
   

  

 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информа-
ционен център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от 

Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 12, декември 2020г. 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Операция „Патронажна грижа +“ с бюджет от 85 млн. лв. е отворена за кандидатстване от общините 

 Процедура „Ограмотяване на възрастни -2“ е отворена за кандидатстване. 

 Кандидатстване по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните про-

тивоепидемични мерки“, ОПИК 
 България ще разполага с над 880 млн. евро по ПРСР през следващите две години 

 Приеми по четири мерки от ПРСР ще бъдат отворени с предимство през 2021 г. 
 Групите и организациите на производители ще могат да кандидатстват по нова мярка в новия програ-

мен период. 

 България ще разполага с 804 млн. лева през 2021 година по линия на европейския инструмент за 

справяне с последиците от пандемията 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

     Подпомагат с безвъзмездни евросредства малки и средни предприятия в граничните области на Бълга-

рия и Сърбия от 2021 г. 
ОТ РЕГИОНА 

 Състоя се първа копка на рекултивацията на старото  сметище на Бобов дол 

 Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за реконструкция на Младежкия дом в гр. Дупница и 

превръщането му в Градски исторически музей 

 Представени бяха три проекта по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014—2020 в Община Кюс-

тендил 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

     ОИЦ—Кюстендил представи новия регионален подход на онлайн събитие 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

АКТУАЛНО       

Операция „Патронажна грижа +“ с бюджет от 85 млн. лв. е отворена за кандидатст-

ване от общините  

От 18 декември 2020г. до 31 май 2021 г. всички общини в страната могат да кандидатстват по операция 

„Патронажна грижа +“. Бюджетът на процедурата е 85 млн. лв., а проектите ще се изпълняват до 30 юни 

2023 г. За всяка община има определен прогнозен максимален размер на безвъзмездната финансова по-

мощ, който е съобразен с прогнозния брой нуждаещи се, които имат нужда от услугите, и социалните ус-

луги в съответната община.  
С „Патронажна грижа +“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в до-

машна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или пос-

тавени под карантина заради COVID-19.  

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, ле-

карства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както 

и за съдействие за неотложни административни услуги.  

По новата процедура се създават възможности за адаптиране на социалните услуги, 

делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. 

Общините ще могат да включат в проектите си дейности, свързани с дезинфекция 

на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преграждане на 

помещения с цел изолиране на заразени потребители, допълнителни възнагражде-

ния за персонала за извънреден труд и др. 

 

Условията за кандидатстване по операцията са достъпни на ИСУН 2020. 

Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2021 г. 

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура „Ограмотяване на възрастни-2“ . 

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване 

на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда. 

Специфичните цели на процедурата са: 

 Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобива-

не на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи; 

 Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален 

етап или на основна степен на образование. 

Проектите ще се изпълняват в партньорство между училища, центрове за подкрепа за личностно разви-

тие и юридически лица с нестопанска цел. Процедурата насърчава включването на асоциирани партньо-

ри – общини, Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Регионални управления на образова-

нието, АСП чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Държавната агенция за бежанците.  

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: 

 Дейност 1. Реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от 

училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация; 

 Дейност 2. Курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиал-

ния етап на основното образование за лица, навършили 16 години; 

 Дейност 3. Валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене чрез оценява-

не и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и 

информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен от основно образование; 

 Дейност 4. Подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда – информиране 

за представяне на подходящи професии като групови/индивидуални дейности за запознаване с про-

фесии; диагностика за определяне и консултиране според придобитото по проекта образование за 

адаптиране на пазара на труда на регионално/местно ниво;  посредничество и проследяване  при 

осъществяване на връзката образование – пазар на труда  и др.  

Минималният размер на предоставяната БФП е 250 000 лв. за едно проектно предложение, а максимал-

ният размер – 750 000 лв. 

Крайният срок за кандидатстване е 31.03.2021 г., 17:30 часа. 

Пълният пакет документи можете да намерите на ИСУН 2020. 

 ПРОЦЕДУРА „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2“ Е ОТВОРЕНА 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b8c35a1e-cd2f-491c-ac5e-634b58ec1846
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/92090086-3dd1-47e8-a0b3-a766b960f1bd
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Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведе-

ните в страната временни противоепидемични мерки. 

На засегнатите бизнеси ще бъде осигурен оборотен капитал след кандидатстване с проект и одобряване-

то му, съгласно обявената от Министерство на икономиката и Национална агенция за приходите програ-

ма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.  

