
   

  

За първи път по време на тазгодишния Празник на чере-
шата, който се проведе в периода 21-23 юни в гр. Кюс-
тендил, експерти от  Националната селска мрежа предос-

тавяха най-актуалната информация за възможностите за 
подпомагане на земеделските производители по Програ-
мата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това 
обяви заместник-министърът на земеделието, храните и 
горите Лозана Василева при официалното откриване на 
празника в Кюстендил. 

 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информа-
ционен център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от 

Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 6, юни 2019  

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРСР ПО ВРЕМЕ НА 

ПРАЗНИКА НА ЧЕРЕШАТА В КЮСТЕНДИЛ 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Актуална информация за ПРСР по време  на Празника на черешата 
 Стартира подмярка 6.3  за развитието на малки стопанства 
 Комитет за наблюдение на ОПДУ  
 Осмо официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП 
 Проведено заседание на КН на ОП “Региони в растеж”  2014—2020 
 Проведено заседание на КН на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
 Подготовка за програмен период  2021—2027  

 Нови 25,4 млн. лв. под формата на микрокредити за стартиращи и социални предприятия  
 
 
ОТ РЕГИОНА 

 Общините Бобов дол и Сапарева баня с общ проект за осигуряване на патронажна грижа  
 
 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 ОИЦ-Кюстендил с информационна среща в град Рила  
  

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 

АКТУАЛНО       

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Посетителите имаха възможност да научат за предстоящия прием по две нови подмерки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лозана Василева изтъкна, че празникът на черешата е един от най-големите овощарски празници в стра-
ната. „Не случайно именно в Кюстендил се намира Институтът по овощарство, в който се изпитват и създа-
ват нови още по-устойчиви и плодоносни сортове“ каза още заместник-министър Василева. По думите й, 
през тази година площите с череши за реколтиране са над 16 000 дка. „През миналата година само в района 
на Кюстендил са произведени 6 250 тона, от които за прясна консумация са били насочени към пазарите над 

35% и около 60%  за преработка. В този район се намират близо 20% от всички черешови масиви в страна-
та”, допълни още тя. 

 
Източник: МЗХ 

 Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално 

и вертикално сътрудничество между участ-
ниците във веригата за доставки“ 

 
 Цел на подмярката: Създаване и развитие на 
къси вериги на доставки и създаване и развитие на 
местни пазари. 
 „Къси вериги на доставки“ - включват не пове-

че от един посредник между земеделския сто-
панин и потребителя 

 „Местни пазари“ са тези в радиус от 75 км от 

стопанството на произход на продукта до край-

ния потребител. В този периметър трябва да се 
осъществяват и преработката, и продажбата на 
продуктите на крайния потребител.  

 Допустими кандидати са организации 
(юридически лица по ТЗ или обединения по ЗЗД.), 
съставени от: емеделски стопани (задължително), 
малки и средни предприятия, търговци на дребно. 

 Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработ-

ка/маркетинг на селскостопански продук-
ти“ от Тематичната подпрограма за малките 
стопанства“. 

 
 Подкрепата по тази подмярка ще се предоставя 
за инвестиции в материални и/или нематериални 
активи, свързани с  преработка на земеделски про-
дукти,  със създаване и/или модернизация на ка-
пацитета на местните мрежи за прибиране, прие-
мане, съхранение, климатизиране, сортиране и па-
кетиране на земеделска продукция и т.н. 

 
 Допустими кандидати са земеделски стопани, 
които имат икономически размер на стопанството 
от 6 000 до 7 999 евро измерен в СПО и производс-
твото им е в един от секторите „плодове и зеленчу-
ци“ и „етерично –маслени и лекарствени култури“. 

