
   

  

 

Проект BG05SFOP001-4.007-0027„Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2022-2023“ финансиран от Оперативна программа  „Добро управление“, 

съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

 
АКТУАЛНО       До 30 октомври е обсъждането на условията за кандидатстване по 

Процедура „ Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жи-
лищния сграден фонд - етап I ”, ПВУ 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 9, септември 2022 г. 
Областен информационен център - Кюстендил 

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

В този брой: 

АКТУАЛНО 
 До 30 октомври е обсъждането на условията за кандидатстване по Процедура „ Подкрепа за устойчиво енергийно обно-

вяване на жилищния сграден фонд - етап I ”, ПВУ 

 30 фирми от област Кюстендил са одобрени за финансиране по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване 

на енергийната ефективност“ 

 Обявена е първата процедура по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 “ЗАПОЧВАМ РАБОТА”- Компо-

нент 1  „Активиране“ 

 Набират се проекти за личностно развитие в училищното образование 

 Публикуване за кандидатстване са процедури за: Закупуване на стоки за новородени деца и Закупуване на хранителни 

продукти и продукти за хигиенни нужди 

 Българска банка за развитие стартира дигиталната си платформа Business Booster в помощ на малкия и средния бизнес 

 Покана за кандидатстване по малка грантова схема за меки мерки на програма развитие на бизнеса, иновации и МСП 

ОТ РЕГИОНА 
 Седмица на отворени врати за популяризиране дейността на Център за патронажна грижа започна в община Кюстендил 

 Информационно – обучителен семинар с демонстрация по проект, финансиран по програма Хоризонт 2020, се проведе 

в гр. Кюстендил 

 Община Рила представи резултати по проект за консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и 

средновековна църква 

 Община Кочериново проведе начална пресконференция по проект за рекултивация на общинското депо 

НАШАТА ДЕЙНОСТ 
 Приключи годишната обиколка на ОИЦ-Кюстендил в областта 

 ОИЦ-Кюстендил взе участие в Празника на плодородието           

 

Допустими са сгради на територията на цялата 

страна:  

 с минимум четири самостоятелни обекти, които 

принадлежат на повече от един собственик; 

 проектирани преди 26 април 1999 г. ; 

 в които най-малко 60 на сто от нейната разгъната 

застроена площ се заема от жилища. 

 

Общ размер на средствата за етап I: 1 129 881 600 

лева с включен ДДС. 

Размер на заявените средства по всеки индивидуален 

проект за сграда/ блок-секция: от 100 000 лв. до 

6 500 000 лв. 

Интензитет на помощта: 100%. 

Собственици на самостоятелни обекти,в които се уп-

ражнява стопанска дейност, са получатели на мини-

мална помощ съгласно механизма на схемата за мини-

мална помощ или заплащат съответната част от разхо-

дите. 

 

Допустими кандидати: Общински администрации  

Предложения за изпълнение на инвестиция се пода-

ват в партньорство между общинската администрация 

на общината, където се намира сградата и крайния 

получател – сдружението на собствениците, регистри-

рано по ЗУЕС. 

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Допустими дейности:  

Дейности по изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност, които са предписани като задъл-

жителни за сградата в обследването за енергий-

на ефективност: 

 По външните сградни ограждащи елементи: 

 подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и 

др.); 

 топлинно изолиране на външните ограждащи 

елементи (външни стени, покриви, подове и др.). 

 По системите за поддържане на микроклимата: 

 изграждане на системи за оползотворяване на 

енергията от възобновяеми източници за енер-

гийните потребности на сградата; 

 ремонт или подмяна на амортизирани общи части 

на системите за отопление, охлаждане и венти-

лация на сградата за повишаване на енергийната 

ефективност; 

 реконструкция на вертикалната система за отоп-

ление в хоризонтална, като се осигурява индиви-

дуално отчитане на разхода на топлина за всеки 

собственик на самостоятелен обект в сградата; 

 ремонт или подмяна на електрическата инстала-

ция в общите части на сградата и изпълнение на 

енергоспестяващо осветление в общите части; 

