
   

  

Цел на процедурата: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел 
повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. 
Общ бюджет на процедурата: 46 687 250 лв. 
Минимален размер на безвъзмезднатa финансова помощ: 100 000 лв. 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:    
За микро предприятия – 500 000 лв.;  
За малки предприятия – 750 000 лв.;  
За средни предприятия – 1 000 000 лв. 
Процент на съфинансиране: зависи от категорията предприятие и от мястото, на което се изпълнява проекта. 

 

Процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на нацио-

налната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019

-2021 г.“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Добро управление“ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 1, януари 2019  

ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“, ОПИК 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Процедура “Подобряване на производствения капацитет на МСП”, ОПИК 

 Нова услуга за възрастните и хората с увреждания, ОПРЧР 

 Обявена е нова покана за проекти за мрежи за планиране на действия по Програма УРБАКТ III 2014-2020 

 ФУГ обявява процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие 

за регионите София и Южна България 

 Схема за подкрепа на малки инициативи на граждански организации в рамките на Фонд Активни граждани Бъл-

гария по ФМ на ЕИП 2014 - 2021  

  Публикуван за обсъждане е проект на процедура ,,Подкрепа за устойчив бизнес“, ОПРЧР 

 Предстои обявяване на процедура „Умения“, ОПРЧР 

 План график на програма “Европа за гражданите” за 2019 г. 

 Конкурс в рамките на Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019г.“  

 

ОТ РЕГИОНА 

 Община Рила предлага безплатен екскурзовод за туристите с увреждания 

 Стартира проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница“ 

 Приключи проект "Обновяване на административната сграда на Областна дирекция на МВР" 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

АКТУАЛНО       

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


   

  

 

 

Процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на национална-

та мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Добро управление“ 

 

Допустими кандидати:  

 Да са търговци по смисъла на Търговския закон или 

Закона за кооперациите или са еквивалентно лице 
по смисъла на законодателството на държава-членка 
на Европейското икономическо пространство; 

 Да са микро, малки и средни предприятия; 

 Да имат минимум три приключени финансови години 

(2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на 

процедурата; 

 Да развиват своята основна икономическа дейност в 

една от определените в Националната стратегия за 
насърчаване на малките и средните предприятия 
2014-2020 групи сектори на икономическа дейност 
съгласно тяхната технологична интензивност. 

 

Приложими режими на държавна помощ: Регионал-

на инвестиционна помощ и Помощ „de minimis”. 

 

 

Допустими разходи:  

 Разходи за придобиване на машини, съоръжения, 

оборудване, представляващи дълготрайни материал-
ни активи  (ДМА), необходими за изпълнението на 
проекта; 

 Разходи за придобиване на специализиран софтуер 

(вкл. за неговото разработване), представляващи 
дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходи-

ми за изпълнението на проекта – до 200 000 лв. 

 

Продължителност на дейностите: 12 месеца 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 

16:30ч. на 21.05.2019г. 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

"ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВ-

РЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2"  

До 28.02.2019г. всички 265 общини в Р.България ще могат да кандидатстват по процедура „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“. 
 

 
По процедурата ще бъде изградена мрежа от услуги в домашна среда и ще бъдат осигурени почасови 
мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора във 

всички 28 области в страната (или в друг град от областта в случай, че това ще е по-удачно за коорди-
нацията на дейностите), планира се предоставянето на психологическа подкрепа и консултиране.  
 
 

В Патронажна грижа се очаква да бъдат обхванати около 17 000 лица над 18 г., включително с уврежда-
ния. Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да 
получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. 
Общият бюджет на схемата е 45,7 млн. лева, за които общините могат да кандидатстват с проектни 
предложения. По процедурата е допустимо общо проектно предложение на група общини. 
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На 7 януари 2019 г. стартира втора, последна за периода 2014 – 2020 г., покана за на-

биране на проектни предложения за Мрежи за планиране на действия по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020. Пока-
ната ще бъде отворена до 17 април 2019 г. 15:00 CET. 
Очаква се да бъдат одобрени за финансиране до 23 проектни предложения за  Мрежи за планиране на дейст-