Целта на помощта е навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на бъл-

гарските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични 

мерки и стабилност на работните места. 

Бюджетът на програмата е 156 млн. лева, като финансирането от Европейския фонд за регионално 

развитие е 132 600 000 лв., а националното съфинансиране – 23 400 000 лв. Средствата са осигурени по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).   

Допустими кандидати:                                 

Микро-, малки или средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съг-

ласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съглас-

но Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като регистрацията следва да е извършена не по-

късно от 01.10.2020 г. 

 Микропредприятията имат персонал до 10 души, годишен оборот до 3 900 000 лв. и/или стойност на 

активите до 3 900 000 лв. 

 Малките предприятия имат персонал до 50 души, годишен оборот до 19 500 000 лв. и/или стойност 

на активите до 19 500 000 лв. 

 Средните предприятия имат персонал под 250 души, годишен оборот до 97 500 000 лв. и/или стой-

ност на активите до 84 000 000 лв.  

Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично (напр., ресторант, 

който извършва единствено доставки по домовете; затворен магазин в МОЛ и др.) своята дей-

ност, съгласно  Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 

г. , Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г за временни про-

тивоепидемични мерки на Министъра на здравеопазването.            

Всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който  включва всички негови засегнати от вре-

менните ограничителни мерки обекти, като максималната допустима стойност на подкрепата е 

150 000 лв. 

Конкретният размер на помощта за дадено предприятие, чиито обекти и дейности са засегнати от проти-

воепидемичните мерки, ще зависи от кода на неговата основна/допълнителна икономическа дейност, 

съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 на НСИ.                                                                                                             

Предоставяната финансова помощ е между 10% и 20% от оборота на кандидата без ДДС и се определя 

съгласно кода на основна/допълнителна икономическа дейност. 

Кандидатстването е електронно през сайта на Национална агенция по приходите. 

 

Крайният срок за кандидатстване е 20.01.2021 година.  

 
                                                                                                                                                              Източник: Национална агенция по приходите 

Кандидатстване по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засег-

нати от временните противоепидемични мерки“, ОПИК 

https://inetdec.nra.bg/
https://nra.bg/page?id=799&fbclid=IwAR1U0yOlRJBMI0GB5bsLzt8ZupbJMqMAMS3y4h5q2vwJRQ9IetXD1YpouY0
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България ще разполага с над 880 млн. евро по ПРСР през следващите две годи-

ни 

Това стана възможно след като Европейският парламент одобри окончателно Преходния 

регламент. Той е публикуван в днешния брой на Официалния вестник на ЕС. През следва-

щите 2 години държавите-членки ще продължават да прилагат настоящите правила на ОСП 

по отношение на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските 

райони. По този начин няма да има прекъсване на плащанията към земеделските стопани, 

докато влязат в сила новите регламенти за ОСП. През целия преходен период, държавите-

членки ще имат възможност да финансират своите удължени Програми за развитие на селските райони със 

съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г. За България тези средства са в размер на над 680 млн. 

евро, които могат да бъдат използвани чрез инвестиционните и компенсаторни мерки по ПРСР в подкрепа 

на земеделските стопани. Част от средствата ще бъдат заделени за обезпечаване на вече поети ангажимен-

ти по мярка 11 "Биологично земеделие" по ПРСР 2014-2020 г. Освен това ще бъдат предназначени средства 

и за поемане на нови ангажименти по мярката, тъй като биологичното земеделие е сред водещите приори-

тети за страната ни. Българското земеделие ще получи и допълнителни 200 млн. евро повече чрез изпъл-

нението на различни мерки по ПРСР. Такава възможност предоставя инструментът “Следващо поколение 

ЕС”, който е част от Плана за възстановяване на ЕС от кризата, предизвикана от COVID-19. 

Преходният регламент дава възможност на страните в ЕС да продължат прилаганите до момента  схеми за 

директни плащания за подпомагане на земеделските стопани и през  2021 и 2022 година. В преходния пе-

риод ще продължи прилагането и на схемите за преходна национална помощ, като се запазват същите па-

раметри и условия за подпомагане, прилагани през 2020 година.  Общият размер на преходната национал-

на помощ, който може да бъде предоставен на земеделските стопани във всеки един от секторите се запаз-

ва на нивото от 2020 година, без намаление на бюджета през двугодишния преходен период. 