 Стартира подмярка 6.3  за развитието на малки стопанства 

“Програма за развитие на селските райони ” 2014-2020 

От 28.06.2019г. до 30.09.2019г. ще може да се кандидатства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за разви-
тието на малки стопанства“. 
Общият размер на средствата, които се предоставят по процедурата за подпомагане на малки земеделски 

стопанства, възлиза на 43 027 600 лв. 
Допустими кандидати по подмярката са физически, юридически лица и кооперации, регистрирани по 
Закона за кооперациите, които трябва да отговарят на следните изисквания: 
- регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г; 
- да са получили от земеделска дейност най-малко 33 % от общите си приходи/доходи за предходната ка-
лендарна година; 
- да имат икономически размер на стопанството СПО в границите между 2 000 евро и 7 999 евро; 

- да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; 
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- да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за жи-
вотновъдната дейност, в случай че развиват такава; 
- да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла ЗМСП. 
 
 
  

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

 
Кандидатства се с Бизнес план. Всеки бенефициент сам определя срока за изпълнението на бизнес плана си, 
но период не може да бъде по-късно от 15 септември 2023 г. Срокът за подаване на искане за второ плаща-
не се посочва от кандидата в проектното предложение и трябва да бъде не по-рано от 1 година и 6 месеца и 
не по-късно от 4 години и 6 месеца от датата на подаване на проектното предложение. Бизнес планът тряб-
ва да доказва жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 години. 
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 
15 000 евро. 
Изплащането на безвъзмездната финансова помощ се извършва на два етапа: 
-    Първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключ-
ване на административния договор; 
-    Второ плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро, когато след извършена проверка Раз-
плащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана, и е осъществена инвестиция в дългот-

райни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева. 
 
По подмярката приоритетни ще бъдат проекти, които се изпълняват в секторите „Животновъдство“, „Плодове 
и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“. Те ще могат да получат максимално 28 точки. Освен това прио-
ритет ще се дава и на стопанства със сертифицирано биоло-
гично производство – максимално 8 точки. Проектът на земе-
делски стопанства в планински райони ще могат да получат 
максимално 10 точки. По подмярката ще се подпомагат про-
ектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по 
критериите за подбор. Максималният сбор от точки е 46. 
 
Източник: http://www.dfz.bg  

 
 
 
 

На 13 и 14 юни 2019г. бе проведено заседанието на Комитета за наблюдение на Опера-
тивна програма „Добро управление“, по време на което бе одобрен Годишния доклад за изпълнение на прог-
рамата за 2018 г. и съгласува първото изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 

2019 г., с включването на три нови процедури. 
Към 31 май 2019 г. по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 31 процедури за канди-
датстване на обща стойност 493,5 млн. лв. или 75,5% от общия бюджет на програмата. Сключени са 355 до-
говора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за общо 397,8 млн. лв. или близо 60% от финан-
совия план на програмата.  
На територията на област Кюстендил са сключени три договора по Оперативна програма „Добро управле-
ние“, от които два са в процес на изпълнение, а един е приключен. Общата стойност на проектите е 

774 974,80лв.          Източник: www.eufunds.bg 

Комитет за наблюдение на ОП „Добро управление“ 

Оперативна програма  

“ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ” 2014-2020 

http://www.dfz.bg/
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Оперативна програма    

“ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 

Осмо официално заседание на Комитета за наблюдение 

на ОПИК и на ОПИМСП 

На 13 юни 2019 г. се проведе Осмото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за малки и 
средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП). Сред представените теми на заседанието са: 
 
 Напредъкът в изпълнението на ОПИК и на ОПИМСП 

 По ОПИК са обявени общо 52 процедури за набиране на проекти на обща стойност 2.076 млрд. лева, ко-
ито представляват над 80% от бюджета на програмата. Сключените договори по програмата са 2 024 бр. с 
общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 1 903 млн. лв. Изплатените средства са 
917.75 млн. лв. или 35.5% от бюджета. 
 Резултати от изпълнението на някои от по-атрактивните процедури:  
 Процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”  
 От общо подадените 2 2017 броя проектни предложения по двата срока, предложени за финансиране са 

