
   

  

 

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 9, септември 2020г. 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Обявени за кандидатстване са две процедури по ОПОС 

 Стартира процедура “Детски кътове” по ОПРЧР 

 Нови възможности за подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от COVID-

19 за МСП, извършващи автобусен превоз или за МСП от туристическия сектор по ОПИК 
 Предстоящи за реализиране мерки в рамките на ОПИК в подкрепа на бизнеса за преодоля-

ване на последствията от разпространението на пандемията COVID-19 
 Фонд на фондовете учреди четвърти алтернативен инвестиционен фонд 

 Фондът на фондовете ще финансира нисколихвени кредити за бизнеса в селските райони 

 Стартира вторият конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани 
 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

 Минимум 300 хил. души ще бъдат обхванати в мерките на ПРЧР 2021-2027 г. 

 Избрани са членовете на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район 
 
ОТ РЕГИОНА 

 ОИЦ— Кюстендил с участие в “Празника на плодородието 2020” 
 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 

АКТУАЛНО       

ОБЯВЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СА ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВ-
НА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА” 

Процедура „Споделена визия за екологич-

ната мрежа Натура 2000 в България – 2“ 
 

Цел на процедурата: Изграждане, развитие и 

поддържане на споделена визия за екологичната 

мрежа Натура 2000 в България чрез планиране и 

провеждане на 10 регионални информационни кам-

пании във Варна; Велико Търново и Габрово – с 

обща кампания съгл. условията за кандидатстване; 

Кърджали; Кюстендил; Ловеч; Монтана; Пазар-

джик; Пловдив; Сливен; Смолян.  

Допустими дейности: Реализиране на атрактив-

ни, иновативни форми на събития (фестове, пара-

ди, фестивали, природо-научни творчески конкур-

си, културни и арт практики и др. В резултат от из-

пълнение на дейностите по процедурата се очаква 

подкрепа на видове и местообитания от мрежата 

Натура 2000 с цел постигане на по-добра степен на 

съхраненост чрез повишаване на информираността 

на заинтересованите страни. 

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 бенефициенти: Структури/звена в 

структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните струк-

тури), отговорни за формиране, прилагане и изпъл-

нение на политиката в областта на Натура 2000 за 

подобряване на природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания; юридически ли-

ца с нестопанска цел; общини и научни институти. 

 

Общ размер на БФП:  714 000 лв. 

Макс. размер на БФП за проект: 71 400 лв.  

 

Краен срок за кандидатстване: 15.11.2020 г. 

Повече информация за процедурата: Споделена ви-

зия 

*** 
Процедура „Подобряване природозащит-
ното състояние на природни местообита-

ния“ 
 

Цел на процедурата: Да се подпомогне изпълне-

нието на мерки, чрез които ще се допринесе за по-

добряване на природозащитното състояние на при-

родни местообитания.  

 

Допустими дейности: Контрол на инвазивни чуж-

ди видове (ИЧВ) и рудерални видове, премахване 

на конкурентни видове растения, регулиране на па-

шата, подпомагане на естественото размножаване 

на ключови видове, контрол на използването на то-

рове, пестициди и биогенно замърсяване, противо-

пожарни мерки и др. 

 

Допустими кандидати: Структури/звена в струк-

турата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), 

отговорни за формиране, прилагане и изпълнение 

на политиката в областта на Натура 2000 за подоб-

ряване на природозащитното състояние на видове и 

природни местообитания, юридически лица с несто-

панска цел (сдружения и фондации), общини, науч-

ни институти и висши училища. 

 

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ: 7 

500 000 лв.  

По процедурата не е предвиден минимален и макси-

мален размер на БФП.  

 

Краен срок за кандидатстване: 10.01.2021 г. 

