
   

  

 

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 5, май 2020г. 

 

В този брoй:  

АКТУАЛНО 
 Предстои да стартира процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономически-

те последствия от пандемията COVID-19“ 

 Стартира подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на 

последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични 

събития“ 

 Предстои да стартира подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между 

участниците във веригата на доставки“ 

 Проект на Оперативна програма „Развитие на регионите” 2021—2027 г. 

 Проект на Оперативна програма „Околна среда” 2021—2027 г. 

 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 
 Областен информационен център – Кюстендил популяризира процедура „Подкрепа на микро и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в област Кюс-

тендил 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 

АКТУАЛНО       

Предстои да стартира процедура „Подкрепа за средни предприятия за прео-

доляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за 

справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 156 000 000 лева  

Минимален и максимален размер на заявената БФП: 30 000–100 000 лева 

Максимален интензитет на помощта: 100 % 

 

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да 

бъде в максимален размер на 1 % от „нетните приходи от продажби“, декларирани в 

Годишната данъчна декларация. 

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:  

 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци, ре-

гистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите; 

 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани 

преди 01.01.2019 г.; 

 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на 

изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия; 

 Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 

000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв; 

 Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финан-

сова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други пла-

нове и програми, финансирани със средства на ЕС; 

 Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един 

от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване 

спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби ) през 2019 г; 

 Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Об-

щия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), 

но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-1. 

 

Допустими дейности: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на 

ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 

 

Допустими разходи: 

Разходи, необходими за преодоляване на недостига  на средства или липса на  ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва: 

- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи; 

- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); 

- Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за 

сметка на работодателя). 

Период на допустимост на разходите: 

 Да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.  

 

Срок за обсъждане: 29.05.2020 г.  

 

Стартира подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мер-

ки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни при-

родни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастро-

фични събития“ 

Цел: Неблагоприятните климатични събития, природните бедствия и катастрофичните събития оказват 

силно въздействие върху селското стопанство, като в много случаи могат да доведат до затруднения в 

селскостопанското производство, водещи до значителни икономически щети. В този обхват попадат неб-

лагоприятните климатични явления, наречени градушки, характерни за страната и природни бедствия, 

като появата на масови заразни болести по селскостопанските животни с епизоотично значение, които 

значително зачестяват през последните години. 



   

  

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: 

1. Частни субекти - земеделски 

стопани; 

2. Публични субекти - Българска 

агенция по безопасност на хра-

ните (БАБХ) или Изпълнителна 

Агенция „Борба с градушките” 

(ИАБГ) или Национален диаг-

ностичен научноизследователс-

ки ветеринарномедицински ин-

ститут проф. д-р Г. Павлов 

     (НДНИВМИ). 

Кандидатите - земеделски стопани 

трябва да: 

 са регистрирани като земе-

делски стопани по реда на 

Наредба № 3 от 1999 г. преди 1 

януари 2018 г.; 

 имат към датата на подаване 

на проектното предложение 

икономически размер на сто-

панството не по-малко от 8 000 

евро СПО (изчислен по таблица 

съгласно Приложение №1 от 

комплекта документи за канди-

датстване); 

 са собственици или ползва-

тели на животновъдни обекти 

(ЖО), в които се отглеждат сви-

не, птици или ДПЖ и които са 

регистрирани по реда на чл. 

137 от Закона за ветеринарно-

медицинската дейност (ЗВД), 

преди 1 януари 2018 г.; 

 не са прекратявали извърш-

ването на селскостопанска 

дейност, свързана с отглеж-

дането на животни, подпома-

гани по настоящата процедура, 

считано от 1 януари 2018 г. до 

момента на подаване на проек-

тното предложение, с изклю-

чение на случаите когато дей-

ността на кандидата е преуста-

новена вследствие на настъпи-

ло обстоятелство, свързано с 

възникване на епизоотична об-

становка, наложила унищожа-

ване на отглежданите животни. 