общо 355 бр. проекта. Броят на сключените договори към средата на месец юни 2019 г. 48, като процедура-
та е в процес на договаряне.  В област Кюстендил*, към 28 юни са сключени 10 договора, 3 бр. в Общи-
на Дупница и 7 бр. в община Кюстендил. 
 BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ 

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 241, от тях 228 договора са приключени, 
11 са прекратени, а 2 са в процес на изпълнение. В област Кюстендил* има един регистриран договор. 
  Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ 

Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 742, от тях 714 договора са приключени, 
27 са прекратени, а 1 е в процес на изпълнение. В област Кюстендил* има сключени 4 договора. 
    Процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ 

 Брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ – 448, от тях 286 договора са приключени, 
19 са прекратени, а 143 са в процес на изпълнение. В област Кюстендил* са сключени 10 договора. 
*Данните за област Кюстендил са взети от ИСУН 2020. 
 
 Напредъкът в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК 
Фондове в изпълнение:  

Фонд за рисков капитал – 24.1 млн. евро;  
Фонд за ускоряване и начално финансиране – 33,1 млн. евро  

Фондове в процедура за избор на Финансови посредници: 
Фонд Мецанин/Растеж – 38.5 млн. евро – преговори с 3 участници  
Фонд ускоряване и начално финансиране – 18,2 млн. Евро – отваряне на заявления за участие – 22 юли 

2019  
Фондове в процес на структуриране 

Фонд за технологичен трансфер – 28.8 млн. евро  
 
Източник: http://opic.bg/, ИСУН 2020 
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 „Стимулиране внедряването 

на иновации от съществува-
щи предприятията“ 

Основна цел: Предоставяне на фо-
кусирана подкрепа на съществува-
щи предприятия за внедряване на 
иновации в посока подпомагане на 
процеса на комерсиализация на 
нови продукти и услуги. 
Допустими кандидати: съществува-
щи предприятия, регистрирани по 
ТЗ 
Дата на обявяване: септември 
2019 г.  
 
 

 „Създаване и развитие на 

регионални иновационни 
центрове (РИЦ)“ 

Основна цел: Изграждане и разви-
тие на съвременна научноизследо-
вателска и иновационна инфраст-
руктура и експертиза за провежда-
не на приложни изследвания и 
развойна дейност от отворен тип, 
способстващи за ускорено иконо-
мическо и социално развитие на 
българските региони. 
Допустими кандидати: обединения 
между предприятия, научи органи-
зации, НПО, местни и регионални 
власти. 

 „Дигитализация на МСП“ 

Основна цел: Развитие на управ-
ленския капацитет и растеж на 

МСП чрез предоставяне на специа-
лизирани ИКТ услуги. 
Допустими кандидати: Съществу-
ващи микро, малки и средни пред-
приятия, които са търговци по сми-
съла на Търговския закон или За-
кона за кооперациите.  

 
 

 
Източник: http://opic.bg/,  
ИСУН 2020 

 

Проведено заседание на КН на ОП “Региони в растеж”  

2014—2020 

Оперативна програма “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ ” 2014-2020 

 
На 18 юни се състоя на 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г. 
 
По време на заседанието зам.-министъра на МРРБ Деница Николова представи информация за изпълнението 
на програмата: договорен е над 86% от общия ресурс на ОПРР, който надхвърля 3 млрд. лв; сключени са 
587 договора за над 2,5 млрд. лв. Разплатени са 45% от договорените средства, а 24% са сертифицираните 
разходи към ЕК.  
 
Ключов акцент по програмата в следващите години ще е реализацията на проектите с финансови инстру-
менти, за които по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е определен ресурс в размер на 
370 млн. лв. Над 271 млн. лв. са за 39-те големи града за мерки за градско развитие – енергийна ефектив-
ност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, градска среда, интегриран градски транс-

порт, спортна и културна инфраструктура и зони с потенциал за икономическо развитие. Останалите близо 
100 млн. лв. са предвидени за развитието на туризма и културното наследство в цялата страна, като се под-
крепят обектите, които са националното и световно културно наследство. Към момента  Фондовете за градс-
ко развитие са одобрили 10 проекта на обща стойност 33,4 млн. лв., от които 17,3 млн. лв. са от Оперативна 
програма „Региони в растеж“.  
 
