
   

  

Цел на процедурата: повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите, 

и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и 

формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 7 000 000 лв. 

Минимален размер на БФП: 200 000 лв. (от които преки разходи - 178 571,43 лв.) 

Максимален размер на БФП: 500 000 лв. (от които преки разходи - 450 450,45 лв.) 

Интензитет на помощта: 100%  

 

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 12,  декември 2019г. 

Процедура „Повишаване капацитета на педагогически спе-

циалисти за работа в мултикултурна среда”  по ОПНОИР е 

отворена за кандидатстване 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Процедура  „Повишаване капацитета на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда” по ОПНОИР 
е отворена за кандидатстване  

 Стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ 
от ПРСР 2014 - 2020 г 

 Работодатели и НПО-та могат да кандидатстват по процедурата „Професионална интеграция на младежи от рези-
дентни услуги и услуги в общността“ на ОПРЧР  

 Шест са подадените заявления за участие в избор на финансов посредник на Фонд за технологичен трансфер  

 С 84 млн. лв. и още толкова ще подпомогне пазара на труда, ранното детско развитие и солидарната икономика 
през 2020г. 

 Интеррег доброволческа  младеж— Interreg Volunteer Youth 

 Бюджетът на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. ще се удвои до  4 млрд.лв. 
ОТ РЕГИОНА 

 Онлайн платформа за е-търговия за малкия бизнес ще бъде създадена по трансграничен проект 

 Завърши проекта на Община Дупница за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 7 многофамилни жилищ-
ни сгради  

 Създадена е онлайн платформа за приложение и разпространение на модел на младежко гражданско участие в 
Кюстендил  

НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 ОИЦ-Кюстендил представи изпълнението на европейските програми в Област  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.  

 

Допустими кандидати: юридически лица с нестопанска цел 

Допустими партньори: държавни училища и детски градини, висши училища 

(Партньорството е задължително!) 

Допустими дейности:  

I. Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентност-

ни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда; 

II.Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от учили-

ща и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда; 

III. Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионал-

но-квалификационни степени  за работа в мултикултурна среда, включително провеждане на подготви-

телни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен за работа в 

мултикултурна среда. 

Продължителност: 36 месеца       

Краен срок: 31.03.2020 г., 17:30 ч. 

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. 

„Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 

2014 - 2020 г 

От 16 декември 2019 г., стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално 

обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 - 2020 г.  

Цели на подмярката: повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските 

стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и 

икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на 

селското и горското стопанство. 

Допустими кандидати: висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обуче-

ние, научни институти и опитни станции.  

Обучаващите организации трябва да имат право да провеждат обучение в минимум една от следните 

области: селско стопанство, ветеринарна медицина, горско стопанство, хранителни технологии, биотех-

нологии, хидрология и климатология. 

Допустими дейности: 

По подмярката се подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в об-

ластта на селското стопанство и горското стопанство. 

 Курсове за обучение за земеделски/горски стопани и заетите лица в техните стопанства: 

а) краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа; 

б) дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа и  

в) специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за ра-

бота със земеделска/ горска техника. 

 Семинари за земеделски/горски стопани и заетите лица в техните стопанства. 

В зависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми, минималната продължителност на 

семинарите трябва да бъде: а) 8 учебни часа или б) 18 учебни часа. 

Общ размер на средствата по процедурата: 15,646  млн. лв.  

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: няма 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: до 1 000 000,00 лева. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е  16 март 2020 г., 17:30ч. 
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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.  

 

ШЕСТ СА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА                 

ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК НА ФОНД ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР 

На 20 декември 2020г. в сградата на Фонд на фондовете на публично заседание, членовете на коми-
сията за избор на финансов посредник за Фонда за технологичен трансфер (ФТТ) отвориха 

заявленията за участие. Инструментът е финансиран със средства по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейския 
фонд за регионално развитие. Публичният ресурс по него е в размер на 56.3 млн. лв., като заедно с  

допълнително привлеченото частно финансиране, се очаква общата сума да достигне 75.8 млн. лв. 
Този специфичен финансов инструмент ще осигурява дялови инвестиции, насочени към подпо-
магане на трансфера на технологии в България в сътрудничество с научно-

изследователски организации. Целта на Фонда е да подпомогне осъществяването на връзка меж-
ду наука и бизнес, чрез създаване на благоприятна среда за развитие на иновациите, произхожда-
щи от университети, технологични паркове, научни лаборатории и други звена по пътя им към ко-

мерсиализация на резултатите. ФТТ ще цели да създава добри практики в сферата на инвестициите 
в развойна дейност. 
Допустимите за подкрепа бизнеси обхващат, както новосъздадени, малки и средни, така и 

големи предприятия. 
Предстои разглеждане на заявленията, след което ще бъдат изпратени покани за подаване на пър-
воначални оферти на отговарящите на условията поставени в Документацията за участие кандидати. 
 