 

Допустими дейности:  

По процедурата се подпомагат дей-

ности на земеделски стопани в ЖО, 

в които се отглеждат свине, птици 

или ДПЖ, насочени към: 

 инвестиции в закупуване или 

изграждане на инсталации и 

оборудване за дезинфекция; 

 инвестиции в изграждане на 

огради и преградни съоръжения 

в рамките на стопанствата; 

 инвестиции в съоръжения и 

оборудване свързано с осигуря-

ване на превенция, включител-

но за повишаване на безопас-

ността при съхранение на фу-

ражи; 

 инвестиции, свързани със съх-

ранение на странични животин-

ски продукти; 

 инвестиции в санитарна инф-

раструктура в т.ч. за осигурява-

не на качество на водата, обно-

вяване на помещенията, в кои-

то се отглеждат животните, съо-

ръжение за обеззаразяване на 

местата за съхранение на тор, 

торови течности и технологични 

води. 

  

 

Крайният срок за по-

даване на проектни 

предложения е 10 

юли 2020 г.,17:30 ча-

са. 

Предстои да стартира подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално 

сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ 

Цел: Подмярка 16.4 осигурява подкрепа за хоризонтално и вертикално 

сътрудничество между участниците във веригата за доставки и 

местните пазари, както и за популяризиране на дейностите в местен 

контекст, свързани с развитието на къси вериги за доставки и местни 

пазари. 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 % 

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ: 15 646 400 лв. 

Минималният размер на допустимите разходи: 15 000 лв. 

Максималният размер на общите допустими разходи: 391 160 лв. 



   

  

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: 

 

По подмярка 16.4 се подпомагат организации, които изпълняват 

колективни проекти и се определят за нуждите на подмярката ка-

то: 

 Обединение за къса верига на доставки или 

 Обединение за местен пазар. 

 

Кандидатите са юридически лица, регистрирани по Търговския за-

кон. За целите на подмярката се определят като „Обединение за 

къса верига на доставки”, като се добавя и конкретно име или „Обединение за местен пазар”, като се до-

бавя и конкретно име, с цел лесно идентифициране на бенефициента при дейностите за популяризиране. 

 

Юридическите лица, участващи в обединенията, както и обединенията трябва да отговарят на определе-

нието за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малки и средни предприятия. 

 

Задължително е поне двама участника да си сътрудничат в обединението за къса верига на доставки или в 

обединението за местен пазар! 

 

Задължително е участието на земеделски стопанин! 

 

Какво е „къса верига на доставки“? 

Това е верига на доставки, в която участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент 

да си сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките те-

риториални и социални отношения между производители, преработватели и пот-

ребители. Подпомагането по подмярката обхваща само къси вериги на доставки, 

които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и пот-

ребителя. 

Какво е „местни пазари“? 

„Местни пазари“ означава пазари в радиус от 75 км от стопанството на произ-

ход на продукта, в който радиус трябва да се осъществяват, както преработката, 

така и продажбата му на крайния потребител. 

 

 

Допустими дейности:  

 Подкрепата се предоставя за развитие на къси вериги на доставки или за развитие на местни пазари и 

включва: 

 Текущи дейности във връзка със сътрудничеството; 

 Дейности за популяризиране на къси вериги на доставки и на местни пазари; 

 Дейности, свързани с изпълнението на проекта за сътрудничество. 

  

 

Срок за обсъждане: 1 юни 2020 г.  



   

  

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.  

 

Проект на Оперативна програма „Развитие на регионите“ 

2021-2027 г. 

 
Програмна стратегия: В основата й е необходимостта от осигуряване на по-

добро развитие на икономическите потенциали, мобилността и привлекателната 

среда за живот с възможности за достъп до образование, спорт, работа и отдих, за 

да се повиши стандартът на живот и да се адресира проблема, свързан с демог-

рафските дисбаланси. 

 

 

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ 
 

Обхват: 10-те най-големи градски общини: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара 

Загора, Пловдив, София и Благоевград. 