Източник: МРРБ 

 През втората половина на годината се очаква да бъдат обявени следните процедури: 
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В периода 18-20 юни се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Опера-
тивна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР). На заседанието КН 

взе следните решения:  
 Създаване на новата Агенция за качеството на социалните услуги по операция „Гарантиране на качество-

то и ефективността на социалните услуги“ с  бюджет от 8 млн. лв. и продължителност до 2023 г. 
Целта на процедурата е да се укрепи и подобри капацитетът на системата за социални услуги чрез подк-

репа за създаване на Агенция за качеството на социалните услуги като изпълнителна агенция към МТСП.  
 

 КН на ОПРЧР одобри промени в продължителността и бюджета на вече действащи процедури:  
    Операция „Услуги за ранно детско развитие“: продължителността ѝ е удължена до 2020 г., а бю-
джетът е увеличен до 52,3 млн. лв. По този начин се очаква 40 000 деца да получат подкрепа чрез социал-
ните услуги. 
   Операция „Родители в заетост“: продължителността ѝ се удължава до 2023 г., а бюджетът й се увели-

чава с 5 млн. лв. до 35 млн. лв. С увеличението на бюджета Агенцията по заетостта предвижда през есента 
на 2019 г. да обяви нов прием за набиране на заявления от страна на родители на малки деца. Очакванията 

са в процедурата да се включат 4 200 безработни лица, а 3 740 родители да бъдат подкрепени да се върнат 
на работното си място. От стартирането на проекта през м. септември 2017 г. до момента са подадени общо 
4 851 заявления от родители, а 4 882 безработни лица са заявили желание да бъдат включени в проекта ка-
то детегледачи. 
   Операция „Младежка заетост“: продължителността ѝ е удължена до 2023 г., а бюджетът й се увелича-
ва с 20 млн. лв. и така средствата стигат общо 102 млн. лв. Очакванията са през операцията да преминат 
най-малко 19 375 безработни лица до 29 г. До края на първото тримесечие на 2019 г. по проекта са сключе-

ни 11 851 договора с работодатели. В заетост са включени 18 694 безработни лица до 29 г., като до момента 
9 823 от тях са наети на постоянни трудови договори. След включването на младежите в операцията, приб-
лизително 51% от тях остават на работа при същия работодател, а други 24% се преориентират и с вече 
натрупания опит, започват работа при друг работодател. 
   Операция „Обучение и заетост“: бюджетът на операцията се увеличава с 50 млн. лв. и така става 201 
млн. лв. Очакванията са в операцията 8 510 неактивни и безработни лица с трайни увреждания над 29 г. да 
започнат работа. До момента работодателите са подали 3 156 заявки за разкриване на 10 698 свободни ра-

ботни места за хора с увреждания. 
  Операция „Готови за работа“ се удължава до 2023 г., а финансирането се увеличава с 5 млн. лв., като 
общият бюджет по процедурата става 15 млн. лв. Дейностите по активиране на неактивни младежи до 29 г. 
ще се фокусират в по-малките населени места. Очакванията са в операцията да се включат 17 500 неактив-
ни участници от 15 до 29 г., които нито работят, нито учат. Около 5 250 неактивни участници ще получат 
квалификация или ще имат работа, вкл. като самостоятелно заети лица. До момента по процедурата са акти-

вирани общо 10 858 неактивни младежи на възраст от 15 до 29 г. 
   Операция „Работа“ се удължава с една година до 2020 г., като очакванията са в 7 850 безработни и 

неактивни лица да са придобили квалификация или да имат работа при приключване на проекта. Операция 
„Работа“ дава възможност на общински администрации, общински предприятия и работодатели от реалния 
сектор да наемат безработни и неактивни лица за срок до 12 месеца на пълно или непълно работно време, 
които да извършват различни комунално-битови дейности, както и различни видове услуги за населението. 

