
   

  

 

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 1,  януари 2020г. 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 През 2020 г. ще стартират целеви приеми по три подмерки от ПРСР за повишаване на биосигурността в животно-

въдните обекти 

 Информационни срещи със земеделски стопани за директни плащания 2020 

 Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс в 4 направления 

 Започна прием на заявления за инвестиции в растениевъдството 

 Мобилизират се допълнителни средства за развитието на българските градове  

 Четири водещи банки заявиха интерес към гаранционния продукт  на Фонд на фондовете насочен към енергийна 

ефективност и иновации 

 Над 1,7 млн. лв. от програмата за ТГС България и Северна Македония се пренасочват към екологични и туристи-
чески проекти 

 Актуализират Националната концепция за пространствено развитие 2013—2025 г. 

 Три приоритета за развитие на Югозападна България в периода 2021—2027 г. 

 До края на януари ще бъде готов първия вариант на бъдещата ОПОС 2021—2027 г. 

 
ОТ РЕГИОНА 

 Осем екипа ще осигуряват патронажа грижа на нуждаещите се в община Кюстендил  

 Община Кюстендил  изгражда четири центъра за възрастни хора с увреждания  
 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 Състоя се Национална координационна среща на европейските информационни мрежи  

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 АКТУАЛНО       

ПРЕЗ 2020 Г. ЩЕ СТАРТИРАТ ЦЕЛЕВИ ПРИЕМИ ПО ТРИ ПОД-

МЕРКИ ПО ПРСР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БИОСИГУРНОСТТА В 

ЖИВОТНОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА 

През настоящата година собствениците на жи-
вотновъдни обекти ще могат да кандидатстват с 
проектни предложения по подмерките:  
 
 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” 
 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни 

мерки, насочени към ограничаване на последст-

вията от вероятни природни бедствия, небла-
гоприятни климатични явления и катастрофични 
събития“  

 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земе-

делски стопанства”  
 

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Информационни срещи със земеделски стопани за        

директни плащания 2020 

На 7 февруари 2020г., ще се даде официален старт на информационна кампания за 
директни плащания 2020, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите. 
Срещите със земеделските стопани ще се проведат във всички областни градове на страната. На всяка от 

тях ще присъства представител на ръководството на МЗХГ и екип от експерти. Дискутираните теми ще бъ-
дат свързани с новите моменти в условията по схемите за директни плащания и подаването на заявления. 
Ще се обсъждат предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г.,както и 
актуални въпроси по държавните помощи. Стопаните ще бъдат запознати с новите моменти в законодател-
ството в сектор „Животновъдство“ и с преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика 
след 2020 г. 
Информационната среща със земеделските производители от област Кюстендил ще се проведе на 18 фев-

руари (вторник) 2020 г. от 11:00 ч.  в „Парк хотел – Кюстендил”, ул. „Калосия” № 19, гр. Кюс-
тендил. 

Приемът по подмерките дава възможност за инвести-
ции в превантивни действия срещу епизоотии. Прио-
ритет отново ще бъде даден на животновъди, които 
предвиждат да повишат биосигурността в стопанст-
вата си. 
 
В периода март-април 2020 г. се планира прием по 
подмярка 4.1. Той е насочен към модернизиране на 
физическите активи на земеделски стопанства. Ми-
нималният размер на проектното предложение е 15 
хил. евро, а максималният 500 хил. евро. 
 
По подмярка 5.1 приоритетни ще са проектните 

предложения, които се реализират в райони в бли-
зост до зони в епизоотична обстановка, такива с по-
висок риск от епизоотии, както и вече пострадалите 
животновъдни стопанства. Предвиденият прием е в 
периода февруари-март 2020 г., като общият бюджет 

по процедурата е 23 млн. евро. Максималният размер 
на едно проектно предложение за част-
ни  бенефициенти е 700 хил. евро за кандидати, отг-
леждащи свине, 500 хил. евро за отглеждащи птици 
и 200 хил. евро за стопанства с дребни преживни 
животни. 
 
