и растежа ще финан-

сира български компании със средства от 50 000 
лв. до 500 000 лв. по процедура за разработване 

на иновации. Мярката ще бъде отворена за канди-

датстване през март, като общата й стойност е 128 

млн. лв. Тя ще е първата за 2023 г. по новата Прог-

рама „Конкурентоспособност и иновации в предпри-

ятията“ 2021-2027 г. (ПКИП) с общ бюджет 3 млрд. 

лв. Мярката е насочена към микро-, малки, средни 

и големи предприятия. Големите предприятия, 

включително такива с до 3000 души персонал, са 

допустими за подкрепа единствено в сътрудничество 

с малки и средни предприятия. 

Очаква се процедурата да бъде обявена за общест-

вено обсъждане през февруари, да стартира март, а 

кандидатстването по нея да продължи до септември. 

Максималният интензитет на помощта (т.е. де-

лът от сумата на проекта, която ще се изплаща) е от 

25% до 60% в зависимост от категорията на 

предприятието, мястото на изпълнение на проекта и 

др. 

Целта е да се предостави фокусирана подкрепа на 

български предприятия за повишаване на иноваци-

онната дейност чрез разработване на иновации в 

тематичните области на Иновационна страте-

гия за интелигентна специализация 2021-2027 

(ИСИС 2021-2027).  

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/11772?fbclid=IwAR2LNG9OG4SOZ2GXP6neIcLQsKFV3mC3JCAMvOumsZQBrbOaRbriym7JXqg
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Тематичните области по ИСИС са „Информатика и 

ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, 

„Индустрия за здравословен живот, биоикономика и 

биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и 

рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръ-

гова и нисковъглеродна икономика“. 

Проектите трябва да са насочени към разработване 

на продуктова иновация или иновация в бизнес про-

цесите, която да се отнася към производство на сто-

ки и предоставяне на услуги. Ще се подкрепят дей-

ности за извършване на изследвания, измервания, 

изпитвания, както и за създаване и тестване на про-

тотипи и пилотни линии, свързани с разработваната 

иновация. Допустими по процедурата ще са и дей-

ности по защита на индустриална собственост на 

национално и международно равнище и ползване на 

необходимата за това експертна помощ. 

 

Припомняме, че Министерството на иновациите и 

растежа ще отвори 10 процедури през 2023 г. за над 

1,7 млрд. лв. по три направления – Националния 

план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), нова-

та Програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) и новата за Бъл-

гария Програма „Научни изследвания, иновации и 

дигитализация за интелигентна трансформация“ 

2021 – 2027 (ПНИИДИТ). 1,2 млрд. лв. от предвиде-

ната сума ще е на разположение за кандидатстване 

от българските компании още през първите шест ме-

сеца на тази година.                                                                                                                                          

 
     Източник: МИР 

12 ИНОВАЦИОННИ ХЪБОВЕ ЩЕ ПОДПОМАГАТ РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА 

СЪС СРЕДСТВА ПО ПНИИДИТ 

 

Дванадесет цифрови и иновационни хъбове ще подпомагат развитието на 
бизнеса в България през следващите години. Те ще предоставят на компани-
ите различни услуги като тестове на нови технологии и концепции за нови 
продукти в производствата. Това ще е безплатно или на цени под пазарните. 

Новите звена ще бъдат подпомагани от научни организации и висши училища. Ще бъдат обединени 
в национална мрежа и ще се финансират по Програма „Научни изследвания, иновации и диги-
тализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). За целта са предвидени близо 150 
млн. лв., съобщи ръководителят на сектор „ПНИИДИТ“ в Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ Лора Йосифова на Регионален бизнес форум в Габрово.  
Процедурата за финансирането на четири от цифровите звена ще е първата по Програмата и ще 
стартира през март. В последствие ще бъде отворена и мярка за осигуряване на средства за рабо-
тата на останалите осем, които са отличени с "Печат за върхови постижения" от ЕК.  
"Задачата на тези хъбове ще е да подпомагат сътрудничеството между науката и бизнеса", каза Йо-
сифова. Всеки от тях ще е специализиран в приоритетните за съответните региони сектори. В Плов-
див например ще бъде разположен агро хъб, който ще подкрепя иновативното развитие на ферми, 
земеделски производители и свързани със земеделието фирми. Ще има и такива, които ще помагат 
на компании от сектор "Строителство", както и за подобряването на киберсигурността в 
предприятията. Въпреки че са регионално насочени, звената ще могат да оказват подкрепа на дру-
жества от цялата страна, както и на всички европейски фирми, които потърсят тяхната помощ.  
 