Работодатели и НПО-та могат да кандидатстват по про-

цедурата „Професионална интеграция на младежи от 

резидентни услуги и услуги в общността“ на ОПРЧР  

Цел на операцията: младежите в риск, включително и с увреждания, които са настанени в услуги от ре-

зидентен тип или ползват социални услуги в общността да бъдат интегрирани на пазара на труда.  

Общият бюджет на процедурата е 3 млн. лв. 

Операцията се реализира в два компонента. По Компонент 1 с бюджет 1,5 млн. лв. ще бъдат активирани 

икономически неактивни младежи. Допустими дейности са организиране на мотивационни обучения, както 

и обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Допустими кан-

дидати са работодатели и неправителствени организации.  

Компонент 2 също е с бюджет 1,5 млн. лв. и ще даде възможност за подкрепа на социални предприятия 

за осигуряване на заетост и изграждане на трудови навици и социални умения на наетите младежи. Мла-

дежите от услугите ще могат да бъдат наемани за период до 12 месеца. Допустими кандидати са Социални 

предприятия. Работодателите ще имат възможност да адаптират и оборудват новоразкритото работно мяс-

то. По процедурата ще бъде осигурена пазарна реализация на изработените стоки и предоставяните услу-

ги. 

Краен срок за подаване на проектни предложения:  21.02.2020г. 
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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.  

 

Пет нови и още толкова изменени операции с общ бюджет 84 млн. лв. ще бъдат реализирани от ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ през 2020 г. Процедурите са свързани с подпомагане пазара на труда и 

ранното детско развитие и солидарната икономика. 

 

По процедура „Национална EURES мрежа“ на ОПРЧР се очаква над 350 граждани от ЕС да започнат 

работа в България, а 10 EURES партньори да въведат механизми за обмен на информация. По операцията 

се планира предоставянето на пакет от услуги за достъп до пазара на труда в България. Сред тях са кон-

султиране, помощ за наем за период от 12 месеца при липса на собствено жилище, почасова грижа за де-

те, което не е записано в ясла или детска градина. Сред услугите, които ще могат да се ползват, е и въз-

можността за чуждоезиково обучение с ваучери на член от семейството, който е с друго гражданство, как-

то и стимули за транспорт от и до работното място.  

 

С допълнителни 10 млн. лв. се увеличава общият бюджет на операция „Работа“. Целта на новия компо-

нент е даване на възможност за стимули при наемане на социални работници в местни или държавно деле-

гирани социални услуги на общините, които да подкрепят персонала. Операцията дава реални възможнос-

ти за наемане на млади специалисти в действащи социални услуги, за да започнат работа по специалност-

та си, включително и под надзора на наставник, с приемливо първоначално възнаграждение. Очакванията 

са 500 новонаети лица да бъдат привлечени на работа като социални работници. 

 

Над 2 000 родители ще имат възможност да се възползват от детски кътове на работното място, създадени 

по операция „Детски кътове“. Очаква се 200 предприятия да въведат детски кътове, като социални при-

добивки за работещите, а 400 безработни ще могат да се реализират като детегледачи. За тях ще бъдат 

осигурени обучения, когато е необходимо.  

 

През 2020 г. ще бъде реализирана процедурата „Управление на общински капацитет“, по която над 

1 300 служители в общините ще бъдат обучени за правилното прилагане на Закона за социалните услуги, 

Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. По операцията ще бъде извършен анализ и 

проучвания в сферата на социалните услуги. Планирано е провеждането на разяснително-информационни 

кампании на местно ниво, свързани с новия механизъм за предоставяне на лична помощ и прилагането на 

реформата в социалните услуги.  

 

Над 3 000 деца и семействата им ще получат подкрепа по операция „Услуги за социално включване и 

подкрепа за ранно развитие“. Основната цел на операцията е да бъде повишено качеството на живот, 

социалното включване и ранното детско развитие чрез създаване на условия за развитие на интегрирани 

услуги за деца от уязвими групи, включително и с увреждания и в бедни райони.  