 инсталиране на система за автоматично центра-

лизирано управление на топлоподаването при 

локални източници, собственост на собственици-

те на самостоятелни обекти в сградата;  

 инсталиране на система за автоматизирано цент-

рализирано управление на осветлението в общи-

те части на жилищната сграда; 

 поставяне/инсталиране на системи за възобновя-

еми енергийни източници, ако са посочени в 

енергийното обследване 

 Съпътстващи строителни и монтажни работи, 

свързани с изпълнението на мерките за енергий-

на ефективност и съответното възстановяване на 

общите части на сградата в резултат на изпълне-

ните мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътства-

щите строителни и монтажни работи са свързани 

единствено с възстановяването на първоначал-

ното състояние, нарушено в резултат на обновя-

ването на общите части и на подмяната на догра-

ма в самостоятелния обект.  

 СМР, които произтичат от нормативни изисква-

ния свързани с безопасната експлоатация на 

сградите и са предписани като задължителни в 

техническия паспорт на сградата и СМР, които са 

нормативно необходими за въвеждане на сграда-

та в експлоатация: 

 СМР свързани с отстраняване на локални дефек-

ти и повреди, които не нарушават общата конст-

руктивна устойчивост на сградите, но в същото 

време създават опасност за преките ползватели 

или неотстраняването им би довело до по-

сериозни промени в носещата конструкция на 

сградата в бъдеще; 

 СМР свързани с осигуряване на пожарна безо-

пасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и 

заземителна инсталация, осигуряване на достъп-

на архитектурна среда). 

 

Няма да се финансират: 

 Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните 

обекти; 

 Подмяна на асансьори; 

 Обзавеждане и оборудване в самостоятелните 

обекти; 

 Изпълнение на дейности по вертикална плани-

ровка около сградата; 

 Ремонт и подмяна на ВиК инсталации. 
 

Допустими за финансиране са и следните съ-

пътстващи дейности: 

 Извършване на обследване за енергийна ефек-

тивност и сертифициране за ЕЕ – първоначално 

обследване за енергийна ефективност за целите 

на подаване на предложение по настоящата про-

цедура; 

 Изготвяне на обследване за установяване на тех-

ническите характеристики,  архитектурно засне-

мане и на технически паспорт на сградата; 

 Изготвяне на независима експертна оценка, из-

готвена от сертифициран енергиен одитор след 

приключване на дейностите по изпълнение на 

СМР;  

 Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на 

съответствието му съгласно ЗУТ; 

 Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ; 

http://www.eufunds.bg/
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 Въвеждане на обекта в експлоатация; 

 Публичност и информация на проекта; 

 Организация и управление на проекта. 

 

ВАЖНО! 

 След изпълнение на енергоспестяващи мерки 

сградите следва да постигат клас на енергопот-

ребление „В” или по-висок. 
 Задължително изискване е постигане на мини-

мум 30% спестяване на първична енергия. 
 Приоритет ще се дава на използването на възоб-

новяеми енергийни източници (само за общите части 

на сградата), както и допълват архитектурния облик 

на града. 
 Наличието на енергийно и техническо обс-

ледване (включително сертификат за енергий-

ни характеристики на сграда в експлоатация и 

технически паспорт) е предварително условие 

за кандидатстване по настоящата процедура! 
 Разходите по изготвяне на обследвания за енер-

гийна ефективност и сертификат за енергийни ха-

рактеристики на сградите в експлоатация, разходите 

за обследване за установяване на техническите ха-

рактеристики на сградите (технически обследвания) 

и технически паспорт са допустими за финанси-

ране, в случай че са  завършени преди подаване на 

предложението за изпълнение на инвестиция. 
 При извършване на обследванията следва да се 

обърне внимание на състоянието на покрива на 

сградата/подмяната на водосточни тръби/улуци и 

при необходимост задължително да се предвидят за 

изпълнение мерки за ремонт на покрива/подмяната 

на водосточни тръби/улуци. 

 

Допустими разходи:  направени и платени от 1 

февруари 2020 г. до 30 юни 2026 г.  