вия. Основната цел на Мрежите за планиране на действията е да се подобри капацитетът на градовете да уп-
равляват устойчиви градски политики посредством интегрирани планове за действие.  
Партньорството за първа фаза (етап) на мрежите за планиране на действия трябва да включва минимум 7 и 
максимум 10 партньори от допустимите 28 държави от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария.  
С поканата за Мрежи за планиране на действия програма УРБАКТ се стреми да осигури силно покритие на 10 
тематични цели, сред които: повишаване конкурентоспособността на МСП, съхраняване и опазване на околната 
среда и насърчаване ресурсната ефективност, насърчаване заетостта и подкрепа за мобилността на работната 

сила, насърчаване социалната интеграция, борба с бедността и всяка форма на дискриминация, инвестиции в 
образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и учене през це-
лия живот и др. 
Проектите се одобряват и изпълняват в 2 фази с обща продължителност 30 месеца. За всяка фаза е предвиден 

процес на кандидатстване и одобряване. 
Допустимият максимален бюджет за един проект за мрежа за планиране на действия е 750 000 евро общо за 

първа и втора фаза, като за първа фаза на проекта не може да бъде повече от 150 000 евро. Партньорите в 
проекти от по-слабо развитите региони, включително регионите в България, се съфинансират 85% от ЕФРР. За 
останалите 15% е осигурено национално финансиране. 

  Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството е Национален орган по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020. 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

ОБЯВЕНА Е НОВА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МРЕЖИ 

ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОГРАМА УРБАКТ ІІІ 2014-2020 

ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЛИНИЯ НА 
ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ЗА РЕГИОНИТЕ СОФИЯ И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ 

Фонд за устойчиви градове (обединява Фонд за устой-
чиво градско развитие, Фонд ФЛАГ, Обединена българс-
ка банка и Българска консултантска организация) обя-
вява процедура за финансиране на проекти по ли-

ния на финансов инструмент Фонд за градско развитие 
чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени 
кредити за изпълнение на финансово жизнеспособни 
проекти, които допринасят за устойчивото регионално, 
икономическо и социално развитие на територията на 
София и Южна България. 
 

 

Допустими крайни получатели: общини, общински 
дружества, университети, частни компании, публично-
частни партньорства и др.  за реализацията на проекти 
за градска среда, спортна и културна инфраструктура, 

екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна 
ефективност на еднофамилни жилищни сгради и сту-
дентски общежития, бизнес и индустриални зони, тури-
зъм и културно наследство. 

Процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на национална-

та мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Добро управление“ 
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Основни изисквания към проектите: 

 Заложените дейности по проекта да съответстват 

на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ или 

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 
2014-2020; 

 Териториалният обхват на проекта да е в рамките 

на зона за въздействие от Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие (ИПГВР) (с изк-
лючение на градски транспорт и ЕЕ на еднофамил-
ни жилищни сгради и студентски общежития, тури-

зъм). Допустими са проекти извън зоните за въз-
действие при условие, че са заложени в ИПГВР в 
рамките на 20% от общия ресурс, и съдействат за 
подобряването на функционалните връзки. 

 Проектът да генерира приходи за възстановяване 

на вложените в тях средства от страна на Фонда, 
но недостатъчно проектът да бъде финансиран на 

чисто пазарен принцип. 
 

 
Общият разполагаем ресурс на фонда е 342,37 млн. 
лв., като 202 млн. лева представляват съфинансиране 
от Европейския фонд за регионално развитие и нацио-

налния бюджет на Република България по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020, а 140,37 млн. 
лв. е съфинансиране, осигурено от партньорите ОББ и 
ФЛАГ.  

Ресурсът за регион София е 134,23 млн. лв., а 208,14 
млн. лв. са за регион Юг, като двата региона обхващат 
общо 22 допустими града за финансиране на градско 

развитие и енергийна ефективност и 14 области допус-
тими за финансиране на проекти за развитие на туриз-
ма, свързани с недвижима културна ценност/и с кате-
гория „национално или световно значение“. 
 
Крайният срок за инвестиране на средствата на Фонда 

в одобрени за финансиране проекти е 31 декември 

2023 г.  

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Схема за подкрепа на малки инициативи на граждански организации  

в рамките на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 - 2021  

Настоящият конкурс за проектни предложения по схемата за малки инициативи 
се организира в рамките на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България 
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 - 

2021 г. Общите цели на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. са допринася-

не за намаляването на икономическите и социални различия в Европейското иконо-
мическо пространство и укрепване на двустранните отношения между държавите 
донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и държавите бенефициенти, една от които е България.  
  