Чрез Преходния регламент се позволява през 2021 г. и 2022 г. да продължи прилагането на Схемата за 

единно плащане на площ. Запазва се и възможността за прилагане на преразпределителното плащане като 

допълнителна надбавка, за допустимите за подпомагане площи по СЕПП. 

С Преходния регламент се продължава възможността за прилагането на обвързаното с производството под-

помагане на  приоритетни и чувствителни сектори в земеделието с параметрите от досега прилаганите схе-

ми.                                                                                                                                                                                                              Източник: МЗХГ 

Приеми по четири мерки от ПРСР ще бъдат отворени с предимство 

през 2021 г. 

Приеми по инвестиционни мерки, подпомагане на млади фермери и малки стопанства от Програма за раз-

витие на селските райони 2014-2020 г., ще бъдат отворени с предимство през 2021 г.: Подмерките 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскосто-

пански продукти“ са едни от най-атрактивните поради широкия набор от подпомагани дейности. С висок 

интерес за кандидатстване, който значително надвишава бюджетните възможности на Програмата, са и 

подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за разви-

тието на малки стопанства“. Те ще бъдат финансирани със средства от инструмента „Следващо поколе-

ние ЕС“ по Плана за възстановяване на ЕС и бюджета, определен за преходния период 2021-2022 г. след 

приемането на Регламента за определяне на някои преходни разпоредби.  

Средствата от инструмента „Следващо поколение ЕС“ се предоставят за справяне с въздействието на кри-

зата Covid-19 и последиците от нея за земеделския сектор и селските райони на страната.  

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/blgariya-she-razpolaga-s-nad-880-mln-evro-po-prsr-/?fbclid=IwAR20p9XXcWn3bedkebzAMJRJ_qX8iqtKOZzWT7Fpa1NN3apw3xKMYZ5R_vQ
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Предвижда се по подмерки 4.1 и 4.2 да отпадне подхода, при който приоритетно се подпомагаха проек-

ти, изпълнявани на територията на селски район. Предлага се насърчаване подкрепата за проектни 

предложения в обхвата на така наречените чувствителни сектори. Ще се финансират проекти за инвес-

тиции, свързани с напояване, околна среда, внедряване на дигитални технологии, автоматизиране на 

работните процеси. Насърчава се и подкрепата към кандидати, които имат затворен цикъл на производс-

тво чрез преработка на собствени суровини. Посредством насочването на помощта към признати групи и 

организации на производители се цели и подпомагането на по – голям брой земеделски производители. 

Членовете на Комитета по наблюдение приеха единодушно направеното предложение на Управляващия 

орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за допълнение на 10-то изменение на 

Програмата. Бяха одобрени актуализираните размери на компенсаторните плащания по мярка 10 

„Агроекология и климат“, мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за во-

дите“ и мярка 14 „Хуманно отношение към животните”. 

С приетите изменения по мерките, свързани с агроекология и биологично земеделие, се дава възможност 

през 2021 г. кандидатите да поемат ангажименти с по-кратка продължителност – до 2 г. или ежегодно да 

удължават вече поетите от тях ангажименти до края на 2022 г. Съотношението за подпомагане на посто-

янно затревените площи по направление „Биологично растениевъдство” се променя от 1 животинска еди-

ница (ЖЕ) на 2 ха на 0,3 ЖЕ на 1 ха. По този начин се дава възможност на бенефициентите по направле-

нието да заявяват по-голям размер постоянно затревени площи и фуражни култури. 

Предвид планираното обнародване в ДВ на нови заповеди за обявяване на защитени зони по Директива-

та за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна до края на годината се предвижда 

разширяване обхвата на защитените зони по мярка 12.                     Източник: МЗХГ                                                                                                                                                                                                  

България ще разполага с 804 млн. лева през 2021 година по линия на европейския 

инструмент за справяне с последиците от пандемията 

През следващата година България ще разполага с 804 млн. лева от инструмента REACT-EU за справяне с 

последиците от пандемията. 

