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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 3, март 2019  

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Обявена е мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” 

 Приети са методологии и критерии за подаване на проекти по три нови процедури по ОПОС 

 Трима участници заявиха желание за управление на микрокредити отпуснати от Фонд на фондовете 

 МОСВ организира информационен ден и обучение по Програма LIFЕ 

 Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица 

 
ОТ РЕГИОНА 

    Състоя се първа копка по проект ,,Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилните жилищни сгради в 

град Дупница” 

 Направиха първа копка на новата детска градина в жк."Бистрица" 

 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 Неправителствени организации от Кюстендил бяха запознати с предстоящи възможности по ЕСИФ 

  

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

АКТУАЛНО       

Обявена е  мярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на 

аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” 

Цели на подмярката: Насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на 

създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 8 637 572, 94 лв. 

Минимален и максимален размер на БФП: 30 000 лв. – 850 000 лв. 

Максимален интензитет на помощта:  50% от общите допустими разходи; 

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

 

Допустими кандидати: Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, 

които трябва: 

· да са създадени/учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен, вписан в търговс-
кия регистър към Агенцията по вписванията в областта на аквакултурите; 
· да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни пред-
приятия; 
· да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни пред-

приятия; 
· за пръв път да създават предприятие за производство на аквакултури; 

· собственика/ците на предприятието да е/са и управител/и на същото; 
· поне един от собствениците – управители на предприятието трябва да притежава съответните за дейността 
на стопанството професионални умения и компетентност. 
 
Допустими дейности: Създаване на стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми 
от нови производители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприя-

тие за производство на аквакултури като негови собственици и ръководители за дейности. 
 
 Краен срок за кандидатстване: 07.05.2019 г. 17:00 ч.  
 

Приети са методологии и критерии за подаване на проекти по три нови проце-

дури по ОПОС 

По време на тринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Околна среда”, проведено на 14 
март 2019г.,  са приети методологии и критерии по три нови процедури на програмата в секторите 
„Отпадъци“ и  „Натура 2000 и биоразнообразие“: 

Процедура „Изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта на управлението на отпа-

дъците“ 

Допустими кандидати: ЮЛСЦ, ЮЛНЦ, Общини  

Допустими дейности: изпълнение на демонстраци-

онни /пилотни проекти с цел събиране, синтезира-

не, разпространение и прилагане на нови, нетра-

диционни успешни мерки, добри практики и/или 

управленски подходи в областта на управлението 

на отпадъците; въвеждане на нови технологии и 

организиране на информационни кампании, насо-

чени към предотвратяване образуването на отпадъ-

ци и формирането на общество с нулеви отпадъци. 

Планира се процедурата да бъде обявена през пър-

вото тримесечие на годината със срок за кандидат-

стване второ/ трето тримесечие на 2019 г.  

Процедурата „Мерки за подобряване на при-

родозащитното състояние на видове птици“.  

Допустими кандидати: структурите на Министерст-

вото на околната среда и водите и на Министерст-

вото на земеделието, храните и горите, отговорни 

за изпълнението на политиките в областта на Нату-

ра 2000, както и юридически лица с нестопанска 

цел, общини и научни институти. 

Процедурата  ще бъде обявена през второто триме-

сечие на 2019 г. 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Процедура „Изготвяне/актуализиране планове за 
действие за видове“ 
 
Целта на дейностите е да се подпомогне идентифицира-

нето на възстановителни, поддържащи и други консер-

вационни дейности за целевите видове от мрежата 
„Натура 2000“ за период от 10 години.  
Допустими кандидати: Бенефициенти по приоритетната 
ос съобразно функциите им за изпълнение на мерки в 
мрежата Натура 2000  

Процедурата е планирана за четвърто о тримесечие на 
2019 г.  
 
На Комитета за наблюдение са представени също мето-

дология и критерии за оценка по процедурите 

„Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в 
България“ и „Изпълнение на приоритетни мерки във 
влажни зони“, както и Стратегическия план за изпълне-
ние на приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообра-
зие“. 
 

Фонд на фондовете осигурява нови 30,5 млн. лв. насочени към старт-ъпи 

На 28 март 2019 г., Фонд на фондовете подписа оперативно споразумение с избрания финансов посредник, с 
което създава още един фонд за ускоряване и начално финансиране, със средства по Оперативна програма 

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

Ресурсът е предназначен за предприемачи в най-
ранен етап на развитие на своя бизнес. Той ще се 
управлява от “Иновейшън Акселерейтър България“ 
АД, с ключови лица Леона Асланова, Борислав 
Стефанов, Анна-Мари Виламовска, Александър 
Джоганов. Екипът ще развива фонд за инвестиции 
в старт-ъпи с размер от 30.5 млн. лв., от които 

27.4 млн. лв. са публични средства, а останалите 
ще бъдат привлечени от частни инвеститори. 
 