В рамките на този конкурс се подкрепят проекти в шест тематични приоритета:  

1. Подобряване на демократична култура и гражданска осведоменост;  
2. Подкрепа за правата на човека;  

3. Овластяване на уязвими групи;  
4. Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на 
насилието по полов признак;  
5. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;  
6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските органи-
зации.  

 

Процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на национална-

та мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Добро управление“ 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Допустими кандидати: граждански организации/неправителствени организации, регистрирани в България като 
юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза 
(включително читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Български червен 
кръст). 

Допустими партньори: НПО (в обществена или в частна полза), публичен или частен субект (с местонахождение 
България, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, държавите бенефициенти или страна извън ЕИП, която има обща гра-
ница с България -Македония, Сърбия, Турция.  
 

В периода 2018 – 2023 г.: до осем сесии, с шестмесечни периоди за подаване на проектни предложения. Проекти-
те могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца и с размер на безвъзмездното финансиране от 2 000 до 10 
000 евро. 

 
Предложения за проекти могат да бъдат подавани след 15 март 2019 г. Насоките за кандидатстване по схе-
мата за малки инициативи са публикувани на сайта на Програмата: https://www.activecitizensfund.bg/public/
portfolios/view.cfm?id=7 

ПУБЛИКУВАН ЗА ОБСЪЖДАНЕ Е ПРОЕКТ  НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУ-
РА ,,ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС“, ОПРЧР 

Цел на процедурата: Да се предостави подкрепа чрез 
достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия 
(вкл. самонаети лица).  
 

В процедурата на директно предоставяне на без-
възмездна финансова помощ може да участват единс-
твено предприятия, подкрепени по операции по 
ОПРЧР 2014 – 2020 или по мерки по Закона за    
насърчаване на заетостта:   

 Предприятия, създадени от участници в проекти 

по операция „Подкрепа за предприемачество“ на 

ОПРЧР 2014 – 2020 и самонаети лица, стартирали 

стопанска дейност чрез участие в проекти по съ-
щата операция;  

 Микропредприятия, самонаети лица и социални 

предприятия, получили финансиране чрез финан-
сов механизъм по ОПРЧР 2014 – 2020;  

 Социални предприятия, получили подкрепа за 

създаване и разширяване на дейността по опера-
ция „Развитие на социалното предприемачество“ 
на ОПРЧР 2014 – 2020;  

 Социални предприятия, микропредприятия и само-

наети лица получили подкрепа за създаване и 
разширяване на дейността по мерки от Стратегии-
те за ВОМР с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020; 

 Предприятия и самонаети лица, стартирали собст-

вена стопанска дейност като безработни лица с 

одобрен бизнес-проект и получили еднократна 
парична сума вместо парично обезщетение за без-
работица по реда на чл. 47, ал.1 от ЗНЗ;  

 Микропредприятия, създадени от безработни лица 

и стартирали стопанска дейност по одобрен биз-
нес-проект съгласно чл. 49 от ЗНЗ.  

 
Допустими са финансиране по процедурата са 
дейности и услуги, насочени към успешно разви-
тие на предприятието, които ще се осъществяват 
под формата на консултации, свързани с предос-

тавяне на компетентен съвет, актуална информа-

ция, споделяне на опит, знания и умения в опре-
делена област. 

 
Крайният срок за изпращане на писмени предло-
жения и възражения по проекта на Условията за 
кандидатстване е 28.01.2019 г  
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Цел на процедурата:  
Процедурата е насочена към повишаване квалификаци-
ята на работната сила, насърчавайки професионалното 

и кариерно развитие, едновременно с което се стимули-

ра участието в различни форми на заетост и учене през 
целия живот.  
 
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ:  
30 000 000 лева 
Минимален размер на безвъзмездната финансова  
помощ: 15 000 лева  

Максимален размер на безвъзмездната финансова 
помощ: 3 911 660 лева 
 
Процент на съфинансиране:  
Интензитет на помощта за категория „помощ за 
обучение“ под режим групово освобождаване: 

 50% за големи предприятия; 

 60% за средни предприятия; 

 70% за микро/ малки предприятия. 

от общата стойност на допустимите разходи по проекта. 
Интензитетът на помощта може да бъде увеличен, но не 
повече от 70% при определени условия.  
 
