
   

  

На 15 април стартира национален онлайн конкурс за млади 
предприемачи „Имам бизнес идея!“. Конкурсът се про-

вежда от 27-те Областни информационни центрове и е част от 
кампанията на ЕК “Европа в моя регион”. 
Целта на конкурса е да се провокира интересът и творческата 
изява, както и да бъде насърчено предприемачеството сред 
подрастващите.  

 

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 4, април 2019  

СТАРТИРА ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ   

“ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!”  

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Стартира онлайн конкурс за млади предприемачи “Имам бизнес идея!” 
 EK обяви Покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г. 
 Нов разширен прием  на заявления за обучения  с ваучери на заети лица  

Процедура ,,Подкрепа за устойчив бизнес“ е отворена за кандидатстване  

 От 13 май започва приемът на документи за съхранение на плодове и зеленчуци за 2019 година 

 Публични средства в размер на 26.4 млн. лв. отиват към стартиращи и социални предприятия  

 

ОТ РЕГИОНА 

 Проекти в област Кюстендил по ОП “Околна среда”2014-2020 

 Община Кюстендил стартира изпълнение на  интегриран проект по ОПРЧР и ОПНОИР 

 Над 26 млн. лв. ще се инвестират в рехабилитацията на 32,5 км от пътя Дупница – Самоков 
 Приключи първата дейност по проект “Модел за активно участие на младежи в местното развитие” 

 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 Информационни срещи/посещения в гр. Дупница,  в СУ “Христо Ботев”, гр. Кочериново,  ПГИМ “Йордан Заха-
риев” , гр. Кюстендил, ЕГ гр. Кюстендил. 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

АКТУАЛНО       

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


   

  

 

 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен 
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна 
програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския социален фонд.  

 

Допустими участници са ученици на възраст от 14 до 18 годишна възраст от цялата страна. Учас-
тието в конкурса е с видеоклип, в който участниците по оригинален и интересен начин  представят 
своя бизнес идея.  
Срок за участие: от 15 април до 12 май. 
 
Видеоклипът е необходимо да бъде изпратен на ОИЦ – Кюстендил към създаденото за целта събитие 
във Фейсбук със заглавие: Онлайн конкурс „Имам бизнес идея!“ – Кюстендил.  
Определянето на победителите ще става единствено с харесвания във Фейсбук страницата на ОИЦ – 
Кюстендил в периода 13 май – 23 май. Първите десет, събрали най-много харесвания от област Кюс-
тендил, ще получат спийкъри, а двамата участници, с най-много гласове сред тези десет, ще посетят 
София Тех Парк на 1 юни, където ще участват в специално организирано събитие. 
 
Повече информация за конкурса може да получите в офиса на ОИЦ – Кюстендил, ул. „Патриарх Евти-

мий“ № 18 (сградата на читалище „Братство 1869”), на тел.: 078/52 02 12 или на Фейсбук страницата 
на центъра. 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

EK ОБЯВИ ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА LIFE 
ЗА 2019 Г. 

На 04.04.2019 г. Европейската комисията обяви Покана за представяне на проектни предложения по 
Програма LIFE за 2019 г. Обхват и приоритетни типове проекти на Покана 2019: 
 

 

Допустими бенефициенти са юридически лица, регистрирани в ЕС: 

 Държавни органи, 

 Частни организации, 

 Търговски (с изкл. на ЕТ), 

 Нетърговски (вкл. НПО). 

 
Всички презентации, представени на информационния ден, проведен на 10 и 11 април 2019г. 
в хотел "Рамада" могат да бъдат изтеглени оттук:  
 
http://www.life-bulgaria.bg/bg/provedoha-se-informacionen-den-subitie-za-suzdavane-na-partniorstva-i-obuchenie-za-
podgotovka-na-proekti-po-programa-life/ 

Подпрограма „Околна среда“: 
 
· традиционни проекти – околна среда и ресурсна 
ефективност, природа и биоразнообразие, управ-
ление и информация, свързани с околната среда; 
· подготвителни проекти; 
· интегрирани проекти; 

· проекти за техническа помощ. 