Повече информация за процедурата: Природни мес-

тообитания 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ ПО ОПРЧР 

На 30 септември стартира процедура “Детски кътове”, финансирана от ОП “Развитие на чо-

вешките ресурси”. Целта на операцията е да увеличи възможностите за по-добро съвместява-

не на личния и професионалния живот на работниците и служителите. За целта ще бъдат 

подкрепени проекти от работодатели и органи на изпълнителната и местната власт за 

създаване на нови детски кътове на работното място. В тях децата на служителите ще 

получават почасови или целодневни услуги. Всеки детски кът трябва да осигурява необходи-

мата среда за полагане на грижи за поне 15 деца. За детегледачи ще бъдат наемани безработни, регист-

рирани в Бюрата по труда, които при необходимост ще преминават обучение. По проектите ще бъде пое-

мано възнаграждението на детегледачите за период до 12 месеца, а размерът му ще зависи от това дали 

услугите са почасови или целодневни. 

Бюджетът на операция „Детски кътове“ е 15 млн. лв. По мярката ще се изисква съфинансиране от рабо-

тодателите, което ще зависи от големината на фирмите. Големите предприятия ще могат да получат фи-

нансова подкрепа до 70% от разходите по проекта, средните предприятия – 80% , а микро- и малките 

предприятия до 90% . За органите на изпълнителната и местната власт няма да се изисква съфинансира-

не. Минималният размер на финансовата подкрепа от ОПРЧР за създаване на детски кът на работното 

място е 50 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Кандидатите могат да подават проектни предложения в 

партньорство, като фирмите ще имат право на до пет асоциирани партньори, а органите на изпълнител-

ната и местната власт могат да кандидатстват в партньорство единствено с други органи на изпълнител-

ната и местната власт. 

Краен срок за подаване на проектни предложения е 15. 12.2020г., 17:30ч. 

            Източник: ИСУН 2020 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e79755e7-ee90-47bd-8787-863cb998eb0e
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e79755e7-ee90-47bd-8787-863cb998eb0e
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ea30fdcf-b6b3-4772-8c62-8b10b5fd7d12
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ea30fdcf-b6b3-4772-8c62-8b10b5fd7d12
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2564e16e-2e98-46fc-bde6-e067e9254588
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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.  

 

Нови възможности за подкрепа за преодоляване на икономическите 
последствия от COVID-19 за МСП, извършващи автобусен превоз или за 

МСП от туристическия сектор по ОПИК 

В средата на месец септември Управляващ орган на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-

собност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) обяви две 

процедури: 

 

1. Процедура „Подкрепа за МСП, извършва-
щи автобусни превози, за преодоляване 

на икономическите последствия от COVID-
19 чрез прилагане на схема за подпомага-
не от МТИТС“ е с бюджет от 30 млн. лв. В срок до 

13.11.2020 г. конкретният бенефициент – Минис-

терството на транспорта, информационните техно-

логии и съобщенията (МТИТС) трябва да подаде 

проектно предложение. След одобряване на проект-

ното предложение и подписване на Администрати-

вен договор за неготово изпълнение стартира про-

цесът по  набиране на заявления за подпомагане от 

крайните ползватели на помощта: 

 микро, малки и средни предприятия, развиващи 

своята основна икономическа дейност в един от 

следните сектори съгласно КИД - 2008: 49.31 

Пътнически градски и крайградски транс-

порт; 49.39 Друг пътнически сухопътен 

транспорт, некласифициран другаде и 

 лицензирани превозвачи за извършване на пре-

воз на пътници по смисъла на Закона за автомо-

билните превози. 

Интензитетът на помощта към крайните ползватели 

е 100% и е в размер на 3 000 – 450 000 лв.   

 

 

2. Процедура „Подкрепа за МСП от туристи-

ческия сектор за преодоляване на иконо-
мическите последствия от  COVID-19“ чрез 

прилагане на схема за подпомагане от Министерст-

вото на туризма (МТ) е с бюджет от 10 млн. лева. В 

срок до 15.11.2020 г.  конкретният бенефициент – 

Министерство на туризма (МТ) трябва да подаде 

проектно предложение. След одобряване на 

проектното предложение и подписване на Ад-

министративен договор за неговото изпълнение 

стартира процесът по  набиране на заявления за 

подпомагане от крайните ползватели на помощта: 

 микро, малки и средни предп-

риятия, регистрирани съгласно 

Закона за туризма като извър-

шващи туроператорска и/или 

туристическа агентска дейност, 

и 

 микро, малки и средни предприятия, развиващи 

своята основна икономическа дейност в един от 

следните сектори съгласно КИД - 2008: 79 

„Туристическа агентска и операторска дей-

ност; други дейности, свързани с пътувания 

и резервации“; 79.1 „Туристическа агентска 

и операторска дейност“; 79.11 

„Туристическа агентска дейност“; 79.12 

„Туроператорска дейност“. 