Подкрепата по REACT-EU се разпределя в два транша с бюджетите на ЕС за 2021 г. и 2022 г., като средст-

вата за държавите членки за 2022 г. ще бъдат определени през есента на следващата година. През 2021 

година за България ще бъдат финансирани мерки за подкрепа на инвестициите в продукти и услуги за 

здравно обслужване, инвестиционна подкрепа за малки и средни предприятия, схеми за заетост и подк-

репа за самостоятелно заети лица. Предвидени са и средства, с които ще бъде продължен проектът 

„Топъл обяд“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.           
                                                                                                                                                                   Източник: Министерски съвет 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

ГРУПИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЩЕ МОГАТ 
ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО НОВА МЯРКА В НОВИЯ ПЕРИОД 

В новата Обща селскостопанска политика (ОСП) групите и организациите на производители в секторите 
„Мляко и млечни продукти“, „Месо“ и „Зърнени култури“ ще имат възможност да кандидатстват по нова 
мярка - интервенция „Оперативни програми в други сектори“. Ще могат да изпълняват инвестиции в по-
сока подобряване на предлагането и пускането на пазара на стоки, въвеждане на методи за производст-
во. Прилагането на мярката ще улесни реализацията на селскостопанските продукти, поддържането на 
пазарния им дял и разработването на нови възможности.  

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/priemi-po-4-merki-ot-prsr-she-bdat-otvoreni-s-pred/?fbclid=IwAR3-REpp5btcIp2q25e8SRB_7uneTfQ6LzY6ChiglwcUno6VgOqQh_jAFco
https://www.gov.bg/bg/prestsentar/novini/balgariya-shte-razpolaga-s-804-mln-leva-prez-2021-godina-po-liniya-na-evropeyskiya-instrument-za-spravyane-s-posleditsite-ot-pandemiyata?fbclid=IwAR1GMGvDQzFg1NciN6xenL8D4kCadUIJSVH8pHmY1QsBkFooiZQOKokdMuw
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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.  

 

Подпомагат с безвъзмездни евросредства малки и средни предприятия в гра-

ничните области на България и Сърбия от 2021 г. 

Микро, малките и средни предприятия в пограничните общини на България и Сърбия ще имат достъп до 

безвъзмездно европейско финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие 

и благоустройство съвместна трансгранична програма в програмния период 2021-2027 г. Общата сума 

ще стане ясна след одобряване на бюджета на програмата от ЕК, като помощта за бизнеса ще обхване 

15 % от общия ресурс. Подкрепата ще бъде под формата на безвъзмездни средства, ваучерни схеми и 

други инструменти, като проектите ще се изпълняват по опростени административни процедури. Очаква 

се мярката да има изключително положителен ефект за икономическата активност и обмен в региона и 

да подкрепи създаването и запазването на работни места.   

На заседанието бяха одобрени логическата рамка за изпълнение на програмата, която включва още две 

стратегически направления. Най-голям ресурс в размер на 55% от нейния бюджет ще бъде заделен за 

инструмента за интегрирано териториално развитие в трансграничния район в съответствие със страте-

гическите цели на Териториалния дневен ред на ЕС 2030. Той ще даде възможност за интегрирани меж-

дусекторни проекти, които имат за цел да стимулират икономическото развитие в региона и да насърча-

ват партньорствата между властите, гражданското общество и бизнеса за намиране на решения за мест-

ните нужди. 

Другият стратегически проект предвижда преоборудване с модерна техника и защитни средства на 

структурите на МВР и мащабна кампания за подготовка на населението за реакция при природни бедст-

вия, включително доброволчески организации, бизнеси, студенти и ученици и други групи. Ще се раз-

шири съществуващото сътрудничество между двете страни чрез разработване на съвместни политики, 

протоколи, процедури и подходи за предотвратяване на риска и бързо реагиране при потенциални из-

вънредни ситуации като пожари, наводнения и други природни бедствия и извънредни ситуации.  

В рамките на заседанието на съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сът-

рудничество за периода 2014-2020 г. стана ясно, че тя се изпълнява успешно. Към днешна дата е дого-

ворен 100% от бюджета от  68 млн. лв. Към бенефициентите са разплатени почти 40 млн. лв., което е 

почти 60% от него.            Източник: МРРБ 

Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разра-
ботване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. 