 

ОПРЧР ще даде възможност за създаване на условия за подкрепа на социалните предприятия и раз-

витие на солидарната икономика с нова операция. С ресурс от 2 млн. лв. ще се създадат условия за 

развитие на платформа за подобряване и модернизиране процесите по планиране, управление и монито-

ринг на нови инструменти. Те ще създадат възможност всички субекти на социалната и солидарната иконо-

мика да представят дейността си пред заинтересованите страни с цел бъдещи партньорства и съвместна 

дейност. 

                                                                                                                                                                                     Източник:  www.esf.bg 

С 84 МЛН.ЛВ. И ОЩЕ ТОЛКОВА ЩЕ ПОДПОМОГНЕ ПАЗАРА НА ТРУДА, 

РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И СОЛИДАРНАТА ИКОНОМИКА ПРЕЗ 

2020Г. 

http://www.esf.bg
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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.  

 

Около 4 млрд. лв. е прогнозният бюджет на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ за следващия програмен период 2021-2027 г. Концепцията за целите и мерките, които 
ще бъдат предприети в следващия трети програмен период, бяха представени по време на 

първото заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРЧР и Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г.  
25% от средствата, или 1,7 млрд. лв., ще бъдат насочени към социално приобщаване, а 2% – 

към преодоляване на материални лишения. 10% от планирания бюджет, или 660 млн. лв., ще бъ-
де използван за мерки, свързани с младежката заетост и активизиране на младежи, които са из-

вън образование и обучение. 
Индивидуалният подход към хората ще бъде ключът към успешната реализация на мерките в 
сферата на пазара на труда. Това означава, че ще се оценяват способностите на заетите, дългот-

райно безработните и неактивните, за да бъде намерена най-подходящата мярка за реализация-
та им на пазара на труда. Предвиждат се мерки за насърчаване на Нови мерки младежката зае-

тост, обучения, самостоятелна заетост и социална икономика. ще се насочват в обученията по 
дигитални умения, научни, технически и математически познания, както и надграждане на т.нар. 
неформално придобити умения и валидацията им. Ще бъдат реализирани и операции за гаранти-

ране на баланса между личния и професионалния живот, насърчаване участието на възрастното 
население в пазара на труда и ученето през целия живот. И през следващия програмен период 

ОПРЧР ще подкрепя развитието на система от нови социални услуги в дома и в общността за въз-
растните хора. Фокус отново ще се постави върху развитието и предоставянето на качествена 

грижа и услуги за деца и семействата им. Ще се акцентира върху мотивацията за работа и качес-
тво на предоставяните услуги в областта на социалното включване. 

БЮДЖЕТЪТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“  

2021-2027Г. ЩЕ СЕ УДВОИ ДО 4 МЛРД.ЛВ. 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027 

Интеррег доброволческа младеж - Interreg Volunteer Youth (IVY) е инициатива за подпо-

магане на програми и проекти на Interreg. Популяризирана от Генерална дирекция „Регионална 
и градска политика“ на Европейската комисия и управлявана от Асоциацията на европейските 

гранични региони (AEBR), IVY позволява участието на млади хора в проекти за европейско тери-
ториално сътрудничество. Бенефициентите по проекти Interreg могат да бъдат домакини на доб-
роволец, който да подкрепя, насърчава и отчита постиженията на сътрудничеството. Доброволе-

цът ще бъде част от вашия екип, ще внесе нови идеи и ще помогне за реализирането на проекта 
и ще рекламира резултатите от него. Всеки опит е от минимум 2 до максимум 6 месеца. Процеду-

рата за кандидатстване е проста и AEBR търси кандидати благодарение на партньорството с Ев-
ропейския корпус за солидарност (European Solidarity Corps). AEBR подпомага финансово добро-
волеца, покрива застраховката и помага на доброволците да се преместят. От март 2017 г. почти 

400 доброволци са се присъединили към IVY, допринасяйки за видимостта на проектите на Inter-

reg в цяла Европа.  

                                                                                                   https://www.interregyouth.com/ 

Интеррег доброволческа младеж -  

Interreg Volunteer Youth (IVY) 

https://www.interregyouth.com/
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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.  

