
   

  

 

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 7, юли 2020г. 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 МОСВ отваря покана за представяне на проектни предложения по “Малка грантова схема климат” по 

ФМ на ЕИП 

 Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на иконо-

мическите последствия от пандемията COVID-19“ 

 До 18 септември е отворен прием за малките стопанства по подмярка 4.1.2 на ПРСР 2014-2020 

 
ПРЕДСТОЯЩО 

 Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопан-

ския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления 
и катастрофични събития“, ПРСР, е обявена за обществено обсъждане 

 
ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

 Повече средства от ЕСФ+ за младежка заетост и мерки за децата за 2021-2027г. 

 Новата Многогодишна финансова рамка на ЕС 2021-2027 и Пакет Следващо поколение ЕС 

 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 Интерес към възможности за работодатели за справяне с последиците от пандемията COVID-19 по вре-

ме на открити приемни на ОИЦ - Кюстендил 

  

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 

АКТУАЛНО       

МОСВ ОТВАРЯ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

“МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА КЛИМАТ” ПО ФМ НА ЕИП 

Цел на поканата: да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кам-

пании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информа-

ционни кампании сред широката общественост.  

Допустими кандидати: По настоящата покана допустим кандидат е всяка публична или частна орга-

низация и организация с нестопанска цел, която е регистрирана като юридическо лице в България, чи-

ято основна дейност е в образователния сектор, така както са определени в Закона за предучилищното 

и училищното образование – училища и/или детски градини.  

Допустими партньори: Всички публични или частни лица, със стопанска или нестопанска цел, както 

и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България или Държа-

вите донори. 

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.  

 

Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за средни 

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

Цел на процедурата: осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне 

с последиците от пандемията COVID-19. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 000 000 лева.  

Минимален и максимален размер на заявената БФП: 30 000–150 000 лева 

Максимален интензитет на помощта: 100 % 

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален раз-

мер на 3 % от оборота, декларирани в Годишната данъчна декларация 

Допустими кандидати: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския за-

кон или Закона за кооперациите, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 

г.). Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и 

средни предприятия, както и да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. равен на или надви-

шаващ 1 000 000 лв. 

Допустими разходи: Средствата следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на канди-

датите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкули-

ра в стойността на произведената продукция, както следва: 

 Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с 

цел произвеждане на продукция или услуги; 

 Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); 

 Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни 

вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г. 

 

Краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 24 август 2020 г.  

Пълният пакет документи по процедурата  можете да намерите тук:  ИСУН 2020 

Общият бюджет по процедурата е 650 000 EUR.  

Минималният размер на финансиране е 50 000 EUR, а максималният - 200 000 EUR. 

Допустими дейности:  

 Дейности по управление на проекта; 

 Осигуряване на публичност съгласно ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм 

на ЕИП за 2014 - 2020; 

 Специфичните минимално изискуеми технически дейности, свързани с настоящата покана: 

 Разработване на образователни програми и провеждане на образователни кампании относно изме-

нението на климата;  

 Разработване и провеждане на информационни кампании за повишаване на осведомеността, тема-

тични семинари, лекции и обучения в образователните институции по отношение на изменението на 

климата;  

 Други допустими дейности.  

Продължителността на проекта е от 12 месеца до 24 месеца.  

Дейностите по проектите трябва да бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г. 
 
                                                                                                                                                                             Източник: eeagrants.bg 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/85df7db2-00ac-47cf-9416-218ae6315c43
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/85df7db2-00ac-47cf-9416-218ae6315c43
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/485811bc-24d0-40a6-a6d6-759f8fe0ca83
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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.  

 

До 18 септември е отворен прием за малките стопан-
ства по подмярка 4.1.2 на ПРСР 2014-2020 

Цел на подмярката: подобряване на икономичес-

ката устойчивост и резултати на малките стопанст-

ва. 

Допустими кандидати:  

Земеделски стопани:     

-физически лица, навършили 18 години,  

- еднолични търговци (ЕТ),  

 - юридически лица, регистрирани по Търговския 

закон и кооперации, регистрирани по Закона за ко-

операциите и признати групи/организации на про-

изводители. ЗС трябва да имат стопанството с ико-

номически размер измерен в стандартен производс-

твен обем (СПО) в границите между левовата рав-

ностойност на 6000 евро и 7999 ев-

ро включително и над 50 % от СПО на стопанството 

е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зе-

ленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени 

култури“. 