Помощта към МСП се предоставя съгласно изисква-

нията на Регламент (ЕС) №: 1407/2013 - помощ “de 

minimis”. 

 

Кандидатстването за подкрепа и в двата случая ще 

се осъществява посредством подаване на заявление 

за подпомагане по електронен път, чрез попълване 

на уеб базиран формуляр за кандидатстване и по-

даване на формуляра и придружителните документи 

чрез ИСУН 2020 след подписване на Администра-

тивни договори с конкретните бенефициенти—

МТИТС и МТ.  Редът и критериите за оценка на по-

дадените заявления за подпомагане от страна на 

крайните ползватели на помощта се описват от кон-

кретния бенефициент – Министерството на транс-

порта, информационните технологии и съобщенията 

в първия случай и Министерство на туризма във 

втория,  в пакета документи за кандидатстване, из-

готвени за целите на съответната схема за подпома-

гане на  МСП. 

 

Повече информация може да на-

мерите на следните линкове: 

  
Процедура Транспорт 
 
Процедура Туризъм 

https://opic.bg/public/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-direktno-predostavyane-na-bezvzmezdna-pomoshch-bg16rfop002-2079-podkrepa-za-msp-izvrshvashchi-avtobusni-prevozi-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-c
https://opic.bg/public/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-direktno-predostavyane-na-bfp-bg16rfop002-2080-podkrepa-za-msp-ot-turisticheskiya-sektor-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-covid-19-chrez-prilagane-na-skhe
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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.  

 

Предстоящи за реализиране мерки в рамките на ОПИК в подкрепа на 
бизнеса за преодоляване на последствията от разпространението на 

пандемията COVID-19 

 

Предстоящи за реализиране мерки в рамките на ОПИК в подкрепа на 
бизнеса за преодоляване на последствията от разпространението на 

пандемията COVID-19 

 Процедура „Адаптиране на 

дейността на МСП в контекста 

на COVID-19“ 

Цел на процедурата: Предоставя-

не на подкрепа на МСП за реор-

ганизация и адаптиране на работните места и/или 

промени в бизнес процесите и моделите в контекста 

на COVID-19.  

Допустими кандидати: съществуващи микро, 

малки и средни предприятия, които са търговци 

по смисъла на Търговския закон или Закона за коо-

перациите. 

Допустими дейности: Дейности, свързани със създа-

ване на здравословни и безопасни условия на труд, 

както и за адаптиране на процесите и организация-

та на работа в МСП в условията на  COVID-19    

Бюджет на процедурата: 78 233 200 лв.  

Размер на БФП (в зависимост от големината на 

предприятието) от 3 000 лв. до 15 000 лв./ 30 000 

лв./ 75 000 лв. 

Допустими са разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани 

с: 

 Осигуряване на колективни  средства за защита; 

 Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, 

вкл. поставяне на автоматични диспенсери; 

 Реорганизация и адаптиране на работните про-

цеси. 

 Процедура „Подкрепа за малки предприя-

тия с оборот над 500 000 лв. за преодолява-

не на икономическите последствия от пан-

демията COVID-19“ 

Цел на процедурата: Осигуряване на оперативен 

капитал за българските малки предприятия, реали-

зирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за спра-

вяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Допустими кандидати: съществуващи малки 

предприятия, които са търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите и с 

оборот над 500 000 лв. 

Допустими дейности: Дейности, необходими за пре-

одоляване на недопсига или липсата на ликвидност, 

настъпили в резултат от епидемичния взрив от 

COVID-19. 

Бюджет по процедурата: 78 233 200 лв. 

Максимален размер на БФП: 50 000 лв. 