По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие 
на малки земеделски стопанства” ще се предоста-
ви възможност на малките свиневъдни, птицевъдни, 
козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят 
неблагоприятните икономически последици. Чрез 
осигурената подкрепа те ще могат запазят конкурен-

тните си предимства спрямо по-големите земеделски 
стопанства. Общият размер на безвъзмездната фи-
нансова помощ по процедурата е 6 млн. евро. Макси-
малният размер на едно проектно предложение е  15 
хил. евро 

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс в 4 направления:  
 
 проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания; 
 проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания; 

 проекти на тема: „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни 
обекти за хора с увреждания”; 

 проекти за създаване на Центрове за защитена заетост/ЦЗЗ/. 

  
Повече информация можете да намерите тук: Агенция за хора с увреждания 

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6?fbclid=IwAR0Cby85feoqECu2q_WRl0E3jnxFys5V42JL0Dq9L21J0rZSXGrQr4Wt4ZE
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ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 

От 3 февруари стартира прием на заявления по схемата за държавна помощ  
„Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани 
с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.  

 
Общ бюджет за 2020 г.: 18,6 млн.лв.  
Финансово подпомагане: до 50% от допустимите разходи за инвестиции, но не пове-

че от 120 000 лева. Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за закупуване на маши-
ни, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при производството на собствена първич-
на земеделска продукция, в т.ч. и за машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки. 
Допустими кандидати: земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организа-
ции на производителите 
Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. 
 
Повече информация за условията за кандидатстване: ДФ „Земеделие” 

Фонд на фондовете подписа Меморандум за разбирателство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и 
Фонд ФЛАГ, в партньорство с Българска консултантска организация, целта на който е създаване на Бъл-

гарска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие. Тя ще установи механи-
зъм за взаимодействие между страните във връзка с финансирането на разширени възможности за инф-
раструктура в България. Платформата ще осигури ресурс, който ще допълни вече наличната подкрепа за 
градско развитие, която Фонд на фондовете управлява, включваща 353.3 млн. лв. по ОПРР 2014-2020 и 
66 млн. лева по ОПРР 2007-2013 (инициативата JESSICA). Като произтичаща стъпка от Меморандума се 
очаква още осигуряването на допълнителни средства от страна на ЕИБ, които ще подпомогнат български-
те общини, както и ще разширят обхвата на вече постигнатото с финансирането от Фонд на фондовете. 
 
Подписано беше и Споразумение за финансиране за техническа помощ между Фонд на фондовете и ЕИБ. 
Подкрепата се осигурява по проект, спечелен от Фонда, със съдействието на Европейски консултантски 

център по инвестиционни въпроси. Предвижда се към него да могат да бъдат наемани високо-

квалифицирани национални и международни експерти в сферите на проектните инициативи. Помощта ще 
се  предоставя от финансовите посредници на крайните получатели, като по този начин се надгражда до-
говореното в Меморандума. Общата стойност на споразумението е в размер на 200 хил. евро безвъзмезд-

ни средства, на проектен принцип. 
В допълнение се очаква Меморандумът да подготви публичните власти и техните партньори в реализаци-
ята на интегрирани териториални инвестиции, които се предвижда да бъдат финансирани по новата Прог-
рама за развитие на регионите в следващия програмен период 2021-2027 г.  
  

                                                                                                                                                                                        Източник:  ФМФИБ 

МОБИЛИЗИРАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕТО 

НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ 

http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/zapochna_priemyt_na_zayavlenia_za_investicii/
https://www.fmfib.bg/bg/news/128-mobilizirat-se-dopalnitelni-sredstva-za-razvitieto-na-balgarskite-gradove
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ЧЕТИРИ ВОДЕЩИ БАНКИ ЗАЯВИХА ИНТЕРЕС КЪМ ГАРАНЦИОН-

НИЯ ПРОДУКТ НА ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ НАСОЧЕН КЪМ ЕНЕРГИЙ-