 

Минималният размер на допустимите разходи за ед-

но проектно предложение е 2 444,75 лв. 

Максималният размер на помощта за едно проектно 

предложение е 48 895 лв. 

Финансовата помощ е в размер на 60% от общите 

допустими разходи. 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ:  

9 779 000 лв. 

 

Допустими дейности:  

 модернизиране или увеличаване на наличните 

производствени материални и/или нематериални 

активи или; 

 подобряване на предпазарната подготовка и 

съхранение на продукцията, или; 

 създаване и/или презасаждане на трайни насаж-

дения, десертни лозя, медоносни дървесни ви-

дове за производство на мед, или; 

 повишаване на енергийната ефективност в земе-

делските стопанства, или; 

 производство на биоенергия за нуждите на зе-

меделските стопанства, или; 

 инвестиции в машини, оборудване и съоръжения 

за опазване на околната среда, или; 

 инвестиции за постигане съответствие с нововъ-

ведени стандарти на Общността, или; 

 изграждане, реконструкция/рехабилитация на 

съоръжения и оборудване, включително кладен-

ци и съоръжения за съхранение на вода за напо-

яване, включващи изграждането на нови и по-

добряване на съществуващи мрежи в стопанст-

вата. 

Допустими разходи:  

 Строителство или обновяване на сгради и на 

друга недвижима собственост; 

 Закупуване, включително чрез финансов лизинг, 

и/или инсталиране на нови машини, съоръжения 

и оборудване; 

 Създаване и/или презасаждане на трайни на-

саждения; 

 Разходи за достигане съответствие с нововъве-

дените стандарти на ЕС, включително чрез фи-

нансов лизинг; 

 Закупуване на земя, необходима за изпълнение 

на проекта във връзка с изграждане и/или мо-

дернизиране на сгради, помещения и други нед-

вижими материални активи; 

 Закупуване на сгради, помещения и друга нед-

вижима собственост, необходими за изпълнение 

на проекта; 

 Разходи за рехабилитация на съществуващи и 

изграждане на нови напоителни системи и обо-

рудване,  

 Закупуване на софтуер, включително чрез фи-

нансов лизинг; 

 За ноу-хау, придобиване на патентни права и 

лицензи, за регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и изпълнение 

на проекта; 

 Разходи, свързани с проекта, които не могат да 

надхвърлят 12 на сто от общия размер на допус-

тимите разходи по проект. 

 

Крайният срок за подаване на проектни пред-

ложения е 18 септември 2020 г., 17:30 

 

 

 

                                            Източник: ИСУН 2020 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e62d368c-1080-4611-b8de-f0ab59cb0df7
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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.  

 

ПОДМЯРКА 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделс-

ките земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от 
природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични 

събития“ е обявена за обществено обсъждане 

Цел на процедурата: Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към възс-

тановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболява-

ния по свинете, дребните преживни животни /овце и кози/ и птиците. 

Допустими кандидати: Земеделски стопани 

 регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане 

на регистър на земеделските стопани; 

 имат минимален икономически размер на стопанството към датата на подаване 

на проектното предложение, измерен в стандартен производствен обем (СПО), не по-малко от лево-

вата равностойност на 8 000 евро; 

 са собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, птици, овце и 

кози и които са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност 

(ЗВД); 

 са собственици/ползватели на животновъдни обекти засегнати от силно заразна болест и това е до-

вело до унищожаване на животни, с което е установено най-малко 30% намаляване на СПО на цяло-

то стопанство към момента на възникване на събитието. 

Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е 1 955 800 лева. 

Финансовата помощ е в размер на 100% от общите допустими разходи. 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 646 400 лева. 

Допустими дейности:  

Допустими за подпомагане са инвестиции за възстановяване на производствения потенциал чрез заку-

пуване на животни за разплод, както и за репопулация на засегнатите животновъдни обекти, в които са 

отглеждани свине, птици, овце и кози. 

 

Допустими разходи:  

 Разходи за закупуване на животни, предназначени за възстановяване на популацията в животновъд-

ния обект/репопулация.  

 Общи разходи, свързани с консултантски услуги по подготовка на проекта. 

 

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 03.08.2020 г. 23:59 ч. 

 

 

                                                                                                                                          Източник: МЗХГ 

ПРЕДСТОЯЩО       

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
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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.  

 

ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ОТ ЕСФ+ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ И МЕРКИ ЗА ДЕЦАТА 

ЗА 2021-2027Г. 