Допустими разходи: суровини, материали и консу-

матив и; външни  услуги (вкл.  режийни разходи); 

персонал (вкл. разходи за възнаграждение) 

 

Обявяване на процедурите: октомври 2020 г. 

(съгласно актуализирана ИГРП от 17.09.2020 г.) 

 

     Източник: ОПИК 

Предстоящи за реализиране мерки в рамките на ОПИК в подк-
репа на бизнеса за преодоляване на последствията от разпрос-

транението на пандемията COVID-19 

С РМС № 573/14.08.2020 г. за ОПИК 2014-2020 е 

определен допълнителен финансов ресурс в 

размер на 391 млн. лева по линия на Инициа-

тивата на ЕК -REACT-EU. Тези средства ще бъдат 

използвани за реализирането на мерки с цел осигу-

ряване на финансова помощ на микро, малки и 

средни предприятия (МСП) за реализиране на ин-

вестиции, пряко насочени към преодоляване на пос-

ледствията от COVID-19 и инвестиционна подкрепа 

за подготовка на прехода към цифрова и зелена 

икономика:  

 Процедура „Дигитализация, възстановяване 

и потенциал за растеж“ с индикативен бюджет 

291 166 000 лева и основна цел: осигуряване на 

подкрепа за възстановяване и растеж на МСП чрез 

насърчаване използването на информационни и ко-

муникационни технологии и услуги. Предстои разра-

ботване на конкретните параметри за предоставяне 

на подкрепа по процедурата. 

 

 Процедура „Цифрови и зелени иновации“ с 

индикативен бюджет 100 млн. лева и основна цел: 

да се подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви 

за прехода към цифрова и кръгова икономика. 

Предстои разработване на конкретните параметри 

за предоставяне на подкрепа по процедурата. 

https://opic.bg/public/news/provede-se-desetoto-zasedanie-na-komiteta-za-nablyudenie-na-opik-i-opimsp
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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.  

 

 

Фонд на фондовете учреди четвърти алтернативен 

инвестиционен фонд 

Фонд на фондовете(ФнФ) и финансовият посредник “Витоша венчър партнърс“ регистрираха съвместен 

фонд за ускоряване и начално финансиране - „Витоша венчър партнърс – фонд I“ КД. Новото дружество е 

учредено за срок от 10 години и разполага с капитал от 38 млн. лв. От тях 35,6 млн. лв. са публичен ре-

сурс, предоставен от ФнФ. Тези средства са осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентос-

пособност“ (ОПИК) 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за регионално развитие на ЕС. Останалите 2,4 

млн. лв. са частно финансиране. До края на 2023 г. „Витоша венчър партнърс – фонд I“ ще инвестира в 

116 стартиращи компании в ранен етап от тяхното развитие. Малки и средни предприятия на етап ус-

коряване могат да разчитат на финансиране между 30 хил. и 100 хил. лв. Между 30 хил. и 2 

млн. лв. ще получат по-напредналите в разработването на своя продукт или създаването на 

прототип. Фондът ще работи за развитие на предприемаческата екосистема в България, като подкрепя 

проекти с технологична насоченост и висок потенциал за устойчив растеж. Той ще предоставя на предп-

риятията достъп до начално финансиране, бизнес консултации, менторство, оперативна и стратегическа 

подкрепа. Около половината от подкрепените компании ще участват в акселераторска програма, органи-

зирана от фонд мениджъра „Витоша венчър партнърс“.  

Фондът вече приема кандидатури за финансиране на своя интернет саи т.  

Земеделски производители и други бизнеси в селските райони ще могат да ползват нисколихвени кредити, 

съфинансирани от Фонда на фондовете (ФнФ). Това ще е възможно, след като се проведе процедура за 

избор на банки посредници, които ще отпускат заемите.  

Фермери ще могат да изтеглят до 1 млн. евро. Право на заем при облекчени условия ще имат също незе-

меделски дейности, включително производство и продажба на продукти, занаяти, всякакъв вид услуги –

счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринарни, информационни, грижа да стари хора и др. Макси-

малният размер за тях ще бъде 600 000 евро. Парите ще могат да се използват както с инвестиционна цел, 

така и за оборотни средства.  