Подпрограма „Действия по климата": 
 
· традиционни проекти – смекчаване, адаптация, 
управление и информация, свързани с климата; 
· интегрирани проекти; 
· проекти за техническа помощ. 

http://www.life-bulgaria.bg/bg/provedoha-se-informacionen-den-subitie-za-suzdavane-na-partniorstva-i-obuchenie-za-podgotovka-na-proekti-po-programa-life/
http://www.life-bulgaria.bg/bg/provedoha-se-informacionen-den-subitie-za-suzdavane-na-partniorstva-i-obuchenie-za-podgotovka-na-proekti-po-programa-life/
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Поканата за набиране на проекти е отворена от 4 април 2019 г, като се набират предложения в за-
висимост от типа проекти, както следва: 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен 
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна 
програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския социален фонд.  

Подпрограма/тип проект 
  

Индикативни крайни 
срокове 

Околна среда   

Традиционни проекти за околната среда и ресурсната ефективност 17 юни 2019 

Традиционни проекти за природата и биоразнообразие 19 юни 2019 

Интегрирани проекти 5 септември 2019 

Техническа помощ 8 юни 2019 

Подготвителни проекти Ще бъде обявен 

Изменение на климата   

Традиционни проекти за смекчаване на изменението на климата Септември 2019 

Традиционни проекти за адаптиране към изменението на климата Септември 2019 

Традиционни проекти по управление и информация, свързани с климата Септември 2019 

Интегрирани проекти 5 септември 2019 

Техническа помощ 8 юни 2019 

НОВ РАЗШИРЕН ПРИЕМ  НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ  С ВАУЧЕРИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА  

От 01.04.2019 г. Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за зае-
ти лица”, финансиран по  ОПРЧР 2014-2020. 
Операцията предоставя възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си 
чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности (чужди езици или дигитална 
компетентност) в съответствие с актуалните нужди на бизнеса. Финансовият ресурс за този втори прием е в раз-
мер на близо 19 млн. лв., като се очаква с тези средства 30 000 заети лица да повишават квалификацията си. 
От началото на първия прием до момента са издадени 24 765 ваучера на стойност над 20 млн. лв. 
Право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната админист-
рация, които са: 
- с придобита средна или по-ниска степен на образование  
(без ограничение във възрастта); 
- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образование. 
 
Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 50% от 
стойността на ваучера. Останалите 50% е необходимо да бъдат съфи-
нансирани от самите участници.  
 
Срокът за прием на заявления е от 01.04.2019 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс. Пода-
ването на заявления става както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по 
труда в страната. 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

ПРОЦЕДУРА ,,ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС“ Е ОТВОРЕНА 
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Цел на процедурата: Да се предостави подкрепа 
чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предпри-
ятия (вкл. самонаети лица).  
 
В процедурата за директно предоставяне на без-
възмездна финансова помощ може да участват единс-
твено предприятия, подкрепени по операции  на 
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 кандидатстване по процедурата 
е 17:30ч. на 30 септември 2020. 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен 
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна 
програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския социален фонд.  

От 13 май до 13 юни 2019 г. производителите на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за 
подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални ак-
тиви в земеделски стопанства, свързани с първично производс-

тво на растениевъдна земеделска продукция” в областните ди-
рекции на ДФ „Земеделие“. Максималният бюджет по схемата за пери-
ода до 31.12.2020 г. е до 7, 2 млн. лева. За тази година са определени 
половината от тях - 3, 6 млн. лева. 

Финансово подпомагане и допустими разходи:   
 до 50% от извършените разходите, но не повече от 120 хил. лева;  
   разходи за закупуване на машини, оборудване и линии за подго-

товка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция в 
сектор „Растениевъдство“.; 
     средствата ще се изплащат след доказване на целевото изпълнение на инвестицията. 
 