Срок за изпълнение на проекта: макс. 30 месеца, 

но не по-късно от 30 юни 2026 г.  

Оценката на предложения включва един етап, кой-

то обхваща критерии за административна допусти-

мост и оценка на качеството. Предложения, получи-

ли минимум 72 точки на етап „Оценка на качество-

то”, се класират в низходящ ред съобразно получе-

ната оценка, като за финансиране се предлагат 

всички предложения по реда на класирането до пок-

риване на общия размер на финансови средства. 

Всички предложения, които са преминали минимал-

ния праг на оценка, но за които не достига финанси-

ране по настоящата процедура, ще формират списък 

с резервни предложения, които може да бъдат фи-

нансирани в случай на наличие на недоговорен/

спестен финансов ресурс. 

 

Два крайни срока за 

кандидатстване:  

 15.02.2023 г.  

 31.03.2023 г. 

 

 

 

Към проекта на условията: ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИ-

ВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРА-

ДЕН ФОНД -ЕТАП I 

30 фирми от област Кюстендил са одобрени за финансиране по процедура 

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ 
 

До 23 май 2022 г., когато изтече крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура 

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ кандидатст-

ваха общо 982 компании от преработващата промишленост за безвъзмездна помощ в размер на над 100 

млн. лв.  

След извършената оценка, през месец септември, са сключени 836 броя административни договори за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 84 646 140,73 лв. В зависимост от нуждите си 

фирмите ще получат между 25 000 лв. и 150 000 лв., като едно от условията е да имат 50% собствено учас-

тие. Със средствата ще могат да купуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да направят мо-

дерна изолация на производствените си бази. Така ще намалят разходите си за електроенергия, природен 

газ, течни горива и други енергоносители. 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525
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ОБЯВЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА               
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027  

“ЗАПОЧВАМ РАБОТА”- Компонент 1  „Активиране“ 

Цел на процедурата: 

Осигуряване на цялостен пакет от мерки, насочени 

към интеграция на пазара на труда на неактивни ли-

ца и безработни с акцент върху лицата в неравнос-

тойно положение. 

Настоящият Компонент 1 „Активиране“ има за цел да 

приложи иновативни подходи за активиране на ико-

номически неактивни лица и комплексна подкрепа за 

тяхното мотивиране за включване на пазара на тру-

да. Дейностите са насочени към идентифициране и 

мотивиране за активно поведение на пазара на труда 

на икономически неактивни лица, вкл. неактивни 

младежи, които да започнат да търсят работа и да се 

насочат към заетост или към връщане в образование. 

 

Общ бюджет на процедурата чрез директно 

предоставяне: 34 000 000.00 лв.:  

Бюджетът се разделя на  „Слаборазвити региони“  

- 31 307 200.00 лв  и „Регион в преход“ - 2 692 

800.00 лв. 

 

Допустими кандидати: Агенция по заетостта   

 

Допустими дейности:  

1.Прилагане на иновативни подходи и дейности за 

идентифициране, информиране и мотивиране за ак-

тивно поведение на пазара на труда на икономичес-

ки неактивни лица; 

2.Обучение на „активатори“ от местните общности, 

подготовка за работа с целевата група; 

3. Организиране на събития, кампании, вкл. в соци-

алните мрежи; 

4.Формиране на мобилни екипи с цел информиране, 

активиране и установяване на връзки с неактивни 

лица; 

5.Апробиране на услуги за комплексна подкрепа – 

създаване на центрове/клубове за активиране; 

6.Провеждане на „ателиета за търсене на работа“, 

психологическо подпомагане, професионално ориен-

тиране; 

7.Организиране на трудови борси; 

8.Насочване към подходящи, съобразени с индивиду-

алния профил на лицата мерки за обучение, образо-

вание, заетост (включително към дейности по компо-

нент 2 „Обучение“ и компонент 3 „Заетост“ от настоя-

щата операция, които предстои да се обявят и към 

други процедури за БФП). 

 

С цел постигане в пълнота на заложените цели на 

процедурата е допустимо закупуването на оборудва-

не и обзавеждане. 