                                                  Източник: Фейсбук страница на ГД “Европейски фондове за конкурентоспособност” 

http://www.eufunds.bg/
https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/mir-ot-50-000-lv-do-500-000-lv-sthe-mogat-da-poluchat-firmi-za-razrabotvane-na-inovaczii-po-nova-programa/?fbclid=IwAR18_g5P-3IRk8AcJVakAncL9Z_cd48FvgVJmD92Gxq79WCJOxxS1x54r7I
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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Български компании ще могат да полу-

чат близо 1 млн. лв. на годишна база за 

участие в международни иновативни 

проекти 

Агенцията за малки и средни предприятия (ИАНМСП) 

към Министерство на иновациите и растежа получи 

одобрение от Министерски съвет за подписване на 

два договора от ключово значение за насърчаването 

на участието на родни компании в международни 

проекти за иновации. 

Предприятията от българска страна ще бъдат фи-

нансирани с БФП в общ размер от близо 1 милион 

лева на годишна база, предоставени от бюджета на 

Национален иновационен фонд, а обявите за пода-

ване на проекти ще бъдат официално публикувани 

на сайта на Агенцията за малки и средни предприя-

тия. 

ИАНМСП ще подпише споразумение с Асоциация 

Еврика за участието на страната ни в Консор-

циум „Европейско партньорство за иновативни 

малки и средни предприятия“, както и договор за 

безвъзмездно финансиране в рамките на съвмест-

ната програма „Европейско партньорство за 

иновативни МСП – Евростарс“, разработена от 

Асоциацията. 

Двата договора са взаимосвързани, като целта им е 

една – да подпомогнат български компании за учас-

тието им в иновативни международни проекти с 

представители на минимум две страни, членуващи в 

Еврика. 

Еврика е най-голямата в света междуправителстве-

на мрежа за иновации, която подпомага конкурен-

тоспособността чрез развиване на международно 

сътрудничество. Целта й е да постигне пазарна реа-

лизация на резултатите от висококачествената науч-

ноизследователска и развойна дейност и подобрява-

не качеството на живот. В тази връзка е разработена 

програмата „Европейско партньорство за ино-

вативни малки и средни предприятия“, известна 

още като „Евростарс“. Програмата подкрепя инова-

тивни МСП чрез финансиране на международни съв-

местни научноизследователски и развойни и инова-

ционни проекти. Участник от българска страна може 

да бъде всяко микро, малко или средно предприя-

тие, както и организация за научно-развойна дей-

ност или университет. Очаква се в периода до 2027 

година да бъдат проведени 13 сесии, а българските 

малки и средни предприятия, участници в проекти-

те, да бъдат подкрепени с близо 7 милиона лева. 
                                                                Източник: МИР  

От 6 февруари започва националната информационна кампания на Министерст-

вото на земеделието за Стратегическия план 

Министерството на земеделието започва национална информационна кампания за Стратегическия план за 

развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. от 6 февруари 2023 г. 

Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите 

по него. В рамките на събитията ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегичес-

кия план, като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството 

на земеделието.  

Преди срещите могат да бъдат задавани и предварително въпроси на е-мейл: 

vaprosi_mzm@mzh.government.bg.   

Графикът за провеждане на информационната кампания е направен на регионален принцип. На 16.02.23 

г. от 11 ч. в Благоевград за земеделски стопани от Кюстендил, Перник, София град, София област и Бла-

гоевград. 

Предстои допълнително да бъде уточнено мястото на провеждане на срещите със земеделските стопани.                                                                                                                           

Източник: МЗХГ 

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

http://www.eufunds.bg/
https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/balgarski-kompanii-sthe-mogat-da-poluchat-blizo-1-mln-lv-na-godishna-baza-za-uchastie-v-mezhdunarodni-inovativni-proekti/?fbclid=IwAR2Ch89NrGNuqXCih9fPNXucIBpt5ryoFc8Fe8WKaicD7qvrB7M7ecA1xUY
mailto:vaprosi_mzm@mzh.government.bg
https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/ot-6-fevruari-zapochva-nacionalnata-informacionna-/?fbclid=IwAR2LNG9OG4SOZ2GXP6neIcLQsKFV3mC3JCAMvOumsZQBrbOaRbriym7JXqg
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Цел на процедурата:  Енергийно обновяване на 

сгради в сферата на производството, търговията и 

услугите. 