 

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА Е-ТЪРГОВИЯ ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС ЩЕ БЪДЕ 

СЪЗДАДЕНА ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ 

ОТ РЕГИОНА  

На 5 декември 2019г. в залата на Парк хотел Кюстендил се проведе пресконференция по повод предс-

тавяне на проект „Онлайн маркетинг – възможност за повишаване на конкурентоспособност-

та”, участие в която взе и представител на ОИЦ – Кюстендил. Проектът се финансира по Програма за 

трансгранично сътрудничество Интррег – ИПП Р.България – Р.Северна Македония и се изпълнява от 

Сдружение „Регионален център за евроинтеграция“, гр. Кюстендил, Р.България, съвместно с „Център 

за устойчиво развитие ЕЛИПСА“, гр. Куманово, Р.Северна Македония. Общата му стойност е 119 

965.28 евро. 

Главната цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на регионалния бизнес чрез раз-

витие на ИТ, електронния маркетинг и електронната търговия. Конкретно, проектът е насочен към по-

вишаване на конкурентоспособността на малките производители в трансграничния регион чрез разши-

ряване на пазарите, на които да продават продукцията си. 

По проекта се предвижда разработване на онлайн платформа за електронна търговия, на три езика, в 

областта на занаятчийство, селскостопанско производство и микропредприятия. Тъй като преките бе-

нефициенти по проекта са предимно самостоятелно заети лица и малки производители, които нямат 

достатъчно капитал, за да разработят свой собствен интернет сайт, създаването на обща онлайн плат-

форма за електронна търговия ще им даде достъп до нови, по-широки пазари. За да се гарантира, че 

предприемачите и малките производители имат адекватни познания в областта на електронната търго-

вия, двамата партньори ще организират серия от обучения в пет модула, пряко свързани с работата 

със създадената платформа. 

За популяризиране на електронната платформа сред общността на бизнеса, занаятчийството и селско-

то стопанство в трансграничния регион са предвидени и две презентационни събития, които ще бъдат 

проведени по време на традиционните селскостопански панаири като „Празник на черешата“ и 

„Празник на плодородието“, организирани в Кюстендил и „Дни на меда“, организирани в Куманово.  

ЗАВЪРШИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В 7 МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

Завърши официално проектът на Община Дупница за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 7 многофамилни жилищни сгради в града по ОП 

"Региони в растеж".  

Многофамилните жилищни сгради, които бяха санирани тази година са 2 блока на 

ул. "Трети гвардейски полк" и по един на ул. "Велико Търново", ул. "Св. Иван Рил-

ски" , ул. „Иван Вазов“, бл. 90 в жк. "Бистрица" и бл.4 в жк. "Развесена върба". 

Общият брой на домакинствата в тези сгради е 174, а безвъзмездно отпуснатите 

средства са в размер на 2 478 881 лв. С приключването на този проект сградите, 

които са санирани в Дупница са вече 30, след като в 23 бяха въведени енергоспестяващи мерки по На-

ционалната програма.  

                                                                                                                                Източник: Дарик Нюз 

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА Е-ТЪРГОВИЯ ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС ЩЕ 

БЪДЕ СЪЗДАДЕНА ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ 

На 5 декември 2019г. в залата на Парк хотел Кюстендил се проведе пресконференция по повод предста-

вяне на проект „Онлайн маркетинг – възможност за повишаване на конкурентоспособността”, 

участие в която взе и представител на ОИЦ – Кюстендил. Проектът се финансира по Програма за трансг-

ранично сътрудничество Интррег – ИПП Р.България – Р.Северна Македония и се изпълнява от Сдруже-

ние „Регионален център за евроинтеграция“, гр. Кюстендил, Р.България, съвместно с „Център за устой-

чиво развитие ЕЛИПСА“, гр. Куманово, Р.Северна Македония. Общата му стойност е 119 965.28 евро. 

Главната цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на регионалния бизнес чрез раз-

витие на ИТ, електронния маркетинг и електронната търговия. Конкретно, проектът е насочен към пови-

шаване на конкурентоспособността на малките производители в трансграничния регион чрез разширява-

не на пазарите, на които да продават продукцията си. 

Планирани дейности:  

По проекта се предвижда разработване на онлайн платформа за електронна търговия, на три езика, в 

областта на занаятчийство, селскостопанско производство и микропредприятия. Тъй като преките бене-

фициенти по проекта са предимно самостоятелно заети лица и малки производители, които нямат доста-

тъчно капитал, за да разработят свой собствен интернет сайт, създаването на обща онлайн платформа 

за електронна търговия ще им даде достъп до нови, по-широки пазари. За да се гарантира, че предприе-

мачите и малките производители имат адекватни познания в областта на електронната търговия, двама-

та партньори ще организират серия от обучения в пет модула, пряко свързани с работата със създадена-

та платформа. 