 

Индикативни мерки за подкрепа: 

 Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност: техническа инфраструк-

тура за бизнес и предприемачество; инфраструктура (включително сгради) за развитие на бизнес и ин-

дустриални зони; 

 Енергийна ефективност: всички видове мерки за енергийна ефективност в жилищни и обществени 

сгради; обновяване на жилищни и обществени сгради; 

 Устойчива градска мобилност: инфраструктурни мерки, включително улици и връзки между големия 

град и околните населени места на територията на общината; мерки за управление на трафика, вклю-

чително разработване, инфраструктура и оборудване за системи за паркиране, интелигентни транспорт-

ни системи и интелигентни решения за мобилност; развитие и усъвършенстване на обществените систе-

ми на градския транспорт, включително инфраструктура, оборудване и нов подвижен състав; инфраст-

руктура и оборудване за подобряване на връзките между всички видове транспорт; инфраструктура за 

насърчаване на алтернативен и по-екологичен транспорт (велосипеден, електромобилност и т.н.) и мер-

ки за безопасност на транспорта; 

 Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства: развитие на зони за 

отдих и зелени площи, включително физически елементи на градската среда и зелена сградна инфраст-

руктура; мерки за повишаване на сигурността в градските обществени пространства; обновяване на 

бедни квартали и създаване на достъпна архитектурна среда; 

 Образователна инфраструктура: инфраструктура за основно и средно образование, включително 

детски ясли; доставка и монтаж на специфични и иновативни инструменти и оборудване за подкрепена-

та инфраструктура; 

 Общински жилища: подкрепа за осигуряването на модерни и достъпни общински жилища за настаня-

ване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, включително роми, 

чрез изграждането, реконструкцията, ремонта и разширяването на жилища на достъпни цени за наста-

няване на представители на целевите групи и рехабилитация на околните пространства; подкрепа за 

прилагане на иновативни подходи за финансиране на жилищната политика в общините, включително 

експериментиране и връзки с устойчивото градско развитие; насърчаване на архитектурния дизайн и 

изграждането на жилища, прилагащи принципи за устойчивост на околната среда, с фокус смекчаване-

то и адаптирането на климатичните промени; 

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.  

 

 Социални услуги / интегрирани здравни и социални услуги: развитие на социална инфраструк-

тура и оборудване за предоставяне на социални или интегрирани здравни и социални услуги за деца, 

възрастни хора и хора с увреждания; 

 Култура и спорт: инфраструктура и оборудване за масови спортове; инфраструктура, оборудване и 

съоръжения за културни организации; 

 Туризъм: мерки, свързани с развитието, подобряването, разширяването и социализацията на турис-

тическите зони и свързаната с тях инфраструктура. 

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ 

Обхват: 40 градски общини, в които има населени места над 15 000 жители. 

Индикативни мерки за подкрепа: 

 Здравна и социална инфраструктура, вкл. детски ясли; 

 Образователна инфраструктура (вкл. детски градини) и професионално обучение; 

 Културна инфраструктура; 

 Спортна инфраструктура; 

 Цифрова и безопасна транспортна свързаност; 

 Качествена и безопасна околна среда, включително зелена инфраструктура; 

 Мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в индустриални зони 

или друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подкрепа за иновации и развитие 

на МСП); 

 Туризъм; Културно-историческо наследство; 

 Други дейности, допустими по ЕФРР и идентифицирани от проектните партньори въз основа на подход 

„отдолу -нагоре“, при спазване на определена процедура за демаркация с други оперативни програ-

ми. 

Приоритет 3 „Техническа помощ“ 

Мерки за подкрепа: 

 Информация и комуникация - подобряване на обмена на информация, включително чрез инова-

тивни инструменти и уеб базирана платформа; организиране на информационни събития 

(конференции, информационни дни и др.); мерки за публичност; 

 Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол - дейности, насочени към подобряване на конт-

рола, одита и правни консултации и представителство; дейности по оценка на административния про-

цес; 

 Оценка и проучвания, събиране на данни - оценки на програмата, включително събиране на дан-

ни; извършване на проучвания, анализи, включително подготовка за програмния период след 2027 г.; 

 Укрепване на капацитета на УО, бенефициите и партньорите - дейности, насочени към осигуря-

ване и улесняване на ефективен работен процес по прилагане на регионалната политика; разработ-

ване на практически Наръчници и семинари за бенефициентите, РСР, партньори; семинари и обуче-

ния за персонала на УО, РСР, градските власти, участващи в изпълнението на програмата, бенефици-

енти, членове на Комитета за наблюдение; участие в обучения и форуми; организиране и участие в 

съвместни семинари с други УО; стимулиране на персонала; техническо оборудване. 