НА ЕФЕКТИВНОСТ И ИНОВАЦИИ 

На 14 януари 2020 г., в сградата на Фонд на фондовете се проведе публично заседание, на което бяха 
отворени заявленията за участие, получени по процедурата за възлагане на обществена поръчка с пред-
мет „Портфейлна гаранция с таван на загубите“. Инструментът е финансиран със средства по Опера-
тивна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 
 
Средствата по гаранционния продукт са в размер на 137 млн. лв. и ще бъдат насочени към българските 
предприятия от почти всички сектори на икономиката, като акцент ще бъде поставен върху две стратеги-
чески за страната направления - енергийната ефективност и иновации. Близо 60% от ресурса ще е 

предназначен за кредити за енергийна ефективност, а малко над 40% за иновации.  
 
По първото направление се предвижда да се подпомогнат предприятия, които ще осъществят важни за 
тях проекти, свързани с повишаване на енергийната им ефективност, установени с енергиен одит. Първи-
те 161 микро, малки и средни предприятия, които кандидатстват по проекта ще получат безвъзмездни 
средства  за извършването на одита. Кредитите, предоставени по това направление биха могли да достиг-
нат и надвишат 400 млн. лв.   
 
Останалата част от ресурса ще гарантира проекти, свързани с развитието и въвеждането на иновации от 
бизнеса. Тези проекти могат да са за реализирането на идеи в сферите на информационните и комуника-
ционни технологии, в био, нано и чистите технологии, мехатрониката, креативни индустрии и др. Финан-
сирането по тази линия може да надвиши 300 млн. лв.  

На 14 януари 2020 г., в сградата на Фонд на фондовете се проведе публично заседание, на което бяха 
отворени заявленията за участие, получени по процедурата за възлагане на обществена поръчка с пред-
мет „Портфейлна гаранция с таван на загубите”. Инструментът е финансиран със средства по Опера-
тивна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 
Средствата по гаранционния продукт са в размер на 137 млн. лв. и ще бъдат насочени към българските 
предприятия от почти всички сектори на икономиката, като акцент ще бъде поставен върху две стратеги-
чески за страната направления — енергийната ефективност и иновации. Близо 60% от ресурса ще е 
предназначен за кредити за енергийна ефективност, а малко над 40% за иновации.  

 
По първото направление — енергийна ефективност, се предвижда да се подпомогнат предприятия, ко-
ито ще осъществят важни за тях проекти, свързани с повишаване на енергийната им ефективност, устано-
вени с енергиен одит. Първите 161 микро, малки и средни предприятия, които кандидатстват по проекта 
ще получат безвъзмездни средства  за извършването на одита. Кредитите, предоставени по това направ-
ление биха могли да достигнат и надвишат 400 млн. лв.   
 
Останалата част от ресурса ще гарантира проекти, свързани с развитието и въвеждането на инова-
ции от бизнеса. Тези проекти могат да са за реализирането на идеи в сферите на информационните и ко-
муникационни технологии, в био, нано и чистите технологии, мехатрониката, креативни индустрии и др. 
Финансирането по тази линия може да надвиши 300 млн. лв.  
 
                                                                                                                          Източник:  ФМФИБ 

Над 1,7 млн. лв. от програмата за ТГС България и Северна 

Македония се пренасочват към екологични и туристически 

проекти 

Над 1,7 млн. лв. ще бъдат преразпределени по 
Програмата за трансгранично сътрудничество ИН-
ТЕРРЕГ - ИПП между Република България и Репуб-
лика Северна Македония 2014-2020 за финансира-
не на проекти в областта на опазването на околна-
та среда и развитието на туризма в трансграничния 
регион между двете държави. 
Средствата се отпускат след решение на Министер-

ския съвет, който одобри промяна на програмата, 
предложена от Управляващия орган в резултат на 
извършен вътрешен анализ през м.г.  
 
