
   

  

 
Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа на българските предприятия за повишаване на ино-
вационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по 
процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на 
процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. 
Общ бюджет на процедурата:  117 349 800 лева 
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лв. 
Интензитет на безвъзмездната финансова помощ: от 25% до 70% 

 

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 10, октомври 2019  

Предстои да стартира процедура за подбор на проекти „Стимулиране 
внедряването на иновации от съществуващи предприятия“  

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Предстои да стартира процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 
предприятия“  

 Отворена за кандидатстване е процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за 
сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“  

 Стартира прием на проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскосто-
пански продукти по тематичната подпрограма“  

 Публични средства в размер на 75.3 млн. лв. се инвестират в малки и средни предприятия в зряла фаза и с потен-
циал за растеж 

 Започва кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2020 г. 
 Отворена за кандидатстване е процедура ,,Насърчаване на нови производители на аквакултури,  развиващи устой-

чиви аквакултури” 
 Стартира процедура „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения 
 Процедура "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България" е отворена за кандидатстване 
ОТ РЕГИОНА 

 АСОРИ и Община Кюстендил започват проект „За чист въздух Кюстендил” 
 Нов парк с модерно озеленяване, пешеходни и велоалеи, детски площадки и атракциони в Кюстендил 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 ОИЦ-Кюстендил с открита приемна в град Кюстендил 

 

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


   

  

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.  

 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  
За микро и малки предприятия: 500 000 лв.  
За средни предприятия: 750 000 лв. 
За големи предприятия: 1 000 000 лв. 
 

Допустими кандидати: Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са 
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 
пространство. Да имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) преди 
датата на обявяване на процедурата.  
 
Допустими дейности: Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация 
(стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на 
стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените по-
долу приоритетните направления на тематичните области на ИСИС: 
 
• ИКТ и информатика; 
• мехатроника и чисти технологии; 
• индустрия за здравословен живот и биотехнологии; 
• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. 

Отворена за кандидатстване е подмярка 16.1. „Подкрепа за сфор-
миране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“  

Цел на процедурата: Подпомагането по процедурата е насочено към функциониране на оперативни 
групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейско-
то партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост. 
 
Допустими кандидати: 

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват оперативни групи, учредени като дружества 
по смисъла на чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 
Членовете на оперативната група могат да бъдат: 
 земеделски стопани; 
 научни институти или Държавно предприятие „Научно - производствен център; 
 юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с несто-

панска цел. 

* висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални акредитации по професи-
онални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна меди-
цина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“ и „Науки за земята“; 
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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.  

 

Допустими дейности:   
* Осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект;  
* Преки дейности за изпълнение на иновативния проект.  
  
Допустимите разходи:  
 Текущи разходи за осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект; 
 Преки неинвестиционни разходи за изпълнение на иновативния проект; 
 Преки разходи, необходими за изпълнение на иновативния проект. 
  

Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат: 880 110 лв. 

  
Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.01.2020 г. 17:30 ч.  
  

Стартира прием по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/

маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подп-

рограма“  

 

Цел: Процедурата има за цел да спомогне за преструктурирането, повишаване на жизнеспособността и 
устойчивото развитие на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на дейности, свързани с до-
бавяне на стойност към селскостопански продукти. 

 
Процент на съфинансиране: 60 % 
Общ размер на безвъзмездна финансова помощ: 3 295 760 лв. 
Минималният размер на допустимите разходи: 2 444.75 лв. 
Максималният размер на общите допустими разходи: 146 685 лв. 
Допустими кандидати: 
¨ Кандидатите да са земеделски стопани с икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро 

СПО и и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчу-
ци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури" 

 Да са получили минимум 33% от общия доход за предходната година от земеделски дейности; 

 са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и 

средните предприятия. 

Допустими дейности:  
 създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка на земеделски продукти; 
 създаване и/или модернизация на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхране-

ние, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция; 
 инвестиции, свързани с опазване на околната среда/климата, включително инсталации за пречистване 

на отпадъчни води в преработването и маркетинга; 
 организиране и прилагане на системи за управление на качеството и хранителната безопасност, ако са 

свързани с материалните инвестиции по проекта; 
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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.  

 

Публични средства в размер на 75.3 млн. лв. се инвестират 

в малки и средни предприятия в зряла фаза и с потенциал 

за растеж 

Фонд на фондовете избра фонд мениджър за управ-
лението на Фонд Мецанин/Растеж, като средст-
вата са осигурени по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съ-
финансирана от Европейския фонд за регионално 
развитие. На база извършената оценка на предло-
женията на участниците за посредник беше опреде-
лен Бългериан Мецанин Партнърс ДЗЗД.  
 