 

Очаква се до края на 2026 г. в мерки за идентифици-

ране и активиране да са включени общо 56 000 не-

активни лица – най-малко 28 000 възрастни гражда-

ни и още толкова младежи. Очакванията са поне по-

ловината от тях да са започнали да търсят работа до 

края на дейностите по активирането им на пазара на 

труда. Идентифицираните неактивни хора ще бъдат 

насочени към обучение за придобиване на необходи-

мата квалификация, а след това включени в субсиди-

рана заетост. За безработните и неактивни субсиди-

раната заетост ще бъде до 6 месеца, за представите-

лите на уязвими групи ще бъде до 12 месеца, а за 

хората с трайни увреждания – до 24 месеца  

                                             

                                        Източник: esf.bg 

http://www.eufunds.bg/
https://esf.bg/ministar-lazar-lazarov-nad-170-000-zaeti-i-bezrabotni-shte-pridobijat-novi-umenija-po-prchr-2021-2027/
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Обявена е първа покана за набиране на проектни 

предложения по процедура „Обща и допълни-

телна подкрепа за личностно развитие в учи-

лищното образование“ по Програма 

„Образование“ 2021-2027г.  

Процедурата е  насочена към насърчаване и разг-

ръщане на потенциала за личностно развитие на 

учениците за трайното им приобщаване в училищ-

ното образование и подобряване на образователни-

те им резултати.  

Конкретен бенефициент е Министерството на обра-

зованието и науката. В  реализирането на проекти-

те, техническото и/ или финансовото им изпълне-

ние, включително чрез извършването на разходи, 

могат да участват регионалните управления по об-

разованието и държавните, общинските и частните 

училища, центровете за подкрепа за личностно 

развитие (ЦПЛР), центровете за специална образо-

вателна подкрепа (ЦСОП), регионалните центрове 

за подкрепа на процеса на приобщаващото образо-

вание (РЦПППО), Държавния логопедичен център 

(ДЛЦ), гр. София, Националния дворец на децата 

(НДД).  

Конкретният бенефициент следва да осъществи 

подбор на училищата, които желаят да се включат 

в изпълнението на дейностите, чрез Механизъм за 

подбор.  

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: 

Дейност 1. Повишаване квалификацията на педа-

гогическите специалисти, вкл. нови в системата 

учители, и експерти от РУО, за осъществяване на 

обща и допълнителна подкрепа за личностно раз-

витие, вкл. социално-емоционалното учене в клас-

ните стаи, както и обучения на непедагогическия 

персонал, вкл. образователни медиатори и социал-

ни работници за подпомагане на обучението, в съ-

ответствие с утвърдени програми за професионал-

ното и кариерното им развитие; 

Дейност 2. Интензивна работа с родители на ниво 

училище за формиране на положителни нагласи 

към образованието и за пълноценното им участие в 

образователния процес; 

Дейност 3. Допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични 

заболявания и изявени дарби за трайно приобща-

ване в училищното образование; 

Дейност 4. Обща подкрепа за личностно развитие 

за достъп и трайно приобщаване на учениците в 

училищното образование. 

Бюджетът на процедура е 151 123 000 лв. Макси-

мум 29 529 715 лв. от общия бюджет може да бъде 

планиран и отчетен в Югозападния район. 

Крайният срок за кандидатстване е 30.11.2022 

г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020. 

Пълният комплект насоки за кандидатстване е пуб-

ликуван на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/

Procedure/Info/8a86ee92-f0f4-4206-86d0-

573b023561e0 

 

                                             Източник: НСОРБ 

НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Публикуване за кандидатстване са процедури за:                                          

      Закупуване на стоки за новородени деца  

Основната цел на процедурата е да се осигурят пакети, съдържащи предварително определена съвкуп-

ност от продукти и артикули, предназначени за последващо раздаване на новородени деца от целевите 

групи.Пакетът ще се предоставя на два пъти- веднъж при раждането и втори път до навършване на 

шест месеца на детето.Предвид това условие, продуктите в пакета са съобразени с възрастовите нужди 

на детето от раждането до навършване на шест месеца и от шест месеца до навършване на една годи-

на. 