 
 

В резултат неусвоен ресурс от приоритетна ос  
„Конкурентоспособност” се прехвърля към мерките, 
„Околна среда” и „Туризъм”.  
Така ще се финансират повече проекти в тези об-
ласти, подадени от бенефициентите по Втората по-
кана за подаване на проектни предложения, които 
в момента са включени в резервния списък.  
С решението на правителството се разширява спи-

съкът на допустимите бенефициенти по приоритет-
ната ос „Техническа помощ”, в резултат на което 
като такива се включват представители на централ-
ната и регионална власт. 
     Източник: МРРБ 

https://www.fmfib.bg/bg/news/127-chetiri-vodeshti-banki-zayaviha-interes-kam-garantsionniya-produkt-na-fond-na-fondovete-nasochen-kam-energiyna-efektivnost-i-inovatsii
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АКТУАЛИЗИРАТ НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ                 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проек-
та за изменение на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. 
Концепцията е основополагащият национален документ съгласно Закона за регионалното развитие и изпъл-

нение на предвижданите промени в стратегическото планиране на политиките на територията на страната. 
Тя ще има водеща роля в обвързване на приоритетите на ОПРР 2021-2027 г. с документите за стратегическо 
регионално развитие и пространствено планиране. Така ще се даде визия за развитието през следващите 
години, ще се определят основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите тери-
тории за подкрепа и ще послужи като основа за планирането и програмирането на периода след 
2020 г.  
Едно от предложенията в актуализирания документ е като нов компонент в него да се въведат територии от 
страната или неформални райони със специфични характеристики, проблеми и потенциали както по геог-
рафски признак – планински, гранични, Дунавски, Черноморски, така и по социално-икономически и еколо-
гични признаци. Това ще даде възможност да се фокусират приоритетите на секторните политики и бъдещи-
те оперативни програми. По този начин ще се открият пътища и подходи за целенасочена и интегрирана по-
литика за съхраняване на тяхната специфика и преодоляване на натрупаните проблеми. На единия полюс 
са райони или групи общини с критични показатели на развитие, очертаващи тенденции към обезлюдяване. 

На другия са райони, чието стимулирано развитие ще допринесе за балансиране на пространствения модел 
и преход от моноцентрично към полицентрично развитие на националното пространство. 
Актуализираната НКПР отделя и по-голямо внимание на районите от ниво 2, на по-високата степен на уп-
равляемост на развитието им чрез целенасочени интегрирани инвестиции, реагирайки в унисон с тенденци-
ите за засилване на регионалното и териториалното измерение на европейските полити-
ки.                                                                                                                                             Източник: МРРБ 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027 

Три са основните стратегически приоритета за раз-
витие на териториите от Югозападния район в прог-
рамния период 2021-2027 г. Те са елемент от Интег-
рираната териториална стратегия на ниво 2, която 
предстои да бъде обсъдена и приета до средата на 
тази година. Това са насърчаване на иновативния 
и интелигентен икономически преход, съхране-
ние и  развитие на човешкия капитал и по-
добре свързан и устойчив регион. 
 
София - град и Благоевград ще са центровете на 

растеж в Югозападна България, които през предсто-
ящия период ще получават средства за градско раз-
витие през отделен приоритет на оперативната прог-
рама.Към настоящият момент е планирано още 6 
градски общини в района да получават подкрепа 
през програмата за цялата си територия.  
 

 

Югозападния район има необходимост от инвестиции 
за разширяване и подобрение на транспортната 
мрежа, за да може да се осигури по-лесен достъп на 
икономическите оператори до периферните области, 
като стимул за развитие на дейност.  
Регионът е и със силен потенциал за развитие на 
туризма, затова ще се осигурят възможности за ев-
ропейско финансиране на проекти, които да засилят  
потенциала на зоните с  обособен туристически сек-
тор.  
Трансграничното сътрудничество също ще е във 

фокуса при изпълнение на териториални инвести-
ции.  
С проектите през новия период ще се фокусират уси-
лия върху по-голяма територия, в която ще могат да 
си взаимодействат няколко населени места извън 
административните си граници. 
 