За популяризиране на електронната платформа сред общността на бизнеса, занаятчийството и селското 

стопанство в трансграничния регион са предвидени и две презентационни събития, които ще бъдат про-

ведени по време на традиционните селскостопански панаири като „Празник на черешата“ и „Празник на 

плодородието“, организирани в Кюстендил и „Дни на меда“, организирани в Куманово.  
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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.  

 

ОТ РЕГИОНА  

СЪЗДАДЕНА Е ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

МОДЕЛ НА МЛАДЕЖКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В КЮСТЕНДИЛ 

Онлайн платформа е разработена в рамките на проект „Модел за активно участие на младежи 

в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.009-0125-C01, реализиран от Сдружение „Младежки 

общински съвет – Кюстендил”. Проектът е финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 

„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. 

Платформата събира информация и за реалното изпълнение на областни и общински политики и 

мнението на гражданите за взети решения на местно ниво в сферите от модела - финанси, икономи-

ка, вкл. туризъм, транспорт, благоустройство, околна среда, култура/образование/спорт, здравео-

пазване, социални дейности, вкл. заетост, обществен ред и сигурност, основни човешки права. 

Тя разполага с функционалност за приложение и разпространение на изготвения по проекта модел 

на младежко гражданско участие и вземане на решения, осигуряващо публичност и прозрачност на 

решенията в реално време, както и с обществен форум за коментари, предложения, обмен на опит и 

добри практики, консултации. 

  

Онлайн платформата е достъпна на 

адрес https://www.mos-kn.com/ 

  
 

 

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСТАВИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ В            

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ  

На 18.12.2019 г. Областен информационен център – Кюстендил проведе работна среща с местни и регионални 
медии, на която представи обобщени данни за напредъка при изпълнението на програмите, съфинансирани от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове в област Кюстендил. 

Към настоящия момент са сключени договори за изпълнение на 126 проекта на обща стойност 106 261 002,33 

лв. Данните са въз основа на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 
2020) и включват договори по оперативните програми и Програма за развитие на селските райони (ПРСР), ре-
гистрирани през последната година в ИСУН 2020.  

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) са сключени 30 договора на обща стойност 11  719 852, 99 
лв. 18 от договорите са сключени с общинските администрации, а останалите 12 се изпълняват от фирми. 8 про-
екта на обща стойност 1 385 834,95 лева  са сключени по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане.  

                    НАШАТА ДЕЙНОСТ 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Най-много договори са сключени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - общо 42 в цялата област на обща 
стойност 21 035 911,35 лв. От тях 18 са в община Кюстендил, 20 в община Дупница и по 1 в общините Сапарева ба-
ня, Рила, Кочериново и Бобов дол. Проектите са насочени към повишаване на енергийна ефективност, подобряване 
на производствения и управленския капацитет на фирмите. Най-голям е броят на сключените договори за изпълне-

ние на проекти по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ – общо 25 бр.   

По ОП „Региони в растеж“ се изпълняват 16 проекта на обща стойност 35 358 812,25 лв., от които 9 са на Общинс-
ка администрация Кюстендил и 7 са на Общинска администрация Дупница. На територията на областта са регистри-

рани още 2 проекта с директен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ на стойност 26 230 110,14 лв., данни-
те за които не са включени в общата справка за областта.  

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) е регистриран един проект на стойност 
118 042,06 лв, както и един интегриран проект на Общинска администрация Кюстендил, който се финансира от две 

оперативни програми – ОПРЧР и ОПНОИР. Три са сключените договори по ОП „Добро управление“, от които два са 
на Община Кюстендил и един на сдружение ,,Младежки общински съвет – Кюстендил“. Два проекта на обща стойност 
21 065 940,60 лева се изпълняват по ОП „Околна среда“,  като единият е с бенефициент Община Кюстендил и е в 
партньорство с Общините Невестино и Трекляно, а другият е на Община Дупница в партньорство с Общините Сапа-
рева баня и Бобов дол.   

През последната година в ИСУН стартира регистрирането на проекти и по Програмата за развитие на селските райо-

ни (ПРСР). Съгласно данните от информационната система през последната година по ПРСР в областта са регистри-
рани 22 договора на стойност 13 066 551,21 лв. Извън тези данни са и още 143 проекта, одобрени от началото на 

програмния период до към края на 2018 г.  По Програмата за морско дело и рибарство има 2 сключени договора 
на стойност 1 735 082,12 лева в гр. Дупница и в с. Стоб. 

 

          

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 