Фондът ще подкрепя иновативни идеи чрез дялово 
и квази-дялово инвестиране, както и създаването 
и развитието на устойчиви бизнес модели. След 

стартирането на първия фонд за начално финанси-
ране през декември, ФнФ прави още една крачка чрез предоставянето на още 27.4 млн. лв. за подобряване 
достъпа до ресурс на предприемачи с иновативни проекти и за подпомагане на старт-ъп екосистемата в Бълга-
рия. 
Наред с финансирането, “Иновейшън Акселерейтър България“ АД ще предоставя менторство и стратегическа 
подкрепа на компаниите, и ще дава възможност за свързване в бизнес мрежи. Фонд мениджърът планира да 
инвестира в старт-ъпи, които въвеждат иновативни бизнес идеи в сферите на здравеопазването, образование-

то, грижата за възрастни хора, транспорта и логистиката, леката промишленост, дигитализацията и др. 
Чрез избрания посредник ще бъдат финансирани над 200 предприятия, като инвестициите във фаза ускоряване 
са до 100 хил. лв., а във фаза начален етап могат да достигнат до 2 млн. лв. 
 
С подписването на този договор Фонд на фондовете успешно предостави за инвестиции 751.2 млн. лв., равня-
ващи се на 60 % от средствата, които управлява през настоящия програмен период. 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

 

На 26 март 2019 г. във  Фонд на фондовете се проведе публично заседание, на което бяха отворени окончателните 

оферти на участниците в състезателната процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Изпълнение на финансов инструмент за „Микрокредитиране със споделен риск“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР).  

Оферти бяха подадени от следните участници: 

1. СИС Кредит АД: по обособени позиции 5, 6 и 7 

2. Микрофонд АД: по обособени позиции 6, 7, 8 и 9 

3. Първа инвестиционна банка АД: по всички 9 обособени позиции;  

Общият бюджет на средствата от ОПРЧР за финансовия инструмент е в размер на 26.4 млн. лв., разделен на девет 

обособени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставени под формата на микрокре-

дити и целят да подпомогнат създаването и развитието на стартиращи и социални предприятия. В допълнение към ре-

сурса, предоставен от Фонд на фондовете, финансовите посредници ще осигурят съфинансиране във всеки кредит, 

възлизащо на минимум 10 %. Със средствата от инструмента ще бъдат подкрепени и предприятия, собственост на ли-

ца от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания). 

 

Предстои оценка на подадените окончателни оферти и класиране на участниците. 

Трима участници заявиха желание за управление на микрокредити отпуснати от Фонд 

на фондовете 

МОСВ организира информационен ден и обучение по Програма LIFE 

На 10 и 11 април Министерството на околната среда и водите в качеството на На-

ционално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС организира информационен ден 

и обучение за подготовка на проектни предложения към програмата. 

Информационният ден по покана за набиране на проектни предложения по Прог-

рама LIFE 2019 е на 10 април и е отворен за всички потенциални кандидати, които 

представят проектни предложения за дейности в областта на околната среда и 

климата. В същия ден следобед се предвижда сесия за създаване на партньорства 

(matchmaking) и споделяне на опит. 

Обучението за подготовка на проекти е на 11 април и ще се съсредоточи върху 

специфични технически аспекти за това, както и ще бъдат представени изискванията на програма LIFE. Събитието е 

насочено към експерти, които са пряко ангажирани с писането на проекти. 

Заявка за участие се подава в срок до 4 април по електронен път. 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020„Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 

2019-2021”, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“, съфина-

сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица 

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект 

„Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да 

получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и клю-

чови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 

50 млн. лв. От началото на първия прием до момента от тях са усвоени над 20 

млн. лв. Броят на издадените ваучери е 24 765, като 67% са за преминаване на 

професионални обучения. Получените заявления за включване в обучения за по-

вишаване на професионална квалификация и за придобиване на ключови компе-

тентности към момента са 51 680, 57% от които са подадени по електронен път.  

Финансовият ресурс за втория прием на заявления за обучения за придобиване на професионална квалификация 

и ключови компетентности по проект „Ваучери за заети лица” е в размер на близо 19 млн. лв., като се очаква с 

планираните средства още 30 000 заети лица да повишават квалификацията си. 

По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия из-

вън държавната администрация, които са: 

– с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта); 

– над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образование. 

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обуче-

ние за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по клю-

чова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. 

По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то 

ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на ли-

цата относно качеството на обучението и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучи-

телната институция за постигане на по-добри резултати. Очаква се инвестирането на собствени средства от стра-

на на заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране 

по проекта ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера. 

И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. как-

то по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната. 