Резюме на програмата можете доткриете а на следния линк:  

https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-regionite  

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027 

file:///C:/Users/https:/www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-regioniteOIC-Kn/Documents/Fax
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ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027 

Проект на Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 

  
Програмна стратегия: В резултат на анализ, предвид спе-

цифичните за страната препоръки в Годишния доклад на ЕК за 

България за 2019 г. и отчитайки хоризонталния характер на по-

литиките по околна среда и изменение на климата, като приори-

тетни за финансиране за периода 2021 – 2027 г. по бъдещата 

ОПОС се идентифицират 5 области: води, отпадъци, биологично 

разнообразие, риск и изменение на климата и въздух. За всяка 

една от областите подкрепата ще е в рамките на отделна прио-

ритетна ос. Програмата сходно на настоящата ще е двуфондова, 

т.е. финансирана от Европейския фонд за регионално развитие 

(ЕФРР) и от Кохезионния фонд.  

 

 

 

1.Приоритет 1 „Води“ 

 Допустими мерки:  

 Изграждане и реконструкция на ВиК инфраст-

руктура въз основа на РПИП в съответствие с 

нормативната база, приоритетно в агломерации 

с над 10 000 екв.ж., а при наличен финансов 

ресурс и в агломерации с между 2 000 и 10 000 

екв. ж.;  

 Разработване на стратегически документи в сек-

тор „Води“ и за отрасъл „ВиК“, вкл. ПУРБ;  

 Мерки за оптимизиране или надграждане на 

мрежите за мониторинг на водите и на система-

та за мониторинг и оценка на качеството на во-

дите;  

 Засилване капацитета за планиране, управле-

ние и изпълнение на задълженията в сектор 

„Води“ и отрасъл ВиК;  

 Мерки от ПУРБ за подобряване на състоянието 

на водите; опазване качеството на водите, 

предназначени за питейно-битово водоснабдя-

ване, вкл. установяване на зони за опазването 

им в района на съоръженията за водовземане, 

др. 

 

 

Допустими бенефициенти: ВиК дружества, Сто-

лична община, Български ВиК Холдинг ЕАД, Минис-

терство на регионалното развитие и благоустройст-

вото, структури на/в Министерство на околната 

среда и водите, структури на/в Министерство на 

здравеопазването.  

2.Приоритет 2 „Отпадъци“ 

Допустими мерки: насочени към битови отпадъ-

ци, масово разпространени отпадъци, биоотпа-

дъци, в т.ч. хранителни отпадъци, строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване: 

 Мерки за развитието на инфраструктурата, 

свързана с управлението на битовите отпадъци 

за постигане на целите за 2030 г. за рециклира-

не на отпадъците и намаляване на количествата 

на депонираните отпадъци;  

 Мерки за предотвратяване генерирането на от-

падъци;  

 Мерки за подготовка за повторна употреба и 

поправка;  

 Мерки за рециклиране на отпадъците;  
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ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027 

 Изграждане, разширяване и/или надграждане 

на системата за разделно събиране на отпадъ-

ци;  

 Подобряване на базата от знания относно кръ-

говата икономика, мониторинга на отпадъците 

и потоците от материали;  

 Повишаване на осведомеността относно прак-

тиките и поведението във връзка с устойчиво-

то потребление, както и информационни и ра-

зяснителни кампании за заинтересованите 

страни и населението.  

 

Допустими бенефициенти: общини, юридичес-

ки лица със стопанска цел, юридически лица с 

нестопанска цел, ПУДООС, ИАОС (за мерки за 

подобряване на базата от знания, мониторинга 

и повишаване на осведомеността и разясни-

телни кампании), НСОРБ (за мерки за подобря-

ване базата от знания и повишаване осведоме-

ността и разяснителни кампании за заинтере-

сованите страни).  