Дейностите целят стимулиране сдружаването на земеделските производители в групи производители, 
организации и асоциации на производители в тези сектори. Целта е, чрез развитието на структурите за 
предлагане на продукция на пазара, да се повиши конкурентоспособността на производителите и техни-
те организации. 
Обсъдено беше прилагането и на интервенцията „Оперативни програми в сектор „Плодове и зеленчуци“. 
Очаква се прилагането на мярката да доведе до нарастване на дела на предлаганата местна продукция 
на пазара. Производителите ще имат възможността да намалят разходите си за производство чрез пре-
доставяне на общи/централизирани за организацията услуги и съоръжения. Поне 15% от разходите на 
оперативна програма трябва да съдържат екологични действия. 
Беше обсъден и максималният размер на допустимите разходи за една оперативна програма да бъде до 2 
300 000 евро.                                                                                                                                                                              Източник:  МЗХГ 

https://www.mrrb.bg/bg/podpomagat-s-bezvuzmezdni-evrosredstva-malki-i-sredni-predpriyatiya-v-granichnite-oblasti-na-bulgariya-i-surbiya-ot-2021-g-84476/?fbclid=IwAR2i-eVrIYE1LLedC7sgrcuSpumwj3lff_TKoMOvS3UCRmLGvReHlblvDik
https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/grupite-i-organizaciite-na-proizvoditeli-she-mogat/?fbclid=IwAR09JNj9bAK7b5SXC-y2-l0l9B1Q0CEIC42gL8HfR966_ofP19H35bJfMWA
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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 

Състоя се първа копка на рекултивацията на старото сметище 

на гр. Бобов дол 

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров  участва в първа 

копка на изпълнението на проект за рекултивация на старото общинско 

сметище на град Бобов дол. Проектът се финансира по Оперативна програма 

„Околна среда (ОПОС) 2014-2020“, като общият размер на инвестиция-

та е 878 304 лв.  

Проектът е за рекултивация на старото общинско сметище на Бобов дол в 

землището на града, което не отговаря на съвременните екологични изиск-

вания. Разположено е на територията на стара кариера и се е експлоати-

рало от 1974 г. Проектът за техническа рекултивация предвижда същест-

вуващите отпадъци да се съберат на територията на имота, да се оформи 

стабилно тяло, да се осигури отвеждане и мониторинг на подпочвените во-

ди и да се създаде възможност за последващото ползване на терена за пасище и мера. С реализацията 

на проекта ще се осигури опазване на атмосферния въздух, ограничаване замърсяването на повърхнос-

тните води и контрол на процесите в тялото на отпадъците. След приключването на техническата рекул-

тивация на сметището ще се извърши и биологична рекултивация. 

Министерството на околната среда и водите подпомага общините в изпълнение на задълженията им за 

закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания, 

както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците. Общинските депа, ко-

ито не отговарят на съвременните изисквания, са предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС 

във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. Такова е и закрито-

то депо на Община Бобов дол, която е директен бенефициент по ОПОС 2014-2020 по процеду-

ра  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело 

С-145/14“.  По тази процедура, с общ индикативен бюджет от 120 млн. лв., от поканените 56 общини са 

подадени 55 проектни предложения. 
                                                                                                                                                                                            Източник: EUFUNDS.BG 

Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за реконструкция на Мла-

дежкия дом в гр. Дупница и превръщането му в Градски исторически музей 

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за 

регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: 

"Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски 

исторически музей- гр. Дупница" с община Дупница. Одобреното финан-

сиране е в размер на 708 883 лв., от които 418 241 лв. са съфинанси-

ране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна прог-

рама „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на 

фондовете. Проектът в общ размер на над 2,17 млн. лв. ще бъде финан-

сиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъз-

мездна финансова помощ в размер на 1 470 000 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж". Проектът ще подкрепи реализацията на 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Дупница, насочен към устойчиво и 

трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в гра-

да. С изпълнението на СМР се цели привеждане в съответствие с нормативните изисквания на сградата 

на бивш Младежки дом, която по архитектура е една от малкото в страната изграждани, чрез т.нар. ван-

това конструкция.  

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/6502?fbclid=IwAR2IeYGBMhmQPLdxqK5b-Ic9k1mDkz7Zf7Hj1zTIz9keQSQoSrp_ZPWLG2w
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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 

Цялостният ремонт е необходим както за целите на музейното дело в региона чрез експониране на на-

ходките от разкопките на Крепостта в м. Кулата, така и с цел и опазване на над 7 000 от експонатите от 

фонда на Исторически музей – Дупница. Предвижда се след изпълнението на проекта, да бъдат пет зали 

за представяне на различните тематични направления на музея, както и да бъдат обособени: Зала за 

аудиовизуални презентации, кафе-музей и да бъде ремонтирана съществуващата ритуална зала.  Чрез 

изпълнението на проекта ще се осигури и достъпна среда в сградата в съответствие с нормативните 