Допустими кандидати:  
 Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-

малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване; 

 Организации и групи производители в сектор „Растениевъдство“.  
 

ОТ 13 МАЙ ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪХ-
РАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА 2019 ГОДИНА 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Фонд на фондовете избра Първа инвестиционна банка АД  за фонд мениджър за управлението на фи-
нансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“. Средствата са осигурени по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като бюджетът на инструмента е в раз-
мер на 26.4 млн. лв. 
 Целта на инструмента е да подпомогне предприемачеството (в т.ч. и социалното) чрез кредитира-

не, включително на лица от определени уязвими групи, като безработни над 6 месеца, младежи до 
29 години и хора с увреждания. 

 Ще се финансират дейности, свързани с придобиването на материални и нематериални активи; ра-

ботен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или самонаетото 
лице; развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите, или на предприема-
ча в случай на самостоятелна заетост. 

 Размерът на микрокредитите е до 48 895 лв. и могат да са със срок на погасяване до 10 години. 

Предстои подписване на договор с Първа инвестиционна банка АД. 
 
Това е вторият финансов инструмент по ОПРЧР, който Фонд на фондовете пуска на пазара. В резултат 
на подписаните договори по първата процедура, публичните средства в размер на 3.4 млн. лв. са дос-
тъпни за стартиращи и социални предприятия от декември 2017 г. Към момента вече са финансирани 
82 проекта. 

ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 26.4 МЛН. 

ЛВ. ОТИВАТ КЪМ СТАРТИРАЩИ И СОЦИАЛНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен 
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна 
програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския социален фонд.  

Към настоящия момент са подписани споразумения със следните финансови посредници: 
 

“Иновейшън Акселерейтър България“ АД за изпълнение на Фонд за ускоряване и начално фи-
нансиране със средства по ОПИК 2014-2020. Фондът е насочен към старт-ъпи, които въвеждат инова-
тивни бизнес идеи в сферите на здравеопазването, образованието, грижата за възрастни хора, транс-
порта и логистиката, леката промишленост, дигитализацията и др. Инвестициите във фаза ускоряване 
са до 100 хил. лв., а във фаза начален етап могат да достигнат до 2 млн. лв. 
 
 „Невек Мениджмънт“ за изпълнение на Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) 
със средства по ОПИК 2014-2020. Той е насочен към компании в начален етап на развитие. Чрез него 
ще се стимулират високо-технологични предприятия със силен екип и доказан бизнес модел.  
 
 „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД за управление на Фонд за рисков капитал (ФРК). Средст-
вата са предназначени за високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия в ранен етап 
на развитие. Размерът на вложените ресурси във всяка компания ще бъде в диапазон от 1,5 до 7 мили-
она лева.  

 
ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за гр. София и Южна България. 
Средствата се предоставят от ОП „Региони в растеж“. Направленията за инвестиране обхващат: градска 
среда, спортна и културна инфраструктура, енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и 
студентски общежития, зони с потенциал за икономическо развитие, интегриран градски транспорт, 
както и обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение. 
https://www.citiesfund.bg/files/custom/Invitation.pdf 

https://www.citiesfund.bg/files/custom/Invitation.pdf
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Всички общини от област Кюстендил са включени в изпълнението на проекти по проце-

дура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" 
по ОПОС  2014 -2020 г  

Оперативна програма “ОКОЛНА СРЕДА”  
2014—2020 г.   

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен 
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна 
програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския социален фонд.  

Цел на процедурата: Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на 
допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за раз-
делно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. 
  