 

 

3 „Биологично разнообразие“ 

Допустими мерки:  

 Мерки, свързани с развитие на мрежата Нату-

ра 2000 – обезпечаване на органите за управ-

ление на мрежата Натура 2000 на национално 

и регионално ниво (включително техническо 

обезпечаване и изграждане на капацитет 

(обучения), подготовка на териториални пла-

нове за управление на защитени зони, обмяна 

на опит и добри практики, вкл. по отношение 

на управлението и мониторинга);  

 Мерки, насочени към подобряване на природо-

защитното състояние на природни местообита-

ния и видове (вкл. птици), предмет на опазва-

не в мрежата Натура 2000 (вкл. подобряване 

знанията за тях) – мерки от Националната 

приоритетна рамка за действие за Натура 

2000, мерки от планове за управление на за-

щитени зони, мерки от планове за действие за 

защитени видове;  

 Мерки за опазване/ възстановяване на екосис-

темите и присъщото им биологичното разнооб-

разие с фокус върху подобряване на екосисте-

мите и екосистемните услуги и осигуряване 

свързаността на мрежата Натура 2000 – изпъл-

нение на мерки от Стратегия за биологичното 

разнообразие в Република България и Нацио-

нален план за опазване и устойчиво ползване 

на биологичното разнообразие и генетичните 

ресурси 2020 – 2024 г.“, мерки от планове за 

управление на защитени територии, мерки от 

НПРД за изграждане на синя и зелена инфрас-

труктура извън Натура 2000; 

 Мерки за изграждане на капацитет на звената, 

вкл. обучения, отговорни за управлението и за 

прилагането на политиките по биологично раз-

нообразие и по управление на Натура 2000.  

Допустими бенефициенти: Структури за управ-

ление на Натура 2000, структури на/в МОСВ, 

структури на/в МЗХГ, Агенция „Пътна инфраст-

руктура“ (за мерки, свързани с фрагментация 

на местообитания по съществуваща републи-

канска пътна мрежа), юридически лица с нес-

топанска цел, общини, научни институти; вис-

ши училища.  

 

4. Приоритет 4 „Риск и изменение 

на климата“ 

Допустими мерки:  

 Мерки за превенция и управление на риска от 

наводнения и засушаване (в т.ч. екологосъоб-

разна инфраструктура (ако е приложимо) в 

комбинация със сива инфраструктура);  

 Анализи на риска и прилагане на мерки за 

превенция и защита при процеси, свързани с 

движение на земни маси – свлачища, срутища, 

ерозии, абразии и пр. (в т.ч. екологосъобразна 

инфраструктура (ако е приложимо) в комбина-

ция със сива инфраструктура), вкл. такива по 

републиканска пътна мрежа, идентифицирани 

като заплаха по отношение безопасността на 

движение на населението по пътищата;  

 Проучвания и анализи, насочени към обслед-

ване на последиците от изменението на клима-

та и отражението им върху водните ресурси на 

територията на страната;  
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 Мерки за превенция и управление на риска 

от горски пожари;  

 Мерки за управление на риска от природни 

бедствия и за превенция на риска за живота 

и здравето на населението (в т.ч. повишава-

не на готовността на населението и силите за 

реагиране в случай на наводнения, пожари и 

земетресения) - фокус към изграждането на 

капацитет за действия на отговорните органи 

и на населението при природни бедствия в 

съответствие със стратегическите цели по от-

ношение създаването на устойчивост към из-

мението на климата и повишаването на сте-

пента на информираност на населението за 

посочените бедствия.  

 Изграждане на нови и оптимизиране и/или 

разширяване на съществуващи системи за 

предупреждение, наблюдение, докладване; 

прогнозиране и сигнализиране; разработване 

на цифрови модели и анализи и прогнози във 

връзка с климатичните изменения;  

 Изпълнение на проучвания и оценки във 

връзка с изготвяне на ПУРН за периода 2028-

2033 г.;  

 Повишаване капацитета на отговорните зве-

на по отношение на политиките, свързани с 

превенция и управление на риска и полити-

ките по изменение на климата; повишаване 

информираността; обучителни и информаци-

онно-образователни мерки за формиране, 

прилагане и изпълнение на целите на тези 

политики.  