Бългериан Мецанин Партнърс ще управлява 75.3 

млн. лв. публични средства, като се очаква да 
привлече и допълнително частно финансиране от 
минимум 28.5 млн. лв.  
 
Мецанин финансирането е алтернатива на тра-
диционните възможности за привличане на финан-
сов ресурс от страна на фирмите в страната. Фи-
нансирането е под формата на дялови и квази-
дялови инвестиции, съществена част от които ще 
бъде предоставена под формата на мецанин финан-
сиране (квази-дялова инвестиция, попадаща между 
капиталовото и дългово финансиране). В общия 
случай, то предоставя възможност на предприятия-
та да привлекат рисково финансиране, без това за-

дължително да води до прехвърляне на съществен 
дял в тяхната собственост на новия инвеститор. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Фонд Мецанин/Растеж е предназначен за мал-
ки и средни предприятия в зрял етап на развитие с 
планове за разширение и подобряване на дейност-
та, навлизане на нови пазари, както и разработва-
нето на нови продукти и услуги.  Наред с бизнес 
целите, инструментът ще бъде насочен и към разви-

тието на управленския капацитет и корпоративното 
управление на финансираните предприятия. 
Размерът на инвестициите във всяко предприятие 
ще бъде в диапазон от 2.5 млн.  до 7 млн. евро (от 
4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв.). Инвестиционният пе-
риод на инструмента ще продължи до края на 2023 
година. 

 обработка на селскостопанската биомаса за производство на (електро) енергия от възобновяеми из-

точници от участници, различни от земеделските стопанства (само за производство на енергия за 
собствено потребление); 

 инвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Съюза, които ще станат задължителни 

за стопанствата в близко бъдеще. 
Краен срок за подаване на проектни предложения е 23.12.2019 г. 17:30 ч.  
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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.  

 

 СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АК-

ВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“ 

Цели на подмярката: Насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на 
създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури. 5 487 

613,33лв.  
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 487 613,33лв.  
Минимален и максимален размер на БФП: 30 000 лв. – 850 000 лв. 
Максимален интензитет на помощта:  50% от общите допустими разходи; 
Допустими кандидати:  
Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, 

които трябва: 
 да са създадени/учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или екви-
валентен, вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията в областта 

на аквакултурите; 
 да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни 

предприятия; 
 за пръв път да създават предприятие за производство на аквакултури; 

 собственика/ците на предприятието да е/са и управител/и на същото; 
 поне един от собствениците – управители на предприятието трябва да притежава съответните за дей-

ността на стопанството професионални умения и компетентност. 
Допустими дейности:  
Създаване на стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми от нови произво-
дители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за произ-
водство на аквакултури като негови собственици и ръководители за дейности.  

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 03.02.2020 г.  

БЛИЗО 105 МЛН.ЛВ. ОТ ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН 

РАСТЕЖ“ В ПОДКРЕПА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Договор за финансиране на проект „Образование за утрешния ден“ е подписан между Управляващия орган 

на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и Министерството на об-

разованието и науката. Бюджетът от 104 959 178.01 лв.  е осигурен от Европейския социален фонд. Срокът 

за изпълнение на проекта е 36 месеца – до октомври 2022 г.  

Проектът цели отваряне на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез 

внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да 

прилагат по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насър-

чаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.  Проектът предвиж-

да 2000 училища и детски градини да участват в дейности за въвеждане на иновативни методи на препода-

ване чрез използване на съвременни ИКТ, 26 900 педагогически специалисти да бъдат включени в обуче-

ния за усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използването на съв-

ременни ИКТ. В дейности по процедурата ще бъдат обхвати 220 000 ученици и деца от детски градини.  
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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.  

 

 СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА „ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ 

РАЗСТРОЙСТВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“ 

Допустими кандидати: Доставчици на социални услуги  
Допустими партньори: Доставчици на социални услуги, Публични лечебни и здравни 
заведения и Неправителствени организации  
 
Допустими дейности: Реализиране на собствени програми на неправителствени органи-
зации за подкрепа и социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затрудне-
ния, ползващи резидентна грижа в специализирани институции:  
 Личностно развитие;  

 Придобиване на умения за самостоятелен живот;  

 Провеждане на терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието;  

 Насърчаване на доброволчеството. 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева  
Крайният срок за подаване на проектните предложения 03.01.2020 г., 17:30 часа.  
  