На 10 април 2019 г. е подписан Договор за изпълнение на проект „Изграждане на екологична ин-
фраструктура за РСУО „Рила Еко“. Проектът обхваща  общините Кюстендил, Невестино и Трекля-

но, които са включени в Регионално сдружение за третиране на отпадъците  „РИЛА ЕКО“, регион за 
управление на отпадъците Дупница. Проектът е на стойност 9 748 590,60 лв.  По проекта се пред-
вижда проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани 
битови отпадъци с капацитет 15 500 т/год, както и разделно събиране и оползотворяване на зелени 
и/или биоразградими отпадъци, чрез проектиране и изграждане на инсталация за компостиране с 
капацитет  3 000 т/год.  Инсталациите ще бъдат разположени на площадка в м. „Гладни рид“, с. Рад-

ловци, общ. Кюстендил. 

В края на миналата година стартира изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на инс-
талация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 
общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня“. По проекта  ще бъдат изградени инсталация 
за предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране от територията на 
трите общини с капацитет 14 342 т/г. и инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими 

отпадъци, генерирани на територията на трите общини с капацитет 4173 т/г.  Двете инсталации ще 
обслужват трите общини и ще са разположени на територията на община Дупница в границите на 
проектирания Регионален център за третиране на отпадъците, включващ и регионално депо за об-
щините от Регионално сдружение „Рила Еко“.  Ще бъдат закупени и съдове за разделно събиране на 
зелените отпадъци на територията на трите общини и сметосъбиращ камион, с цел въвеждане на 
система за разделно събиране на биоразградими отпадъци в общините. Общата стойност на проекта 

е 11 317 350,00 лв. 

 
Останалите три общини от област Кюстендил – Рила, Кочериново и Бобошево са част от Регионално 
сдружение за  третиране на отпадъците  Благоевград с общини Благоевград, Симитли, Бобошево, 
Кочериново, Рила. Поради това те са част от проект „Проектиране и изграждане на анаеробна 
инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за уп-

равление на отпадъците на Регион Благоевград“ с бенефициент Община Благоевград. Инстала-
цията ще бъде в с.Българчево, община Благоевград. 

ОТ РЕГИОНА  
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Община Кюстендил стартира изпълнението на проект „Равни възможности за 

малцинствата и уязвимите групи - преодоляване на негативните стереотипи и 

подкрепа за личностно развитие”   

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен 
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна 
програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския социален фонд.  

Цел на проекта: Повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, 

както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на 

комплексни мерки и прилагането на интегриран подход 

Проектът се финансира от ОП „Развитие на човешките  ресурси” 2014-2020 и ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж" 2014-2020. Общата стойност на проекта е 882 659.05 лв. от които: 499 999.23 лв. 

по  ОПРЧР и 382 659.82 лв. по ОПНОИР. 

ОП „Развитие на човешките  ресурси” 2014-2020 

и ОП „Наука и образование за интелигентен  

растеж" 2014-2020 

По ОП РЧР  ще бъде обзаведен, оборудван и раз-

крит „Център за развитие на уязвими общности”, 

който ще бъде разположен на ІІ-ри етаж в сграда-

та на Обединен детски комплекс в гр. Кюстендил. 

Към Центъра ще се формира мултидисциплинарен 

екип от 5 специалиста в областта на трудовата 

заетост, психо-социалната подкрепа и здравната 

грижа. По проекта ще се проведе обучение за 

придобиване на 1-ва степен на професионална 

квалификация. Обучените лица ще получат леги-

тимно Свидетелство за професионално обучение 

и  на 40 бр. ще бъде осигурена трудова заетост за 

срок до 12 месеца при работодатели, партньори 

на Община Кюстендил. 

Целеви групи по ОП РЧР са: 

1.   Представители на ромската общност; 

2.   Хора в риск и/или жертва на дискриминация; 

3.   Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска 

гъстота на населението, селски и изолирани райо-

ни, части от населени места, в които е налице 

концентрация на проблеми, създаващи риск от 

бедност, социално изключване и маргинализация. 