 

Източник: https://esf.bg/ 

Проведено заседание на КН на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 

Оперативна програма 

“РАЗВИТИЕ  НА ЧОВЕШКИТЕ  РЕСУРСИ ” 2014-2020 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

В периода май – юни 2018 г. Европейската комисия публикува предложенията си по Многогодишната фи-
нансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г.  

Най-важните елементи на МФР касаят скъсяването с една година на периода за автоматичното отчисляване 
на средства от n+3 на n+2; намаляването на авансовото финансиране от ЕК към страните членки; намаля-
ването на средствата за политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика; увеличаването на 
вноските на държавите-членки в бюджета на Съюза; процентите съфинансиране от фондовете на ЕС и тема-
тичната им концентрация и др. Очаква се да е налице споразумение по МФР до есента на 2019г. 
 
На национално ниво първият етап от подготовката за новия програмен период приключи с утвърждаването 
на нужното национално законодателство: 
На 11 април с РМС No196 е  приет Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007 –2017 
г. за определяне на националните приоритети за периода 2021 –2027 г. като основа на процеса по изготвя-
не на споразумението за партньорство за следващия програмен период. Със същото решение на правителст-
вото се одобри и индикативен списък с програми и водещи ведомства за разработването им: 
 "Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” с водещо ведомство Мин.на икономиката 
 „Оперативна програма за наука и образование” с водещо ведомство МОН; 

 „Оперативна програма за околна среда” с водещо ведомство МОСВ; 

„Оперативна програма за транспортна свързаност” с водещо ведомство Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията; 

 „Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ” с водещо ведомство администра-

цията на Министерския съвет; 
 „Оперативна програма за развитие на регионите” с водещо ведомство МРРБ; 
 „Оперативна програма за развитие на човешките ресурси” с водещо ведомство МТСП; 

 „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” с водещо ведомство АСП; 
 „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури” с водещо ведомство МЗХГ 
 Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони с водещо ведомство МЗХГ 
 Програми за европейско териториално сътрудничество, вкл. програмите за трансгранично сътрудничест-

во със Сърбия, Турция и Северна Македония, съфинансирани от ИПП, с водещо ведомство МРРБ. 
 Национална програма (НП) по Фонд „Вътрешна сигурност“; НП по Фонд „Убежище и миграция“; НП по 

Инструмента за финансовото подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда 
за интегрирано управление на границите с водещо ведомство - МВР 

 
 
На 7 юни с РМС No335 е одобрено индикативното финан-

сово разпределение на средствата за България от Европейския 
социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и 
Кохезионния фонд по цели на политиката и програми  

 
 

Източник: www.eufunds.bg, бюлетин на НСОРБ 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

 

Общините Бобов дол и Сапарева баня с общ проект за 

осигуряване на патронажна грижа  

 
На 10 юни 2019г. Общините Бобов дол и Сапарева баня и Управляващия орган на ОП „Развитие на човешки-
те ресурси“ сключиха договор за изпълнение на дейности по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня". Общата стойност на проекта е 183 
494.96 лв., а срока на изпълнение на дейностите е 12 месеца. 
По проекта се предвижда надграждане на дейностите изпълнявани до момента, чрез предоставяне на поча-
сови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. В проекта са включени 59 лица от двете общини, въз-

растни хора и хора с увреждания, с тежки социално-здравни проблеми. Всяко лице от целевата група полу-
чава здравно - социални услуги до 2 часа на ден. Интегрираната мобилна услуга в рамките на проекта 
включва пакет от социални дейности: - асистентска почасова подкрепа в дома за дейности, в които потреби-
телят среща трудности (почистване на дома, пазаруване, готвене, административни дейности, общуване, 
др.); - професионална подкрепа от медицински специалист, рехабилитатор и социален работник 
(информиране, консултиране, рехабилитационна подкрепа, в зависимост от потребностите и възможностите 
в домашна среда). Услугата не е стандартен пакет от дейности, който се предлага на всички потребители, а 

ще зависи от нуждите на конкретния потребител. Сред предоставяните услуги  ще са: психологическа помощ 
и подкрепа, която ще включва психологическо изследване, индивидуално и групово социално консултиране. 
Предвижда се и оказване на професионална и методическа подкрепа на персонала от експерт – супервизор. 
 