Срокът за прием на заявления е от 01.04.2019 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс. 
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Днес в град Дупница се състоя промоционално събитие 
„първа копка“ по проект „Въвеждане на енергоспестява-
щи мерки в многофамилни жилищни сгради", в което 

взеха участие и представители на Областен информаци-

онен център – Кюстендил. Събитието се състоя пред бл.2 
на ул. „Иван Вазов“ №59, като това е първият от седемте 
блока, включени в проекта на Община Дупница. Остана-
лите обекти в проекта са: ж. к."Бистрица, бл. 90; ул. 
"Св. Иван Рилски" № 72, бл. 46; ул. "Трети гвардейски 
полк" № 12; ж. к. "Развесена върба", бл. 4; ул. "Велико 
Търново" № 1 и ул."Трети гвардейски полк" № 14. 

Очакваните ефекти от изпълнението на планираните 
мерки за енергийна ефективност в многофамилни жи-
лищни сгради ще допринесе за: 

 по-високо ниво на енергийната ефективност на мно-

гофамилните жилищни сгради и намаляване на раз-

ходите за енергия; 

 подобряване на експлоатационните характеристики 

за удължаване на жизнения цикъл на сградите; 

 осигуряване на условия на жизнена среда в съответ-

ствие с критериите за устойчиво развитие. 

Изпълнението на проекта има и значителен принос в 

екологичен аспект - ниски нива на СО2 и еквиваленти, 
намаляване на суровини и енергии за отопление, за под-
дръжка и ремонт. 

 

СЪСТОЯ СЕ ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В МНО-

ГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД ДУПНИЦА” 

ОТ РЕГИОНА  

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020„Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 

2019-2021”, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“, съфина-

сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

С водосвет за късмет и успешна работа, бе направена първа копка на новата детска градина, която ще се пост-

рои в жк."Бистрица".  На церемонията в най-големия жилищен квартал на Дупница присъстваха кметът на общи-

ната инж.Методи Чимев, изпълнителят "Стройкомерс", общински съветници, граждани.  

"Детското заведение ще бъде за 4 групи между 80 и 100 деца. Преди 4 години направихме една нова детска гра-

дина, това ще бъде втората. Не случайно е в най-големия квартал, където живеят почти една трета от населени-

ето на града, но липсваше удобство за родителите къде да водят децата си.  

Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общата 

му стойност е 2 478 881,73 лв., от които 2 107 049,48 лв. са средства от ЕС, от Европейс-

кия фонд за регионално развитие, и 371 832,25 лв. национално съфинансиране.  

НАПРАВИХА ПЪРВА КОПКА НА НОВАТА ДЕТСКА ГРАДИНА В ЖК."БИСТРИЦА" 
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НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

В края на октомври месец трябва да е готова, защото срокът е 210 дни. С изграждането й, не само, че окончателно 

решаваме проблема със свободни места за децата в града, но и условията за най-малките ще бъдат отлични във 

всички детски градини", каза инж.Чимев, който направи първа-

та копка, а след това счупи бутилката с шампанско. При проек-

тирането ще се обърне особено внимание на функционалното 

решение при разработването на проекта, използването на съв-

ременни технологични решения, инсталации и материали за 

създаване на оптимални условия за обитаване на децата и рабо-

та на обслужващия персонал, както и възможност за използване 

на сградата от хора в неравностойно положение.  

Проект BG05SFOP001-4.004-0020„Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 

2019-2021”, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“, съфина-

сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г. 

 Проект ,,BG16RFOP001-1.029-0003-C01 Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница” 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ КЮСТЕНДИЛ БЯХА ЗАПОЗНАТИ С ПРЕДСТОЯ-

ЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ЕСИФ 

 

 

 

На информационна среща, състояла се днес, 29 март 2019 

г., екипът на Областен информационен център – Кюстендил 

запозна присъстващите представители на граждански орга-

низации от региона за актуалните и предстоящи възмож-

ности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИФ). 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ  

Част от националната мрежата от 28 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 172 788, 0876 172 744 

E-mail: oic_kn@abv.bg  

facebook: Областен информационен център - Кюстендил 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020„Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 

2019-2021”, финансиран от Оперативна програма  „Добро управление“, съфина-

сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Присъстващите бяха запознати с процедура „Умения“ по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., 
по която работодатели могат да кандидатстват за повишаване 
квалификацията на заети и безработни лица. По процедурата се 

стимулира участието в различни форми на заетост и учене през 
целия живот. Представени бяха запознати накратко и с условията 
по процедура „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособ-
ност” 2014 – 2020 г., в рамките на която малки и средни предпри-
ятия могат да кандидатстват за подобряване на производствения 
си капацитет на МСП. 

 

Представена беше информация за предстоящите подмерки, зало-

жени в ИГРП на ПРСР за 2019 г. Особен интерес сред присъства-

щите имаше към подмярка 6.3. "Стартова помощ за развитието на 

малки стопанства“ целта на която е икономическо развитие и ук-

репване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Подмярката е планирана за месец 

май 2019г., съгласно ИГРП на ПРСР. 

 

Повече информация за актуалните и предстоящи процедури може да получите в офиса на центъра на ул. „Патриарх 

Евтимий“ № 18 в гр. Кюстендил или на телефон 078 520 212. 

 