Новият финансов инструмент на ФнФ ще осигури достъп до кредитиране при преференциални условия – 

по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намаляване на изискванията за обез-

печения, удължен гратисен период. 

ФнФ ще съфинансира два вида нисколихвени кредити: допълващи вече получена безвъзмездна помощ по 

проекти (участие на ФнФ до 50% от размера на кредита) и самостоятелни заеми (участие на ФнФ до 70% 

от размера на кредита). 

Средствата за новия финансов инструмент на ФнФ са 20 млн. евро и идват от Програмата за развитие на 

селските райони. 17 млн. евро от тях са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селс-

ките райони, а  3 млн. евро – от национално съфинансиране. 

Очаква се към публичния ресурс бъдещите банки посредници да добавят и частен, с което общата сума за 

заеми да надхвърли 31 млн. евро. 

                Източник: Фонд на фондовете 

Фондът на фондовете ще финансира нисколихвени кредити за бизнеса в 

селските райони 

Земеделски производители и други бизнеси в селските райони ще могат да пол-

зват нисколихвени кредити, съфинансирани от Фонда на фондовете (ФнФ). Това 

ще е възможно, след като се проведе процедура за избор на банки посредници, 

които ще отпускат заемите.  

Фермери ще могат да изтеглят до 1 млн. евро. Право на заем при облекчени ус-

ловия ще имат също неземеделски дейности, включително производство и про-

дажба на продукти, занаяти, всякакъв вид услуги –счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринар-

ни, информационни, грижа да стари хора и др. Максималният размер за тях ще бъде 600 000 евро. Парите 

ще могат да се използват както с инвестиционна цел, така и за оборотни средства.  

Новият финансов инструмент на ФнФ ще осигури достъп до кредитиране при преференциални условия – 

по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намаляване на изискванията за 

обезпечения, удължен гратисен период. 

ФнФ ще съфинансира два вида нисколихвени кредити: допълващи вече получена безвъзмездна помощ по 

проекти (участие на ФнФ до 50% от размера на кредита) и самостоятелни заеми (участие на ФнФ до 70% 

от размера на кредита). 

Средствата за новия финансов инструмент на ФнФ са 20 млн. евро и идват от Програмата за развитие на 

селските райони. 17 млн. евро от тях са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селс-

ките райони, а  3 млн. евро – от национално съфинансиране. 

Очаква се към публичния ресурс бъдещите банки посредници да добавят и частен, с което общата сума за 

заеми да надхвърли 31 млн. евро. 

                Източник: Фонд на фондовете 

https://www.fmfib.bg/
https://www.vitosha.vc/
https://www.vitosha.vc/
https://www.fmfib.bg/bg/news/152-fondat-na-fondovete-shte-finansira-niskolihveni-krediti-za-biznesa-v-selskite-rayoni
https://www.fmfib.bg/bg/news/152-fondat-na-fondovete-shte-finansira-niskolihveni-krediti-za-biznesa-v-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.  

 

СТАРТИРА ВТОРИЯТ КОНКУРС ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРО-
ЕКТИ НА ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ 

По втория конкурс за стратегически проекти могат 

да бъдат подавани проектни предложения в шест 

тематични приоритета:  

1. Подобряване на демократичната култура и граж-

данската осведоменост - € 1 325 900; 

2. Подкрепа за правата на човека - € 1 093 120; 

3. Овластяване на уязвими групи - € 815 000; 

4. Повишаване на приноса на гражданските органи-

зации за равенството между половете и предотвра-

тяване на насилието по полов признак - € 549 650; 

5. Повишаване на ангажираността на гражданите с 

опазване на околната среда и климатичните проме-

ни - € 421 530; 

6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на 

гражданския сектор, в това число на гражданските 

организации - € 566 080. 

Общ бюджет на конкурса: € 4 771 280 

Допустими кандидати: Допустими кандидати по 

втория конкурс за стратегически проекти са граж-

дански организации/неправителствени организа-

ции, регистрирани в България като юридически ли-

ца с нестопанска цел (ЮЛНЦ) по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел 

Допустими партньори: Партньор по проект може 

да бъде неправителствена организация 

(регистрирана в обществена или в частна полза), 

публичен или частен субект, чието основно место-

нахождение е в България, държавите донори 

(Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), държавите бе-

нефициенти или страна извън ЕИП, която има обща 

граница с България (Македония, Сърбия, Турция).  