 ПРОЦЕДУРА „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В 

БЪЛГАРИЯ” Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Цел на процедурата: изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за еко-
логичната мрежа Натура 2000 в България, чрез планиране и провеждане на 25 регио-
нални информационни кампании 

Общият размер на БФП е 1 785 000 лв.  

Максималният размер на БФП за проект по процедурата е 71 400 лв.  

Допустими кандидати: Структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейни-
те структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в об-

ластта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообита-
ния, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти. 

Допустими разходи:  
 Разходи за материални активи; 
     Разходи за нематериални активи; 

     Разходи за услуги; 

     Непреки разходи. 

Краен срок за подаване на проектните предложения 27.01.2020 г., 17:30 часа  
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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.  

 

 
АСОРИ и Община Кюстендил започват проект „За чист въздух Кюстендил” 

Асоциация за социална отговорност и развитие чрез 
иновации (АСОРИ) и Община Кюстендил започват 
работа по проект „За чист въздух Кюстендил”, 
финансиран от ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ - 
БЪЛГАРИЯ, с общ размер на финансирането 70 
027,17 евро.   
 
Основната цел на проекта е изграждане на парт-

ньорства между институции, бизнес, училища и 
граждани за съвместни инициативи, с цел подобря-
ване качеството на атмосферния въздух (КАВ). Съ-
щевременно, проектът е фокусиран върху промяна 
на нагласите на гражданите и разпознаване на лич-
ната отговорност и принос за опазване на КАВ в об-
щина Кюстендил.  
 

Ключово е участието на Норвежкия университет по 
земеделие и развитие на селските райони, който ще 
спомогне за адаптиране на норвежкия опит в устой-
чивото развитие на местните общности, чрез актив-
но включване на гражданите. 
 
По проекта се планира да бъде направен екопрофил 
на община Кюстендил, както и информационно-

образователна кампания. Предвижда се заснемане 
на видеоклип с дрон, с който ще бъде показан наг-
ледно проблема с въздуха. Ще бъде направен двуд-
невен екофорум. Ще бъде създаден Зелен съвет към 
община Кюстендил, в който ще влизат представите-
ли на бизнеса, институции, НПО и др. По негова ли-
ния ще се правят предложения за промяна на об-
щинската политика, актуализирането на стратегии. 

ОТ РЕГИОНА  

Нов парк с модерно озеленяване, пешеходни и велоалеи, детски площадки и 
атракциони в Кюстендил 

Проектно предложение за благоустрояване и ревитализация на 
„Колушко дере“, което се намира между река Банщица и Среднове-
ковна църква „Св. Георги“, беше представено на 17.10.2019 г. на ин-
формационно–разяснителна среща. Изпълнението на проекта е въз-
можна благодарение на икономия на средства (над 1 200 000 лв.), реа-
лизирана след провеждане на обществените поръчки при изпълнение-
то на проектите, част от Инвестиционната програма на Община Кюс-
тендил, финансирана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 

"Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие" от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-
2020. 
 
Основна цел на проекта е създаване на привлекателна градска среда в Община Кюстендил чрез ревитали-
зация на приоритетни градски части в град Кюстендил като предпоставка за интегрирано градско разви-

тие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа, която ще 
допринесе за развитието на град Кюстендил като център на иновациите, предприемчивостта и икономи-
ческия растеж в агломерационния ареал. 
 
Oсновната дейност по проекта предвижда изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и ав-
торски надзор за обект „Благоустрояване и ревитализация на „Колушко дере“. Общата стойност на проек-
та е в размер на 1 290 000 лв., а планираната продължителност е 24 месеца. Дейностите по благоустроя-

ване на „Колушко дере“ се очаква да стартират в началото на следващата 2020 год. 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

На 2 октомври, Областен информационен център – Кюстендил  проведе открита приемна пред сградата на 
Община Кюстендил, с която приключи втората си годишна обиколка. По време на която се предоставяше 

информация и информационни материали за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по 
програмите, съфинансирани от ЕСИФ.  
 
Посетителите бяха информирани за отворените процедури по Оперативните програми и Програмата за 
развитие на селските райони. Екипът на Областен информационен център – Кюстендил представи постиг-
натите резултати и добри практики до момента в област Кюстендил като сподели актуална информация за 
сключените договори по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурен-
тоспособност“ 2014-2020. Четиринадесет са новите проекти сключени през месец август и септември с 
място на изпълнение област Кюстендил от втория краен срок за кандидатстване. Дванадесет са общо 
одобрените проекти, които  ще се изпълняват на територията на община Кюстендил, точно толкова е и об-
щия брой на регистрираните проекти и в община Дупница.  

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 открита приемна в град Кюстендил 