Общ размер на средствата:  235 200 000 лева 

Размер на финансовото подпомагане:   

Микро/малки предприятия: 35 000 - 100 000/300 

000 лева; средни/големи предприятия: 100 000 - 

500 000/1,5 млн. лева. 

Приложими режими на помощ:  

 „Минимална помощ“ (de minimis): 65%  

или 

 „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване 

на енергийната ефективност“: 

-35% (или 55% за малки и 45% за средни) за проек-

ти в ЮЗР; 

-45% (или 65% за малки и 55% за средни) за проек-

ти извън ЮЗР.  

Допустими кандидати 

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон 

или Закона за кооперациите  

2) Да са микро, малки, средни и големи предприя-

тия; 

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

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 

2022-ра финансова година в зависимост от катего-

рията на предприятието-кандидат, както следва: 

Микропредприятие  ≥    70 000 лева  

Малко предприятие ≥   150 000 лева 

Средно предприятие  ≥   650 000 лева 

Голямо предприятие  ≥ 3 500 000 лева 

Допустими дейности 

 Мерките за повишаване на енергийната ефектив-

ност ще се изпълняват въз основа на извършено 

обследване за енергийна ефективност на съ-

ответната сграда. 

 Задължително изискване е след изпълнение на 

препоръчаните в обследванията за енергийна 

ефективност мерки, във всяка сграда, включена 

в ПИИ, да се постигне минимум 30% спестява-

не на първична енергия. 

Крайна дата за подаване на проекти: 15 май 

2023 г. 17:30 ч. в ИСУН 2020 

 

Към пакета от документи за кандидатстване: 

Енергийно обновяване фирми 

Отворена за кандидатстване е процедура 

“ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 

СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪР-

ГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ”, ПВУ 

Публикувана за обществено обсъждане  

е нова процедура по Плана за възста-
новяване – за кръгова икономика 

Мярката е с бюджет 180 млн. лв. и е за подкрепа на 

производствените компании за преход към кръгова 

икономика. По нея ще могат да кандидатстват мик-

ро-, малки, средни и големи предприятия. Ми-

нималният размер на безвъзмездната помощ, която 

дружествата могат да получат, е 70 000 лв. Макси-

малният е диференциран спрямо големината им. 

Микро компаниите могат да получат максимум 350 

000 лв., малките – 550 000 лв., средните – 750 000 

лв., а големите – до 1 млн. лв. Съфинансирането е 

до 50%. 

Със средствата фирми ще могат да внедряват в про-

изводствата си оборудване, с което да намалят отпа-

дъците и средствата за депонирането им, а от оста-

тъчния материал да произвеждат нови продукти. Съ-

що така и да въведат неутрални по отношение на 

климата методи и технологии за производство и пот-

ребление на продуктите им. Мярката ще подпомогне 

да се ограничи използването на опаковки от пласт-

маса и еднократни пластмасови продукти, като се 

произвеждат повече за многократна употреба. 

По процедурата могат да кандидатстват компании 

от сектор C „Преработваща промишленост“ с 

изключение на тези от тях, за които кандидатства-

нето е пред други програми и управляващи органи. 

 

Условията за кандидатстване по процедурата: Усло-

вия Кръгова икономика за обсъждане. 

 

Предложения и коментари могат да се изпра-

щат до 2 март 2023 г. в ИСУН 2020. 

 

 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/8010747a-1dd9-4f40-ba29-6b09870ac0e4
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/8010747a-1dd9-4f40-ba29-6b09870ac0e4
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Изпълнителна агенция „Програма за образова-

ние“ открива процедура чрез директно предоставя-

не на конкретен краен получател BG-RRP-1.013 

„Създаване на Национален и на регионални 

STEM центрове“ за изпълнение на инвестиции по 

Механизма за възстановяване и устойчивост.  

Основната цел на процедурата е изграждане на 

образователна STEM среда, в която с помощта на 

съвременните технологии да се повишава интересът 

към науките и научните изследвания у учениците и 

създаване на модел за учене, работа с научноизсле-

дователски методи и инструменти, внедряване на 

дигитални технологии, ресурси и повишаване на 

квалификацията на учителите и подпомагане на тях-

ното професионално развитие. 