Допустими дейности:  

 Провеждане на/участие в консултации 

(включително публични консултации и консул-

тации със заинтересовани страни);  

 Подготовка и провеждане на застъпнически 

кампании и други застъпнически инициативи; 

 Дейности по наблюдение (включително на пуб-

лични или обществени политики и институции 

на национално/централно или местно ниво; из-

бори; процедури за избор или назначение на 

висши публични длъжности и др.);  

 Разработване на анализи, доклади, изследвания 

и др., целящи провеждането на информиран об-

ществен дебат и формулирането на основани на 

доказателства публични политики;  

 Разработване на обучителни материали - всяка-

къв вид онлайн и офлайн приложения и плат-

форми, учебници, помагала, наръчници, насоки 

за работа и др.;  

 Популяризиране и разпространение, вкл. он-

лайн разпространение на изследвания, анализи, 

доклади, обучителни материали и др., включи-

телно превод, предпечат и печат; 

 Организиране и провеждане на обучения, семи-

нари, конференции и др.;  

 Закупуване на оборудване и софтуер с цел да се 

даде възможност на работещите в НПО, активис-

тите и уязвимите общности да работят в цифро-

ва среда във връзка с COVID-19; 

 Осигуряване на лични предпазни материали и 

вещества за дезинфекция във връзка с COVID-

19; 

 Развиване на оперативен капацитет в НПО за 

посрещане на предизвикателства, свързани с 

COVID-19, включително разработване на орга-

низационни политики и подходи към целевите 

групи и др.; 

 Дейности в изпълнение на изисквания на дого-

вора за целево безвъзмездно финансиране – 

дейности за осигуряване на визуализация и 

публичност на проекта, одит и др.;  

 Други дейности, които кандидатът убедително е 

обосновал в проектното предложение, като не-

обходими за постигането на целта на проекта. 

 

Размерът на безвъзмездната помощ, за която се 

кандидатства по конкурса, може да бъде между 

10 001 и 200 000 евро 

Крайният срок за подаване на проектите е        

5 януари 2021 г., 17:00 ч. 

 

 
                                   Източник: Фонд Активни граждани 

                           

https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=1
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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.  

 

Минимум 300 хил. души ще бъдат обхванати в мерките на ПРЧР 2021-2027 г. 

Минимум 300 хил. души ще бъдат обхванати в мерки, реализирани чрез Програма „Развитие на човеш-

ките ресурси“ (ПРЧР) за програмен период 2021-2027 г. Това стана ясно по време на онлайн заседание-

то на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програмата за храни и/или основно мате-

риално подпомагане за програмния период 2021-2027 г. Очакванията са с новите мерки да бъдат обхва-

нати минимум 83 000 безработни в обучение, заетост и включване на пазара на труда. Над 68 000 заети 

ще бъдат включени в мерки, свързани със здравословна и адаптирана работна среда. Над 67 000 лица 

ще преминат обучения за повишаване на квалификацията. Очаква се рискът от бедност на децата да 

бъде намален с 26.6%. Мерките за социално включване ще подобрят достъпа до качествени, устойчиви 

и достъпни услуги за 70 000 лица. Над 10 000 възрастни в риск и лица с увреждания ще бъдат включе-

ни в мерки за по-добър живот и дългосрочни грижи.  

ПРЧР 2021-2027 ще има две основни области на въздействие – насърчаване на заетостта и соци-

ално включване. Над 1,167 млрд. лв. ще бъдат насочени към мерки за подобряване достъпа до зае-

тост на безработни, трайно безработни, неактивни, младежка заетост, самостоятелна стопанска дей-

ност, социална икономика и социални предприятия. Над 589 млн. лв. ще бъдат заделени за реализиране 

на младежки политики. Специфична цел за следващия програмен период е балансът между професио-

налния и личния живот и създаването на добра и здравословна работна среда, за което ще бъдат заде-

лени над 242 млн. лв. ПРЧР 2021-2027 ще продължи подкрепата си за ученето през целия живот чрез 

развитие на дигиталните умения, квалификацията и преквалификацията на заети лица, насърчаване на 

професионалната мобилност и подпомагане за ученето за възрастни. За реализиране на мерките ще бъ-

дат насочени над 740 млн. лв.  