Дейностите по ОП НОИР ще бъдат реализирани 

от Център за неформално образование и културна 

дейност „Алос” - партньор на Община Кюстендил 

в ДГ „Слънце” и ОУ „Марин Динов” гр. Кюстендил. 

Децата и техните семейства ще имат възможност 

да получат услуги за повишаване на тяхната мо-

тивация за реинтеграция в образователната сис-

тема, подобряване на образователната среда в 

детската градина и училището, насърчаване учас-

тието на родителите в образователния процес, за 

разясняване ползите от образователната интегра-

ция и приемането на различието и преодоляване 

на негативни обществени нагласи.  

 

Целеви групи по ОП НОИР са: 

1.  Деца и ученици от етническите малцинства и/

или от маргинализирани групи/ и от семейства, 

търсещи или получили международна закрила; 

2.  Родители от етническите малцинства и/или от 

маргинализираните групи, и от семейства, търсе-

щи или получили международна закрила. 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен 
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна 
програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския социален фонд.  

 

Над 26 млн. лв. ще се инвестират в 

рехабилитацията на 32,5 км от пътя 

Дупница – Самоков 

 
Започна рехабилитацията на 32,5 км от второклас-
ния път II-62 Дупница - Клисура - Самоков. Ин-

вестицията е за над 26 млн. лв. Проектът се финан-
сира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез 
Европейския фонд за регионално развитие и нацио-
налния бюджет.  
 
Рехабилитацията на второкласния път обхваща два 

участъка - лот 27 и 28. Единият започва от Дупница 

и завършва при границата с област София, а втори-

ят  е малко  преди с. Клисура и е до кръстовището с 

околовръстния път на гр. Самоков. Ремонтът включ-

ва нова асфалтова настилка, възстановяване на от-

водняването на пътя, нови ограничителни системи, 

пътни знаци и  хоризонтална маркировка.  

Срокът за изпълнение на строително-монтажните 

работи е 15 месеца. Второкласният път е важна път-

на връзка за жителите от общините Дупница, Сапа-

рева баня и Самоков, както и за хората от  селата 

Крайници, Клисура, Сапарево, Продановци и Райо-

во. Реализацията на проекта ще доведе до:  

Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” реализира първата дейност по проект 
„Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ по Оперативна програма „Добро уп-
равление”, Процедура Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение 
и мониторинг на политики и законодателство. 

 

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „МОДЕЛ ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ  
В МЕСТНОТО РАВИТИЕ“ 

Оперативна програма “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 
2014—2020 Г. 

Оперативна програма “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”  

2014—2020 Г. 
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В рамките на Дейност 1: Проучване и анализ на действащата рамка, функции и организация на работа 
на областни и общински администрации и съвети, политики и дейности на държавата и общините в об-
ласт Кюстендил бе направено проучване и анализ на действащата правна и административна рамка, 

функции и организация на работа на областни и общински администрации и съвети, политики и дей-
ности на държавата и общините в област Кюстендил, основни проблеми, които трябва да бъдат реша-
вани в региона, капацитет на областните и общинските администрации и съвети.  
За целите на проучването бе изготвен и разпространен въпросник до различни целеви групи - държав-
ните/областни и местни власти в област Кюстендил, младежи и младежки организации и други заинте-
ресовани - социално-икономически партньори, представители на бизнес асоциации, образователни, 
обучителни и културни институции и организации, други граждански организации и др. В резултат от 

изпълнението на проучването и анализа бе изготвен Доклад с резултатите от проучването и анализа, 
формулирани констатации и препоръки. Целта на проучването е да послужи като информационна база 
за разработване на идеен модел за паралелно младежко гражданско участие в процесите на формули-
ране, изпълнение и мониторинг на местни политики и законодателство в област Кюстендил. 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

                                                                                      

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 172 744, 0876 172 788 

E-mail: oic_kn@abv.bg  

facebook: Областен информационен център - Кюстендил 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен 
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна 
програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския социален фонд.  

                                   НАШАТА ДЕЙНОСТ 