 

За постигане на целите на процедурата ще бъде изг-

раден Национален STEM Център, който ще бъде 

основното звено за професионално развитие за учи-

телите в областта на науката, технологиите, инже-

нерството и математиката. Целта на Центъра ще бъ-

де да подпомага и консултира изграждането и раз-

витието на STEM среда във всяко българско учили-

ще, като създава модел за учене, квалификация, ра-

бота с научноизследователски методи и инструмен-

ти. В тясно сътрудничество с училищните STEM цен-

трове, Центърът ще гарантира обмена на добри 

практики между всички тях и ще създава полезни 

взаимодействия, включително мобилност на учите-

ли, за да се гарантира, че той постига максимално 

въздействие върху образованието и има приобща-

ващ подход към всяко едно училище в цялата стра-

на. 

 

В допълнение, към Националния STEM Център ще се 

създадат 3 регионални STEM центъра. Регионал-

ните STEM центрове ще подпомагат Националния 

STEM център, като осигуряват условия за организи-

ране и провеждане на конгреси, конференции, се-

минари, пленери и обучение на учители, педагоги-

чески специалисти и други, както и на подготовка 

на деца и ученици за участие в национални и меж-

дународни олимпиади, състезания, конкурси, плене-

ри и други форми на занимания по интереси. Регио-

налните STEM центрове ще бъдат изградени върху 

съществуващи ученически бази – Национален дет-

ски комплекс с. Ястребино, Национален детски 

екологичен комплекс с. Ковачевци и в гр. Хиса-

ря, с което се създават предпоставки за припозна-

ване на тези комплекси и устойчивост на инициати-

ва в националната училищна мрежа. Разпределянето 

на занятията и ресурсите в различни области ще 

позволи и по-добър обхват и достъп до новоизграде-

ните центрове за ученици, учители, деца и родите-

ли, вкл. на уязвими групи и роми.  

 

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа 

на Европейския съюз, от Механизма за възстановя-

ване и устойчивост. Общият размер на финансира-

нето е 37 067 000 лева с ДДС. 

Конкретен краен получател по процедурата е Наци-

оналният STEM център. 

Поканата, в която са посочени условията за получа-

ване на средства от Механизма и условията за из-

пълнение, са публикувани на следния интернет ад-

рес: http://opnoir.bg/?go=page&pageId=497.  

  

 
 
                                                     Източник: ИАПО 

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател 

„Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“ за изпълнение на 

инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост 

http://www.eufunds.bg/
https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=497
https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1105&fbclid=IwAR3iciPAK7F0FtIo0on-BeopsTIWhAS1tHT1MpbQKlxsYgVAAy3SJgd8ep8
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Агенцията за хора с увреждания финансира с до 20 000 

лв. проекти на хора с увреждания за самостояте-
лен бизнес 

До 20 000 лв. могат да получат хора с увреждания 

за стартиране или развитие на самостоятелен биз-

нес. Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% 

намалена трудоспособност и да не участват като 

собственици или съдружници в друга фирма. Дей-

ностите, които могат да се изпълняват в рамките 

на проекта се делят на две групи: 

 първа група се отнасят за инвестиционните 

дейности, чиято продължителност не може да 

бъде по-голяма от 4 (четири) месеца; 

 към втора група дейности се отнасят дейнос-

тите, които предстои да се изпълняват 

след приключване на инвестиционните 

такива.  Продължителността им не може да бъ-

де по- малка от 36 (тридесет и шест) месеца. 

Средствата се отпускат за покриване само на ин-

вестиционни разходи, като учредяване на ново 

предприятие, строително-ремонтни работи, обо-

рудване на разкриваните работни места, едно от 

които задължително е на собственика на предпри-

ятието, стартов минимален оборотен капитал, 

краткосрочен обучителен курс за собственика на 

предприятието. 

Срок за кандидатстване: 17:30 часа на 

06.03.2023 г.  

 

АХУ организира онлайн информационни дни за 

всяка една от отворените програми.  Информаци-

онният ден по Програма за започване и развитие 

на самостоятелна стопанска дейност на хората с 

увреждания ще се проведе на 15.02.2023 г. от 

10:00  ч.  

Всеки, който иска да се включи трябва да заяви 

своето желание на адрес: 

ahu_dostap@mlsp.government.bg  

     Източник: АХУ 

 

  

Агенция за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти на те-

ма: „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, 
спортни обекти за хора с увреждания“ 

Участници в конкурса могат да бъдат юридически 

лица - държавни, общински, стопански и  непра-

вителствени организации, регистрирани по бъл-

гарското законодателство, притежаващи или сто-

панисващи обектите.  
Проектните дейностите са обособени в три компо-

нента: 

 КОМПОНЕНТ 1 – осигуряване на външен дос-

тъп до обект за лица от целевата група чрез 

изграждане на рампи, пътеки за хора със зри-

телни увреждания, извършване на ремонти, 

осигуряващи адаптиране на входове-изходи на 

обекта, изграждане на външни преходи, изг-

раждане на сигнализации за хора със зрителни 

и слухови увреждания—до 12 000лв. 