                           Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди 

Целта на процедурата е да се осигурят пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от 

хранителни продукти и пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти за хиги-

енни нужди, предназначени за последващо ежегодно раздаване на нуждаещите се лица от целевите 

групи. 

Допустим кандидат по двете процедури е Агенция социално подпомагане.   
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8a86ee92-f0f4-4206-86d0-573b023561e0
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8a86ee92-f0f4-4206-86d0-573b023561e0
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8a86ee92-f0f4-4206-86d0-573b023561e0
https://www.namrb.org/bg/aktualno/nabirat-se-proekti-za-litchnostno-razvitie-utchilishtnoto-obrazovanie
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index
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Българска банка за развитие стартира ди-

гиталната си платформа Business Booster в 

помощ на малкия и средния бизнес 

Как да помогне на предприемачите от всяка точка на страната да получат финансиране изцяло онлайн 

и да превърнат бързо и лесно идеите си в работещ бизнес? Това е мисията на Business Booster - новата 

дигитална платформа на Българската банка за развитие. 

Стартът й беше официално даден днес. Business Booster е огромно улеснение за нуждаещите се от фи-

нансиране микро-, малки и средни компании в страната, тъй като банката не разполага с клонова мре-

жа. 

Платформата стартира с програма „Микростарт“, която предлага финансиране до 50 000 лв. Предстои 

добавянето на нови финансови програми в Business Booster за нуждите на малкия и средния бизнес. 

Съдействие на потребителите ще оказва дигиталният асистент Вики – 3D анимиран образ, който ще им 

помага във всяка стъпка за успешно ползване на Business Booster. 

Всички необходими документи се попълват и подписват изцяло онлайн. За създаването на фирмен про-

фил е необходимо само въвеждане на ЕИК и данните се зареждат автоматично чрез интеграция с Тър-

говския регистър. Нужен е и квалифициран електронен подпис, за който платформата работи с Еврот-

ръст. 

До края на годината ще бъде въведена и бек офис система, която ще ускори разглеждането на кредитни 

апликации – Credit Quest. 

Business Booster предлага още безплатна „Бизнес академия“ - обучение с наръчници, видеоуроци и ди-

гитална библиотека, където са публикувани всички необходими бланки и документи за започване на 

бизнес, както и специален инструмент за създаване на бизнес план – Business Plan Wizard. 

За да осигури на предприемачите продажба на тяхната продукция, новата дигитална платформа на ББР 

им дава възможност и за лесно и безплатно откриване на онлайн магазин с вграден модул за издаване 

на фактури. 

                                                                                                                                 Източник: ББР 

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА ЗА 

МЕКИ МЕРКИ НА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, ИНОВАЦИИ 

И МСП 

Процедурата има за цел да подпомогне мерки, насочени към повишаване на 

осведомеността, обучения и изграждане на компетентност чрез работа в мрежа по теми като: устойчиви 

бизнас модели, зелени иновации, кръгова икономика и корпоративна социална отговорност, в рамките 

на двете фокусни области по програмата „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии за подобряване 

на благосъстоянието“.  

Допустими кандидати са: 

 МСП, така както са определението в Препоръка 2003/361 на ЕС, учредени като юридически лица в 

България и регистрирани по Търговски закон; 

 Организации с нестопанска цел, учредени като юридически лица в България. 

Допустими партньори: Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетър-

говско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения: 17 ноември 2022, 13:00 ч. български 

време. 