                                                                                         Източник:  МРРБ  

ТРИ ПРИОРИТЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

https://www.mrrb.bg/bg/aktualizirat-nacionalnata-koncepciya-za-prostranstveno-razvitie-vodest-prioritet-stava-namalyavaneto-na-regionalnite-razlichiya/?fbclid=IwAR3QGaTUjYUvWSAXDiJXeMWju5Ej5qefDZn7lQiVLTHGCC3GV4JTo3aUmDU
https://www.mrrb.bg/bg/tri-prioriteta-za-razvitie-na-yugozapadna-bulgariya-v-perioda-2021-2027-g-sofiya-grad-i-blagoevgrad-centrove-na-rastej/
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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.  

 

На 9 януари се проведе първото заседание на тематичната работна група за разработване на оперативна 
програма „Околна среда 2021-2027г. Акцент беше представянето на първия работен вариант на ОПОС 
2021-2027г.  
Бюджетът, фиксиран за програмата в периода 2021-2027 г. е в размер на приблизително 4,5 млрд. лв. за 
петте приоритета: „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“ и 
„Въздух“. От този ресурс над 3 млрд. лв. се предоставят от Европейския съюз. За сравнение, бюджетът по 
настоящата програма - ОПОС 2014-2020 г. е близо 3,463 млрд. лв., от които 2,943 – европейско съфинан-

сиране, т. е. разполагаемият ресурс в сектора ще се увеличи с над 25% за периода 2021-2027 г. 
Ще се финансират дейности на цялата територия на страна.Мерките, които ще подкрепя програмата, ще 
включват инвестиции в секторите: 
 Води: предвижда се запазване на настоящия подход, т.е. бенефициенти остават ВиК операторите в 

консолидираните ВиК територии; обмисля се възможност за допустимост и на неконсолидирани тери-
тории, в рамките на които само една община не участва в регионалната асоциация; ще бъдат водени 
разговори с ЕК за инвестиции и в агломерациите между 10 хил. екв. ж. и 2 хил. екв. ж. на база пред-

варително тяхно приоритизиране; 
 Отпадъци: рециклиране, повторна употреба и намаляване на депонирането, повишаване на инфор-

мираността на населението за устойчивото използване на отпадъците като ресурс; 
 Превенция на риска: разширяване на настоящия обхват - рискове от свлачища и наводнения, рис-

кове предизвикани от пожари, включително горски, земетресения и засушавания; 
 Качество на атмосферния въздух: разширяване на обхвата на допустимите бенефициенти и 

включване на мерки срещу замърсявания, предизвикани от източници, различни от праховите части-

ци. Потенциални мерки за подкрепа: зелени пояси, стимули за населението за използването на по-
чист, включително личен транспорт; създаване на места и зони с чист атмосферен въздух. 

В състава на работната група влизат широк кръг представители както на централната и местна админист-
рация, така и на неправителствения сектор, представители на научно-изследователската общност, нацио-
нално представените браншови организации, синдикати, асоциации на хората с увреждания, академична-
та общност.  
 
Информация във връзка със заседанията на тематичната работна група регулярно ще бъдат публикувани 
в секция „Планиране“, подсекция " TРГ за ОПОС 2021-2027“.  
 
                                                                                                                                                                                                     Източник: НСОРБ 

ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ ЩЕ БЕ ГОТОВ ПЪРВИЯ ВАРИАНТ НА БЪДЕЩА-

ТА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА“ 2021 - 2027 Г. 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/3786
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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  

ОСЕМ ЕКИПА ЩЕ ОСИГУРЯВАТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА                   

НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 

Проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил” се изпълнява от септември 2019 г., 
но сега стартира неговото същинско изпълнение. За това информира Радмила Рангело-

ва,  зам.-кмет  „Социални дейности и проекти”.  
 Социалната услуга „Патронажна грижа” включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в техните домове на 
територията на град Кюстендил и селата от общината. По проекта вече са закупени  4 автомобила и са 
обучени 8 екипа от по двама души - социален медиатор и медицинско лице. Четири от екипите ще рабо-
тят на територията на град Кюстендил, останалите в селата. „Социалният медиатор и медицинското ли-