Допустими бенефициенти: общини, областни 

администрации, Агенция „Пътна инфраструк-

тура“, МРРБ, структури на/в МОСВ, НИМХ (за 

прогнози, анализи, модели във връзка с кли-

матичните изменения; и обучителни дейнос-

ти), ГДПБЗН-МВР.  

 

5. Приоритет 5 „Въздух“ 

Допустими мерки:  

 Мерки за намаляване на замърсяването на 

въздуха от битовото отопление – поетапна 

подмяна на отоплителни уреди на твърдо го-

риво, въвеждане на зони с ниски емисии, 

разширяване мрежата за централно топлос-

набдяване;  

 Мерки за намаляване на замърсяването на 

въздуха от транспорта – насърчаване на 

електромобилността чрез изграждане на инф-

раструктура за екологосъобразни превозни 

средства, насърчаване поетапната подмяна 

на остарелия автомобилен парк с електричес-

ки автомобили, въвеждане на зони с ниски 

емисии;  

 Мерки за подобряване мониторинга на КАВ, 

вкл. за надграждане на Националната систе-

мата за мониторинг на качеството на атмос-

ферния въздух в реално време и на информа-

ционната система за докладване на данни за 

качеството на атмосферния въздух;  

 Зелени мерки в градска среда, вкл. изграж-

дане на „зелени пояси/зони“;  

 Разработване/актуализация на стратегичес-

ки/ програмни/ планови/ аналитични доку-

менти във връзка с качеството на атмосфер-

ния въздух, прогнозиране, моделиране;  

 Обучителни и информационно-образователни 

мерки. 

Допустими бенефициенти: общини, Изпълни-

телна агенция „Околна среда“, Национален 

доверителен екофонд, юридически лица със 

стопанска цел, Агенция „Пътна инфраструк-

тура“, Национален институт по метеорология 

и хидрология (за обучителни и образовател-

ни мерки, мерки, свързани с разработване на 

прогнози, модели, аналитични документи, 

свързани с КАВ).  

 

 

Резюме на програмата можете да отк-
риете на следния линк: https://

www.namrb.org/operativna-programa-za-okolna-

sreda  

 

https://www.namrb.org/operativna-programa-za-okolna-sreda
https://www.namrb.org/operativna-programa-za-okolna-sreda
https://www.namrb.org/operativna-programa-za-okolna-sreda
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НАШАТА ДЕЙНОСТ       

Областен информационен център – Кюстендил популяризира процедура 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономически-

те последствия от пандемията COVID-19“ в област Кюстендил 

Екипът на Областен информационен център – Кюстендил популяризира условията за кандидатстване 
по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите послед-

ствия от пандемията COVID-19“ посредством изпратени имейли на потенциални бенефициенти, уве-
домяване на общините в областта за тази възможност, от която може да се възползва микро и мал-
кия бизнес и публикуване на прессъобщения в местни и регионални медии. Офисът на Центъра бе-

ше посетен от десетки представители на микро и малкия бизнес, бяха получени множество обажда-
ния и от фирми, регистрирани на територията на община Дупница. Най-честите въпроси на потенци-
алните кандидати бяха относно критериите за допустимост, конкретните стъпки на електронното 

кандидатстване, задължителните документи за кандидатстване и други. 
 
На 15.05.2020 г. официално стартира оценката на подадените по процедурата проектни предложе-

ния, по реда на тяхното  постъпване, в отделни оценителни сесии от по 1000 проекта. Извършват се 
предвидените в Условията за кандидатстване по процедурата служебни проверки в Националната 
агенция по приходите, Националния статистически институт, Изпълнителна агенция "Главна инспек-

ция по труда" и други институции и ведомства. След получаването и обработването на информация-
та от служебните проверки ще се пристъпи към поетапното изпращане на уведомления до кандида-
тите за отстраняване на установените във връзка с подадените проектни предложения нередовнос-

ти. Уведомленията ще се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. Съглас-
но Условията за кандидатстване по процедурата кандидатите следва да представят липсващите до-
кументи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на електронното 

изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. 
Съгласно Условията за кандидатстване след приключване на оценката списък на одобрените за фи-

нансиране кандидати ще бъде публикуван на страницата на ОПИК поне 3 дни преди подписване на 
договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

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  