 КОМПОНЕНТ 2 – приспособяване на вътрешна-

та среда на обекта за самостоятелно посеще-

ние от и пребиваване в него на лица с увреж-

дания чрез строително-монтажни работи, при-

добиване и монтиране на различни съоръже-

ния с цел създаване на: адаптирани места за 

трайно пребиваване на хората от целевата 

група—до 15 000лв. 

 КОМПОНЕНТ 3 - за изграждане на нови и пре-

устройство на съществуващи повдигателни съ-

оръжения (асансьори или лифтови платформи) 

за ползване от лица от целевата група—до 50 

000лв. 

Срок за кандидатстване: 17:30 часа на 

21.03.2023 г.  

 

Онлайн информационен ден по програмата ще се 

проведе на 21.02.2023 г. от 14:00 ч. 

Всеки, който иска да се включи трябва да заяви 

своето желание на адрес: 

ahu_dostap@mlsp.government.bg  
                                                                                                                                           
                                                        Източник: АХУ 

http://www.eufunds.bg/
mailto:ahu_dostap@mlsp.government.bg
https://ahu.mlsp.government.bg/home/
mailto:ahu_dostap@mlsp.government.bg
https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6
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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 

 

Министър Пулев в Кюстендил: По линия на МИР в следващите 6 

месеца ще налеем 1 млрд. лв. по 7 програми за бизнеса 

 ОТ РЕГИОНА 

14 проекта за над 4,3 млн. лв. ще финансира МИР в Кюстендил по Плана за възстановяване. Това 
са първите фирми от областта, които ще вземат пари по него, обяви началникът на кабинета на ми-

нистъра Красимир Якимов. 
Министър Пулев заяви, че МИР е най-активното ведомство по отношение на ПВУ. „Успяхме да отво-
рим две процедури по Плана. Първата „Технологична модернизация“ приключи с подадени над 

2 500 проектни предложения, от които 953 бяха одобрени и ще получат 260 млн. лв. безвъзмездна 
финансова помощ. По втората за „ИКТ решения и киберсигурност“ получихме над 7 600 проекта за 
над 146 млн. лв., като в началото на февруари ще обявим и печелившите по нея фирми“, каза той 

и подчерта, че в момента тече оценката на подадените проекти.  
По думите на Пулев, ресурсът от 1 млрд. лв. ще бъде на разположение на микро-, малките и сред-
ни предприятия в страната по процедури от Плана за възстановяване, новата Програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП) и Програмата за 
„Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. 
(ПНИИДИТ).  

Той припомни, че за рекордно кратък срок бяха одобрени и двете европрограми към МИР. Програ-
ма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. с бюджет 3 млрд. лв. 
бе изпратена в Брюксел на 16 август и одобрена от Европейската комисия на 3 октомври. Програма 

„Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. 
(ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лв. – изпратена на 26 октомври и одобрена на 5 декември.  
Данните за областта показват, че има интерес от страна на фирмите. Над 6 000 са предприятията в 

областта, а над 99% от тях са микро-, малки и средни. Призовавам всички да кандидатстват и да се 
възползват от ресурса на Министерството“, заяви Якимов.  

По данни на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ по програмата ОПИК 
от стария програмен период в областта са сключени 80 договора за над 19 млн. лв., като 50 от тях 
са приключили. По процедура „Енергийна ефективност“ са сключени 30 договора за над 3 млн. лв., 

а по отношение на мерките за преодоляване на COVID-19 са сключени 458 договора за близо 9 
млн. лв.  
По отношение на Българската агенция за инвестиции, чийто принципал е Министерството на ино-

вациите и растежа, в Област Кюстендил са сертифицирани три проекта за над 350 млн. лв. със зая-
вени над 1 600 работни места.  
                                                                                                                                           Източник:  МИР 

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://www.mig.government.bg/vsichki-novini/ministar-pulev-v-kyustendil-po-liniya-na-mir-v-sledvasthite-6-mesecza-sthe-naleem-1-mlrd-lv-po-7-programi-za-biznesa/?fbclid=IwAR2kg1Ul_uiJGu5OZOCO7U41vIgfFbOLhTdcYJrJl45GK911B_ZpO8BYUiE