Средствата от Европейския социален фонд + за младежка заетост и мерки в 

подкрепа на децата ще бъдат увеличени в следващия програмен период 2021-

2027 г. Това стана ясно на заседанието на Тематичната работна група за разра-

ботване на ПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане за програмния период 2021-2027 г. Заседанието се проведе онлайн 

в изпълнение на противоепидемичните мерки. 

 

Членовете на Тематичната работна група се запознаха с параметрите на Плана за възстановяване на Ев-

ропа и ресурсът, който ще е на разположение на България в следващия седемгодишен период. Бяха 

представени и новостите в Регламента за Европейския социален фонд +, включващи промяната от 10% 

на 15% заделен ресурс за целенасочени мерки за стимулиране на младежката заетост, които ще включ-

ват възможности за обучения, стажуване и намиране на нова работа. Други 5% от средствата от ЕСФ+ 

ще бъдат насочени към мерки, свързани с ранно детско развитие, достъп до образование, услуги и добри 

жилищни условия за децата, програмирани в Детската гаранция. 

 

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова подчерта, че задачата за програми-

рането на следващия програмен период 2021-2027 г. е изключително трудна и сложна, тъй като трябва 

да се предвиди развитието на пазара на труда и социалното включване, но в същото време да се подгот-

вят документи, които да дават отговори за хората в нужда при възникване на кризисни ситуации. 

„Трябва да се съобразим със сегашната действителност и сериозната икономическа криза, която настъп-

ва вследствие на пандемията“, заяви зам.-министърът. 

 

Над 320 млн. лв. от ОПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане вече 

са насочени към различни мерки за справяне с кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19. 

Буферен механизъм, по който ще се предоставят допълнителни средства за краткосрочни мерки за бързо 

възстановяване след пандемията, предизвикана от коронавируса, е този по REACT EU. Краткосрочните 

мерки ще бъдат допълвани с по-дългосрочна подкрепа от ПРЧР с акцент върху обученията, дигитализа-

цията и мерките за социално включване. България ще получи по този механизъм общо 656 млн. евро, 

като се очаква минимум около 440 млн. евро да бъдат насочени към ПРЧР и ОПХ. Допълнителните средс-

тва от ЕСФ+ ще бъдат използвани за стандартните интервенции за запазване на работни места, младеж-

ка заетост, създаване на нови работни места, особено за хора в уязвимо положение, достъп до социални 

услуги, мерки за образование, обучение и развитие на умения, свързани със зеления и дигитален преход 

на икономиката. 
  
                                                                                                                                                                                  Източник:  esf.bg 

 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

https://esf.bg/poveche-sredstva-ot-esf-za-mladezhka-zaetost-i-merki-za-decata-za-2021-2027-g/


 6 

6 

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.  

Общият размер на средствата предвидени за България по новата Многогодишна финансова рамка и по 

Пакета „Следващо поколение ЕС“ е близо 29 млрд. евро: 16,7 млрд. евро от МФР и 12,2 млрд. ев-

ро от „Следващо поколение ЕС“ – няма съществена разлика с първоначалното предложение 

на ЕК. 

България е една от страните, които ще получат повече пари (над 1 млрд. евро повече) по но-

вата МФР в сравнение с настоящата финансова рамка – и това при положение, че общият размер 

на новата МФР е с 62 млрд. евро по-малък от сегашния по цени от 2018 г. 

 За Кохезионна политика са заложени 9 млрд. евро, с 800 млн. евро повече от настоящата МФР. Това 

е важно за постигане на основните ни дългосрочни цели – конкурентоспособност, растеж и заетост.  

За първи път в историята на членството си в ЕС България ще получи допълнителни целеви средства 

в размер на 200 млн. евро, предназначени за най-слабо развитите региони, за засилването на конку-

рентоспособността, растежа и създаването на работни места. 

 Ключов елемент от постигнатото от България при преговорите е запазването на правилото n+3, т.е. 

средствата трябва да бъдат разходвани 3 години след годината на тяхното договаряне. По този начин се 

осигурява необходимия времеви период за реализирането на планираните инвестиции.  

  

В рамките на Общата селскостопанска политика, България ще има достъп до над 7 млрд. евро, 5 от 

които са за преки плащания за земеделските производители и 2 млрд. евро за развитие на селските ра-

Новата Многогодишна финансова рамка на ЕС 2021-2027 и Пакет 

Следващо поколение ЕС 
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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.  