Допустими кандидати: Работодатели 

 
Работодателите трябва да развиват своята основна 
и/или допълнителна икономическа дейност съгласно ня-
кой от изброените кодове за икономическа дейност в 
съответствие с КИД- 2008, както следва: 
 
· Код 09 Спомагателни дейности в добива 
· Код 10 Производство на хранителни продукти 

· Код 11 Производство на напитки 
· Код 12 Производство на тютюневи изделия 
· Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и 
картон 
· Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 
· Код 20 Производство на химични продукти 
· Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 
· Код 23 Производство на изделия от други неметални минерал-
ни суровини 
· Код 24 Производство на основни метали 
· Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техни-
ка, електронни и оптични продукти 
· Код 27 Производство на електрически съоръжения 
· Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили 

· Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 
· Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управ-
ление на отпадъци и възстановяване 
· Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна 
техника 
· Код 51 Въздушен транспорт 
· Сектор J Създаване и разпространение на информация и твор-
чески продукти 
· Сектор K Финансови и застрахователни дейности 
· Сектор M Професионални дейности и научни изследвания 
· Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 
· Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други 
дейности, свързани с пътувания и резервации 
· Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата 
· Код 86 Хуманно здравеопазване 
· Код 90 Артистична и творческа дейност 
· Код 91 Други дейности в областта на културата 
· Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби 
· Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински 
вещи 
· Код 96 Други персонални услуги 
 

ПРЕДСТОИ ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „УМЕНИЯ“  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РEСУРСИ” 2014-2020 

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват 

конкурс в рамките на Национална кампания 

„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019г.“ на тема 

„Обичам природата – и аз участвам“ 

Участници в конкурса могат да бъдат общини, кмет-

ства, държавни и общински училища, детски 

градини и Центрове за подкрепа на личностното 

развитие/Обединени детски комплекси.  

За реализиране на всеки от класираните проекти ще 

бъдат предоставени средства в размер до 10 000 ле-

ва (с вкл. ДДС) за общини и кметства и 5 000 лева 

(с вкл. ДДС) за училища, детски градини и Центрове 

за подкрепа на личностното развитие/Обединени дет-

ски.  

Краен срок за кандидатстване: 15.02.2019г. за учи-

лища, детски  градини и Центрове за подкрепа на 

личностното развитие/Обединени детски и 

01.03.2019 г. за общини и кметства. 

 

Процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на национална-

та мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Добро управление“ 



 7 

7 

 

 

Допустими кандидати: Неправителствени организации, местни власти, търговски съюзи, федерации 

или сдружения на местни власти, организации на гражданското общество с нестопанска цел, научноизс-

ледователски институции, комитети по побратимяване, доброволчески организации, културни организа-

ции. 

 

Национален център за контакт по Програмата: Министерство на културата 

Европейска памет за миналото 

Постигане на по-добро разбиране за миналото, 
общата история, общи ценности и цели на ЕС. 

Краен срок за кандидатстване 
1 март 

Максимален допустим размер на  безвъзмездно 
финансиране за проект 

100 000 евро 

Побратимяване на градове 

Подпомага проекти, в които широк кръг от граж-
дани се обединяват около теми, съответстващи на 
целите на програмата 

Краен срок за кандидатстване 
1 март 

1 септември 
Максимален допустим размер на  безвъзмездно 

финансиране за проект 
25 000 евро 

Мрежи от градове 

Общини и асоциации, работещи заедно по обща 
тема в дългосрочен план, могат да изграждат мре-
жи от градове с цел по-устойчиво сътрудничество 

Краен срок за кандидатстване 
1 март 

1 септември 
Максимален допустим размер на  безвъзмездно 

финансиране за проект 
150 000 евро 

Проекти на гражданското общество 

Проекти, зад които стоят транснационални парт-
ньорства и мрежи с пряко участие на граждани 

Краен срок за кандидатстване 
1 март 

Максимален допустим размер на  безвъзмездно 
финансиране за проект 

150 000 евро 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

ПЛАН ГРАФИК НА ПРОГРАМА “ЕВРОПА ЗА 

ГРАЖДАНИТЕ” ЗА 2019 Г. 
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 Туристите с увреждания, които посещават Рилски 

манастир и другите туристически забележителности в 
община Рила, вече могат да избират и резервират 

лични асистенти-екскурзоводи на сай-

та www.accessrilatour.com, обяви заместник-кметът 
Лазар Чавков. Чрез успешното приключване на про-
ект „Достъпен туризъм в Рила планина“ - адаптиране 
на социална иновация и изграждане на капацитет за 
въвеждане услугата достъпен туризъм в Община Ри-
ла”, за пръв път българска община въвежда достъп-
ния туризъм като специализиран туристически про-

дукт и като възможност за създаване на допълнител-
на заетост в туризма. 