Към настоящия момент общият брой на сключените договори за осигуряване на патронажна грижа на тери-
торията на област Кюстендил са три и покриват общините: Кюстендил, Дупница, Бобов дол и Сапарева баня. 
 

Източник: ИСУН 2020 

ОТ РЕГИОНА  

Фондът на фондовете подписа споразумения с Първа инвестиционна банка, 
Микрофонд и СиС Кредит за предоставяне на микрокредити на стартиращи и 

социални предприятия, лица от уязвими групи или младежи до 29 г., 
които имат желание да стартират собствен бизнес. Кредитите се отпускат с финансов инструмент 
„Микрокредитиране със споделен риск“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 
Около 850 предприятия ще могат да се възползват от предоставения ресурс в размер на повече от 25 
млн. лв. на. Размерът на микрокредитите е на стойност от 5 000 до 48 895 лв. Кредитите са със срок на 
погасяване до 10 години с до 2 години гратисен период за погасяване на главницата по кредита. Средст-
вата, които се предоставят от Фонда на фондовете, са с нулева лихва, а финансовите посредници прила-
гат пазарна лихва. По този начин крайните получатели на финансирането теглят кредит със значително 
по-ниска лихва от пазарната.  
Първа инвестиционна банка ще отпусне кредити в размер на 19,3 млн. лв., Микрофонд – 3,23 млн. лв., 
СиС Кредит – 2,84 млн. лв. Изпълнителният директор на ПИБ Севдалина Василева коментира, че целта на 
банката е с тези средства да успее да достигне до максимално широк брой клиенти, на които да помогне 
за стартирането и развиването на собствен бизнес.   
Източник: http://www.fmfib.bg 

Нови 25,4 млн. лв. под формата на микрокредити за 

стартиращи и социални предприятия  
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

 

На 14.06.2019г. екипът на Областен информацио-

нен център—Кюстендил проведе информационна 

среща в град Рила. На срещата бяха представени 

актуални и предстоящи възможности за канди-

датстване по програмите, съфинансирани от 

ЕСИФ. Акцент, по време на срещата бе подмярка 

6.3 “Стартова помощ за развитие на малки сто-

панства”, която предстои да бъде отворена в края 

на месеца.   

 

ПРЕДСТОЯЩО 

В периода 8—19 юли ще бъдат проведени информационни срещи за разясняване условия-

та за кандидатстване по подмярка 6.3. “Стартова помощ за развитието на малки сто-

панства”, ПРСР в общините: Бобов дол, Сапарева баня, Невестино и Бобошево.   

Точното време и място на провеждане ще бъдат посочени допълнително във Фейсбук страницата 

на ОИЦ—Кюстендил, https://www.eufunds.bg/bg/node/55, в съответните общински администра-

ции. 

Срещите се превеждат съвместно от ОИЦ—Кюстендил и експерти от Национална служба за съве-

ти в земеделието—Кюстендил. Поканени са земеделски стопани, медии, както и всички заинте-

ресовани лица. Участието е безплатно и предварителна регистрация не е необходима. 

  

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ  

Част от националната мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и ин-

вестиционни фондове в България  

 

2500, гр. Кюстендил 

Ул. ,,Патриарх Евтимий”, № 18  

Читалище ,,Братство 1869” 

Тел: 078 520 212, 0876 172 766, 

0876 172 744, 0876 172 788 

E-mail: oic_kn@abv.bg  

facebook: Областен информационен център - Кюстендил 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен 
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна 
програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския социален фонд.  

                    НАШАТА ДЕЙНОСТ 

       ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГРАД РИЛА 

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