ПРЧР 2021-2027 ще има нов приоритет, свързан с изискванията за интегрирани териториални инвести-

ции в достъпа до трудова заетост на младежи, неактивни и безработни. По този приоритет ще бъдат ре-

ализирани мерки, свързани със социалното предприемачество, квалификацията и преквалификацията, 

както и социалната интервенция на маргинализираните групи. Общият бюджет за реализиране на мер-

ките ще бъде в размер на 362 млн. лв. 

По време на заседанието бе представен и напредъкът по проекта на Програмата за храни и/или основно 

материално подпомагане 2021-2027. По предварителни разчети се очаква над 350 000 нуждаещи се 

средногодишно да получават пакети с хранителни продукти и хигиенни материали. „Топъл 

обяд“ вероятно ще получават повече от 50 000 нуждаещи се. Новата мярка за предоставяне пакети за 

деца от 10 месеца до 3 години се очаква да обхване около 10 000 деца от бедни и рискови семейства. 

Повече от 10 000 деца на същата възраст ще получат здравословна храна.  

                                                                                                                                 Източник: ОПРЧР 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

ИЗБРАНИ СА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН 

През периода 2021 – 2027 година в Югозападен район центровете на растеж ще са градовете Благоевг-

рад и София. Районът включва тези две области, както и Кюстендил, Перник и София област. Общо 56 

са членовете на Регионалния съвет за развитие за Югозападен район, като основният състав включва 17 

представители на местната власт – четирима от област  Благоевград, двама от област Кюстендил, двама 

за област Перник, София област ще има трима представители, а Столична община – шест.  Останалите 

са представители на държавната администрация, висши училища, неправителствения сектор и други.  

Представители на област Кюстендил ще са Петър Паунов – кмет на Кюстендил, и Методи Чимев – кмет 

на Дупница, заместници са съответно Радко Петрунов—кмет на община Трекляно и Калин Гелев—кмет 

на община Сапарева баня. 

https://asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g
https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/agentsiyata-za-sotsialno-podpomagane-publikuva-utvardena-ot-ministara-na-truda-i-sotsialnata-politika-tseleva-programa-topal-obyad-u-doma-v-usloviyata-na-izvanredna-situatsiya-2020-g
https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/agentsiyata-za-sotsialno-podpomagane-publikuva-utvardena-ot-ministara-na-truda-i-sotsialnata-politika-tseleva-programa-topal-obyad-u-doma-v-usloviyata-na-izvanredna-situatsiya-2020-g
https://esf.bg/minimum-300-hil-dushi-shte-badat-obhvanati-v-merkite-na-prchr-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.  

ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ С УЧАСТИЕ В                                  

“ПРАЗНИКА НА ПРОДОРОДИЕТО“ 2020 

На 4 октомври 2020 г. (неделя) от 10:30ч. до 13:30ч., като част от ежегодния общински „Празник на пло-

дородието“, Областен информационен център – Кюстендил проведе инициативата „Европейски инвести-

ции в моя град“. 

По време на събитието жителите и гости на града се включиха в арт- работилниците и атрактивните със-

тезателни игри и се насладиха на изпълненията на вокална група “Калпазани”, танцова група “Латибо”, 

град София и R Club Кюстендил. За всички участници в игрите бяха осигурени награди. Екипът на центъ-

ра проведе и открита приемна, по време на която заинтересован гражданин получиха актуална информа-

ция за възможностите за кандидатстване по европейски програми, за изпълнението на европейските 

програми на територията на област Кюстендил, подготовката за програмен период 2021-2027 г. Раздаде-

ни бяха са информационни и рекламни материали.     

Събитието се проведе на площад „Велбъжд“.  