изисквания за достъпна среда за населението.                                                                                                                                                                                                           
Източник: ФУГ 

На 21  декември 2020 г. бяха проведени пресконференции за представяне на три проекта по оператив-

на програма "Региони в растеж", бенефициент по които е Община Кюстендил: 

 

 "Създаване на привлекателна градска среда в Община 

Кюстендил" 

Проектът обхваща района на на "Колушко дере“ в гр. Кюстен-

дил – от района на църквата Св. Георги до река Банщица.  Там 

ще бъдат създадени пешеходни алеи, кътове за отдих, нови 

тротоари, детски площадки, тенис на маса и настолни игри на 

открито, нова растителност и мултифункционални игрища. 

Проектът е на обща стойност 1 290 000 лв. и трябва да бъде 

завършен до 2 септември 2022 г. 

 

 "Благоустрояване на пешеходна централна зона – Етап I" 

По този проект се планира подмяна на компрометирани настилки, създава-

не на по-привлекателна среда и изграждане на улично, парково и худо-

жествено осветление, както и поставяне на видеонаблюдение в района на 

"Арката" в центъра на град Кюстендил. Предвижда се подмяна на фонтана, 

разширение на откритата сцена и реорганизация на зелените площи. Про-

ектът трябва да завърши през март 2023 година и е на обща стойност 243 

118 лв.  

 

 „Обновяване/реконструкция на общински театър Кюстендил и изг-

раждане и възстановяване на зона за отдих парк „Театър Кюстен-

дил“  

Предвижда се обновяване на всички фасади на сградата на театъра, изг-

раждане на нова отоплителна и вентилационна система, ново сценично 

осветление. Планира се изцяло да се обнови пространството около сгра-

дата на театъра – отпред ще има фонтани, озеленяване и кътове за отдих.  

Ще бъде осигурен достъп за хора с увреждания до всички зали и съоръ-

жения на сградата. Проектът трябва да бъде завършен през месец септем-

ври 2022 г. и е на стойност 5 888 128 лв.  

Представени бяха три проекта по Оперативна програма “Региони в 
растеж” 2014—2020 в Община Кюстендил 

https://www.citiesfund.bg/?cid=3&NewsId=82&fbclid=IwAR0mC1Dq3HwgxRxQDfsL8Pioq_KlY2zQ1svROYhJnPCiE_IKfa3ZKGNXw_g
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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.  

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  

              НАШАТА ДЕЙНОСТ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСТАВИ НОВИЯ РЕГИОНАЛЕН ПОДХОД  

НА  ОНЛАЙН СЪБИТИЕ 

 

 

На 11 декември 2020 г. Областен информационен център - Кюстен-

дил проведе онлайн информационно събитие, по време на което екс-

перт от центъра представи бъдещото прилагане на новия регионален 

подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнение-

то на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). В събитието взеха 

участие над 20 души, представители на местни и регионални власти, 

неправителствени организации, представители на бизнеса и други за-

интересовани страни. 

Във фокуса на интегрирания териториален подход стои ефективното 

използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сът-

рудничество между институциите, заинтересовани страни и участници 

на съответната територия. При интегрирания териториален подход от 

изключителна важност е общият интерес – целта на интегрираните проекти е да подкрепят инициативи, 

които носят полза общо за партньорите и за региона, а не отделни мерки (респективно отделна полза) 

за всяка от отделните заинтересовани страни, партньори по проекта. Основен аспект на интегрирания 

териториален подход е комбиниране на различни ресурси за оптимално постигане на целите на местно 

ниво. 

През новия програмен период в България се планира финансирането на концепции за ИТИ, състоящи се 

от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти, насочени към територии с общи характерис-

тики и/или потенциали за развитие. Освен интегрирания характер на проектните идеи и мерки, други 

ключови изисквания към концепциите за ИТИ са съответствие и принос за изпълнение на съответните 

интегрирани териториални стратегиите за развитие на регионите за планиране от ниво 2, партньорство и 

сътрудничество, приоритетно включване на проекти с икономическа насоченост, обхващане на различни 

по вид и мащаб територии на базата на конкретните нужди и потенциали, интегриране на различни сек-

торни дейности, както и осигуряване на максимална публичност и информираност и наличие на широка 

обществена подкрепа. 

  

Събитието е част от общата кампания на Мрежата от Областни информационни центрове за 2020 година, 

която се реализира в периода 16 ноември – 15 декември 2020 г. 
  