 

Инструмент за възстановяване и устойчивост 
Финансират се публични инвестиции и реформи с цел възстановяване от кризата и за постигането 

на устойчива, климатично неутрална, дигитализирана и ниско въглеродна икономика. След про-
мяната на съотношението грантове-заеми - България ще има достъп до 6,217 млрд. евро гран-
тове (6,131 млрд. евро първоначално предложение)  и 4,549 млрд. евро заеми (3,151 млрд. ев-

ро първоначално предложение). 
  
REACT-EU 

Допълнително финансиране за Кохезионна политика 2014-2020 г. за продължаване на инвестици-
ите за преодоляване на социално-икономическите последици от COVID-19. Индикативно (точната 
алокация ще стане ясна през м. октомври) България ще получи 656 млн. евро при 692 млн. евро в 

първоначалното предложение на ЕК. Намалението се обяснява с факта, че бюджета на инструмен-
та се намалява от 55 на 47,5 млрд. евро. 
 



   

  

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.  

 

Фонд за справедлив преход 

България ще има достъп до 1,178 млрд. евро. Според първоначалното предложение на ЕК за 

„Следващо поколение ЕС“ и в рамките на първите дискусии в Европейския съвет България трябваше 

да получи 2,693 млрд. евро (вкл. с частта от МФР). Това съществено намаление се дължи на редуци-

рането на средствата за ФСП от „Следващото поколение ЕС“ от 30 на 10 млрд. евро. 

Средства за миграция и сигурност 

За защита на външната граница на ЕС, България ще получи общо близо 240 млн. евро за миграция и 

сигурност по МФР. Налице е общо намаление по този раздел от бюджета на ЕС, което редуцира 

предложените от ЕК 420 млн. евро за страната ни.  

Западни Балкани 

В новата МФР се потвърждава ангажиментът на ЕС към страните от Западните Балкани, за което 

България винаги е настоявала. 
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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.  

 

Интерес към възможности за работодатели за справяне с последиците 

от пандемията COVID-19 по време на открити приемни на ОИЦ - Кюс-

тендил 

В периода 7-15 юли 2020 г. Областен информационен център – Кюстендил проведе открити 

приемни в осем общини на територията на област Кюстендил. По време събитията експертите на 

центъра предоставиха информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по прог-

рамите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Посетителите на откритите приемни проявиха силен интерес към две възможности за кандидатстване 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020. „Заетост за теб“ е проект на 

Агенция по заетостта, който предоставя подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, ос-

танали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вируса COVID-19. До-

пустими да кандидатстват са работодатели, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперации-

те, вкл. и общински предприятия, работодатели, регистрирани по Закона за юридическите лица с нес-

топанска цел, както и такива, регистрирани по Закона за народните читалища. От бюджета на проекта 

са заделени средства за приоритетно подпомагане на работодатели от сферата на туризма, хотелиерст-

вото и ресторантьорство. Работодателите могат да наемат безработни лица, регистрирани в дирекции 

„Бюро по труда”, които следва да не са били в трудови правоотношения с тях в период, не по-малък от 

един месец от подаване на заявка. Работодателите се задължават да запазят заетостта на не по-малко 

от 75% от заетите работни места за период, равен на периода на субсидираната заетост. Средствата по 

проекта покриват разходите за трудови възнаграждения  и дължимите осигуровки за сметка на работо-

дателя за наетите лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната за 8-часов 

работен ден за срок до 3 месеца. Кандидатстването започна на 1 юли и ще продължи до изчерпване на 

предвидения финансов ресурс. Работодателите, желаещи да се включат в проект „Заетост за теб”, мо-

гат да подават своите заявки по електронен път на официалната страница на Агенцията по заетостта. 

Одобрението/неодобрението на работодателите, както и резервен списък с работодатели ще се осъ-

ществи на принципа „първи по време, първи по право”.   

Проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Covid-19” предоставя 

подкрепа на работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия от секторите – хотели-

ерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, които са декларирали намаляване на приходите от 

продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по 

проекта. С цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията от посочените 

сектори, по проекта се предоставят компенсации в размер на 290 лв. Компенсациите се изплащат за 

цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г.,  за не повече от шест месеца.  Заетостта на подкрепе-

ните работници и служители, както и дейността на самоосигуряващите се лица следва да бъдат запазе-

ни за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на поло-

вината период, за който са изплатени  компенсациите. 

  

                          НАШАТА ДЕЙНОСТ 
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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.  

 

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB-26920457987