Подробна информация за процедурата е публикувана на интернет страницата на програмния оператор:   

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/17112022-small-

http://www.eufunds.bg/
https://bbr.bg/bg/n/bbr-startira-digitalnata-si-platforma-business-booster-v-pomosh-na-malkiya-i-sredniya-biznes/?fbclid=IwAR0B_lnqjoefMv2p88NixAx25kmsEnVly_d09uGeoBX3W287w-c-B3zVGDM
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/17112022-small-grants-scheme-for-soft-measures/?fbclid=IwAR1ytj23DUfT2i9kzn5nC4AbtCuVdWPmKHBbCf-g_sl-3wlC4ybLv0ov0jQ
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Седмица на отворени врати за популяризиране дейността на 

Център за патронажна грижа започна в община Кюстендил 

На 26 септември 2022 г. в сградата на Община Кюстендил се проведе пресконференция, която даде нача-

лото на „Седмица на отворените врати“ – инициатива, която се организира във връзка с отбелязване на 3 

години от създаването на „Център за патронажна грижа“ в Община Кюстендил. 

„Центърът за патронажна грижа“ е създаден през 2019 г., като до този момент дейността му се финан-

сира с проекти на обща стойност 2 521 480 лв., осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд.  

От стартирането на дейностите по проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил“ до настоящият момент 

при общ целеви индикатор от 1 653 лица са били обслужени приблизително 3 400 потребители на терито-

рията на община Кюстендил, включваща 72 населени места. Нает е персонал от 18 щ. бр., сформиран в 8 

мобилни екипа (4 екипа за всички 71 населени места и 4 екипа по райони в град Кюстендил), включващ 

ръководител, 8 бр. медицински специалисти, 7 бр. социални медиатори, психолог и кинезитерапевт – 2 бр. 

Услугата кинезитерапевт успя в този проектен период да надгради грижите след разширяване на екипа с 

още един кинезитерапевт и зачестяване на посещенията при най-нуждаещите се потребители, предимно 

след претърпени инфаркт или инсулт. Със закупените 4 транспортни средства бяха обхванати всички нуж-

даещи се на територията на община Кюстендил и беше предоставена качествена патронажна грижа от мо-

билните екипи.  

През тези години социалната услуга е надградена. Разширени са медицинските грижи, които в началото са 

предимно измерване на витални показатели и водене на потребителски дневник за жизнени показатели до 

това да се включи извършване на стерилни превръзки в домашна среда по лекарско предписание и взима-

не на кръв в домашни условия и транспортирането й до лаборатория в специални хладилни чанти. Социал-

ната услуга предоставяне на съдействие за пазаруване, съпровождане извън дома, заплащане на битови 

сметки се разгърна в ежеседмична подкрепа за домакинствата.  

Към настоящия момент Община Кюстендил е поискала удължаване на проект „Патронажна грижа + в общи-

на Кюстендил “ с 6 месеца до април 2023 г. През периода на удължаване ще продължат да се предоставят 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни 

хора, ще се оказва психологическа подкрепа и консултиране, ще се извършва доставка на храна, хранител-

ни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и 

получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).  

От сряда 28 септември до края на „Седмицата на отворените врати“, организирана във връзка с отбелязва-

не на 3 години от създаването на „Център за патронажна грижа“, ще се извършва измерване на кръвно на-

лягане и кръвна захар, както и предоставяне на консултации за социалните услуги на територията на Об-

щина Кюстендил. Екипът на центъра ще посети с. Слокощица, с. Коняво, с. Граница, с. Ябълково, с. Лозно и 

с. Жиленци.  

http://www.eufunds.bg/
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ОТ РЕГИОНА  
Информационно – обучителен семинар с демонстрация по проект, фи-

нансиран по програма Хоризонт 2020, се проведе в гр. Кюстендил 

На 27 септември 2022г., в град Кюстендил се състоя информационно - обучителен семинар с демонстра-

ция на тема „Основни резултати по проект НЕФЕРТИТИ и демонстрация на добри практики за растителна 

защита и торене при отглеждането на ябълки“, на който присъстваха и представители на ОИЦ – Кюстен-

дил. Събитието е заключително събитие, част от проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимули-

ране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации” (NEFERTITI), 

финансиран по Програма Хоризонт 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект NEFERTITI е уникален проект за създаване на мрежи с бюджет 7 млн. евро, включващ 32 партньо-

ри и координиран от Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole 

(ACTA)) - Франция. Партньор от българска страна е Национална служба за съвети в земеделието. 