це ще запълнят празнината, която се получаваше, когато един тежко болен е изписан от болница и ос-
тава в къщи и близките не знаят към кого да се обърнат за съдействие”, заяви Радмила Рангелова. 
„Медицинското лице ще измерва кръвно, кръвна захар и при усложнения ще насочва нуждаещите се 
към специалист за допълнителна консултация. Ще полага предоперативни и следоперативни грижи, ще 
прави инжекции и манипулации с лекарско назначение. Социалните медиатори ще запознават лицата с 
правата и възможностите им, ще осигуряват подкрепа при комуникации с институции и служби”. При 
необходимост потребителите ще ползват и услугите на кинезитерапевт за оказване на помощ за домаш-
на рехабилитация и психолог за оказване на подкрепа за подобряване на психичното състояние. 
 От новата социална услуга ще се възползват лица над 65 години, с валидно ТЕЛК решение, лица 
с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи, както и лица 
след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и 
здравни грижи, както и техните семейства. Планираният брой потребители по проекта е 186 души. 
 Общата стойност на проекта е 450 474,56 лв. Средствата се осигуряват от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ИЗГРАЖДА ЧЕТИРИ ЦЕНТЪРА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С            

УВРЕЖДАНИЯ 

На 20.01.2020 г. бе направена първа копка на обектите, включени в проект „Дългосрочна грижа и 
достоен живот за хората с увреждания в община Кюстендил”. По проекта се предвижда да бъ-

дат изградени:   

 Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните се-

мейства в град Кюстендил. Центърът ще бъде разположен на ул. „Даскал Дамас-
кин” № 30 в гр. Кюстендил. 

 Три центъра за грижа за лица с умствена изостаналост, които ще бъдат изградени 

на територията на с. Вратца, община Кюстендил. 

Целта на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, 
допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лицата с увреждания. 
 
Изграждането на трите центъра за грижа за лица с умствена изостаналост ще доведе до подоб-
ряване качеството на живот за пълноценно физическо, емоционално, познавателно развитие и соци-
ално включване на всяко лице в естествената за него среда. Капацитетът на трите центъра е 45 лица.  
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

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.  

СЪСТОЯ СЕ НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ 

МРЕЖИ 

Представител на Областен информационен център – Кюстен-
дил взе участие в Националната координационна среща на 
европейските информационни мрежи, която се проведе в пе-
риода 29 - 31 януари в град София. В срещата взеха участие 
представители на Областните информационни центрове, 

центровете Европа Директно, Европейските документацион-
ни центрове, мрежата Enterprise Europe, Бюро Творческа Ев-
ропа – България и други.  
С презентация относно новата Европейска комисия и Евро-
пейският зелен пакт се включи и.д. ръководител на Предста-
вителството на Европейската комисия - Цветан Кюланов. Бе-
ше обсъдено и оттеглянето на Обединеното кралство от Ев-

ропейския съюз.  Участие взе и Иван Иванов, Директор на 
Дирекция ,,Централно координационно звено“, Министерски 
съвет на Република България, който представи стратегията 

на Република България за управление на европейските програми за периода 2021-2027 година. Кому-
никационните приоритети на Европейския парламент изясни Теодор Стойчев – ръководител на Бюрото 
на Европейския парламент у нас. Специален гост на срещата бе Мария Габриел, която представи прио-
ритетите на Европейската комисия в областите Иновации, Научни изследвания, Култура, Образование и 

Младеж.  
 

Дневният център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства 
ще създаде условия за независим и достоен живот на лицата с различни форми на деменция и техни-
те семейства при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потреб-
ности. Капацитетът на центъра е 45 лица. 
Изграждането на обектите се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Про-

дължителността на проекта е 24 месеца. Общата му стойност е 2 218 150,49 лв., от които 1 885 
427,92 лв. са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 332 722,57 лв. 
са осигурени от националния бюджет на Р.България. 

                          НАШАТА ДЕЙНОСТ 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel_bg