 Основната цел на проекта е да се създаде и популя-

ризира услугата, като се обучат 30 икономически 
неактивни и безработни лица. Те вече могат да за-

почнат работа като лични асистенти и екскурзоводи, 
а така хората в неравностойно положение и хората с 
увреждания ще имат по-добри възможности за посе-
щение и разглеждане на забележителностите в об-

щината – Рилския манастир, Кирилова поляна и 
близките Стобски пирамиди. 

 

Община Рила използва възможностите на проекта и 
за популяризиране на своите туристически забеле-
жителности, чрез шест рекламни видеоклипа. 

      

ОБЩИНА РИЛА ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТЕН ЕКСКУРЗОВОД  ЗА ТУРИСТИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ 

Проект: „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“ - 

Адаптиране на социална иновация и изграждане на ка-

пацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм в об-

щина Рила”  

Проектът е финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., проце-

дура „Транснационални и дунавски  партньорства за 

заетост и растеж“. 

ОТ РЕГИОНА  

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

СТАРТИРА  ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ 

МЕРКИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД ДУП-

НИЦА“ 

Екипът на Областен информационен център – Кюстендил взе участие пресконференция за стартиране на про-
ект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница“ по 
процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Дупница” 
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., която се проведе в края на миналата година. 

 
По проекта се предвижда повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор чрез изпълнение на 
строително-монтажни работи по въвеждането на енергоспестяващи мерки в седем жилищни сгради на територи-
ята на гр. Дупница. На етап кандидатстване Община Дупница, в качеството си на бенефициент, е избрала конк-
ретните сгради, възложила е за изпълнение и е получила обследвания за установяване на техническите харак-
теристики на сградите с идентифицирани и препоръчани конкретни енергоспестяващи мерки. 
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    Обектите на интервенция по проекта са: ж.к Бистри-

ца, бл. 90;  бл. 90; ул. „Св. Иван Рилски“ № 72, бл. 
46, ул. Трети гвардейски полк № 12; ж.к. ,,Развесена 
върба“, бл. 4; ул. ,,Велико Търново“ № 1; ул. ,,Иван 

Вазов“ №  59 и ул. ,,Трети гвардейски полк“ № 14. 
       

    Стойността на проекта е 2 478 881,73 лв., от които 
европейските средства са в размер на 2 107 049,48 
лв., а националното финансиране е 371 832,25 лв.  

    Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца. 

 

     

 

 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Цел на проекта: Подобряване на енергийната ефектив-
ност, качеството на  работна среда и осигуряване на 

достъп с хора с увреждания до сградата на Областна ди-
рекция на МВР гр. Кюстендил. 

По проекта са изпълнени мерки за енергийна ефектив-
ност в сградата на Областна администрация на МВР в гр. 
Кюстендил за достигане на най-малко клас на енергопот-
ребление ,,C”. 
Обща стойност на проекта: 1 175 079,46 лв. 
Безвъзмездна финансова помощ: 1 162 239,46 лв. 
Собствен принос: 12 840,00 лв. 
  

Проектът е финансиран по Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014 – 2020, процедура „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и раз-

витие 2014 – 2020 - Кюстендил” . 
 

 

Бенефициент по проекта: Община Кюстендил 
Партньор: Министерство на вътрешните работи 

 

 

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "ОБНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЛАСТНА ДИРЕК-

ЦИЯ НА МВР" 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ  

Част от националната мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни 

и инвестиционни фондове в България  

 

2500, гр. Кюстендил 

Ул. ,,Патриарх Евтимий”, № 18  

Читалище ,,Братство 1869” 

Тел: 078 520 212, 0876 172 766, 

0876 172 788, 0876 172 744 

E-mail: oic_kn@abv.bg  

facebook: Областен информационен център - Кюстендил 
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