Основната цел на проекта е да създаде тясно свързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, има-

щи за цел подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрацион-

ните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демон-

страции на техники организирани по теми. По проекта са създадени 10 интерактивни тематични мрежи, 

които обединяват 45 регионални хъба (центрове) включващи земеделски стопани и институции свързани 

със земеделието в 17 държави, в т.ч: 

- Хъб България на мрежа № 7 – група за взаимно споделяне на иновации, технологии и най-добри практи-

ки за хранене на растенията, с цел повишаване на ефективността на използването на хранителни вещест-

ва и опазване на околната среда. 

- Хъб България на мрежа № 9 – група за взаимно споделяне на иновации, технологии и добри практики за 

намаляване употребата на пестициди и постигане на конкурентноспособно и щадящо околната среда зе-

меделско производство.  

И двата хъба са изградени на национално ниво. В тях участват фермери, съветници, изследователи, науч-

ни работници, сдружения на земеделски производители, неправителствени организации и лица участващи 

във формирането на политиките в тази област. В рамките на двата хъба се наблюдават експерименти в 

изследователските институти и демонстрационни ферми относно торенето на плодовете и зеленчуците и 

резултати от иновативни технологии и решения за редуциране употребата на пестициди. Организират се и 

демонстрационни събития, на които се канят фермери, съветници, изследователи и научни работници за 

видят резултатите. Не само се демонстрират нови практики, но и се провеждат теоретични лекции, чрез 

които да се получи по-добро разбиране на основните принципи на усвояване на хранителните вещества. 

Всички тези събития дават възможност на земеделските производители и другите участници да споделят 

знания и опит. 
                                                                                                                                             Източник: NEFERTITI 

http://www.eufunds.bg/
https://nefertiti-h2020.eu/?fbclid=IwAR31pMqm2Z4D7lR0tXUTs1v2wQRcy5qvnJxEvV0wmh_Unhpl70VHUDmpcWkC:/Users/User/Documents/.tmp.drivedownload
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Община Рила представи резултати по проект за консерва-

ция, експониране и осигуряване на достъпност до антична 

и средновековна църква 

На 28.09.2022г., в заседателната зала на Общинска администрация – гр. Рила, се проведе пресконферен-

ция по проект № BG16RFOP001-6.002-0012-C02 „Консервация, експониране и осигуряване на дос-

тъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“– град Рила“, на която 

присъстваха и представители на ОИЦ – Кюстендил. Проектът е одобрен за финансиране по Приоритетна 

ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и е на стойност 1 

480 047.66 лв., от които 1 258 040.50 лв. финансиране от ЕС чрез Европейския фонд за регионално раз-

витие и 222 007.16 лв. национално финансиране.  

Основната цел на проекта е превръщането на антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ 

– гр. Рила в конкурентноспособна, културна туристическа атракция, част от туристическия продукт на те-

риторията на общината, привличаща значителен брой посетители и подобряваща качеството на туристи-

ческо преживяване в дестинация Рила. 

На пресконференцията, на която присъстваха много гости, заинтересовани лица и журналисти, г-н Георги 

Кабзималски – Кмет на Община Рила и г-жа Виолина Станкова – Ръководител на проекта, запознаха при-

състващите с постигнатите резултати до момента, от изпълнението на дейностите по консервация, рестав-

рация и експониране на църквата „Свети Архангел Михаил“ и заложените цели за превръщането й в кон-

курентноспособна, културна туристическа атракция, част от туристическия продукт на територията на об-

щината, привличаща значителен брой посетители.  

След пресконференцията присъстващите имаха възможност да посетят църквата „Свети Архангел Миха-

ил“. Пред гости, заинтересовани лица и представители на различни институции, г-н Лазар Чавков – Зам.- 

кмет на Община Рила и г-жа Виолина Станкова – Ръководител на проекта, запознаха присъстващите с 

постигнатите резултати по Дейност 1 „Изпълнение на дейности за консервация, реставрация, експонира-

не и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква "Свети Архангел Михаил" в гр. Рила“ 

от проекта.  

Църквата "Свети Архангел Михаил" в гр. Рила е паметник на средновековната архитектура и стенна живо-

пис в България. Църквата е строена към края на ХІ или в началото на ХІІ в. Намира се непосредствено до 

гробищния парк в гр. Рила. Църквата е паметник на културата от национално значение. 

http://www.eufunds.bg/
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ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ПРОВЕДЕ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕ-

РЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКОТО 

ДЕПО 

На 08.09.2022 г. Община Кочериново проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа 

копка“  по повод реализацията на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови 

отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, финансиран по Оперативна 

програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“ съфинасирана, чрез Европейски фонд за регионално разви-

тие,Приоритетна ос 2 „Отпадъци“. 

На  събитието бяха представени параметрите на договора за безвъзмездна финансова помощ, хода на 

дейностите, общите цели и очакваните резултати от осъществяването на инвестицията с евросредства. 

Основната цел на проекта е изпълнение на дейности и мерки по рекултивация на общинското депо за 

неопасни битови отпадъци неотговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотво-

ряване и обезвреждане на отпадъци, както и изпълнение на задълженията на Република България по 

процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното решение на съда на Европейския 

съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.  

           Проектното предложение включва три дейности: Подготовка и изпълнение на проекта, Техничес-

ка рекултивация  на общинско депо и Организация и управление, информация и комуникация и подго-

товка на документация за възлагане на обществени поръчки. 

 За успешното изпълнение на дейностите са сключени договори с изпълнители след проведени 

процедури по ЗОП. 

 Общата стойност на проекта е в размер на 4 240 239.07 лв., от които 3 604203,20 лв. европейско 

финансиране, чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейски съюз, а 636 035,87 лв. - на-

ционално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 

Официалната церемония „Първа копка” се състоя в местността  „Махалата”  в землището на с. Бараково, 

в района до общинското депо за неопасни отпадъци. Началото на строителните дейности  по техническа, 

а в последствие и биологична рекултивация даде кметът на община Кочериново – Иван Минков, с поже-

лание за бързо и безпроблемно извършване, на всички заложени дейности по проект:  „Рекултивация на 

общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община 

Кочериново“. 

http://www.eufunds.bg/
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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, E-mail: oic_kn@abv.bg  

facebook: Областен информационен център - Кюстендил 

                     НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 ПРИКЛЮЧИ ГОДИШНАТА ОБИКОЛКА НА ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ В ОБЛАСТТА 

Представяне на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване, както и постигнати резултати 

от изпълнението на европейските програми 2014 – 2020 г. в област Кюстендил бяха основните цели на 

тазгодишната обиколка на екипа на информационния център в областта.  

В периода 30 август—16 септември екипът на Областен информационен център—Кюстендил проведе ин-

формационни срещи в 9-те общини от област Кюстендил. 

Потенциалните бенефициенти проявиха интерес към мерките от Програмата за развитие на селските ра-

йони: 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“, както и към предстоящите процедури по програмите за период 2021-2027 и Плана за възс-

тановяване и устойчивост. 

 

                                  ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПРАЗНИКА НА ПЛОДОРОДИЕТО                 

Традиционно в края на септември, в град Кюстендил се проведе Празник на плодородието, в който учас-

тие взе и Областен информационен център—Кюстендил. 

На 25 септември (неделя) празника започна с Фестивал на плодовете, на който деца от детските градини 

в града дефилираха в костюми на плодове. След това програмата продължи с изпълненията на детски 

вокални групи и демонстрации на спортни школи. 

Най-очакваната част от празника бяха игрите и състезанията, които забавляваха малките и по-големи 

деца. ОИЦ – Кюстендил осигури награди за победителите, както и поощрителни награди за всички участ-

ващи деца. Непосредствено до сцената децата имаха възможност да се включат и в организираната ра-

ботилница. Екипът на ОИЦ – Кюстендил през цялото време беше на разположение на заинтересовани ли-

ца, като предоставяше информация и информационни материали за европейските програми.  

http://www.eufunds.bg/
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

