
   

  

Янислав Попов и Цветелин Паунов са двамата участници от Кюстендил, 
които посетиха „София Тех Парк“ на 1 юни по повод приключване на на-
ционалната кампания „Имам бизнес идея!“.  

За победителите в кампанията беше организирано специално събитие, 
по време на което те се срещнаха със заместник-председателя на Упра-
вителния съвет на „София Тех Парк“ АД - Натанаил Стефанов, който им  
разказа как се реализира една успешна бизнес идея и сподели своя опит 
в сферата на предприемачеството.  

 

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 5, май 2019  

ЯНИСЛАВ ПОПОВ И ЦВЕТЕЛИН ПАУНОВ ОТ КЮСТЕНДИЛ НА 

ПОСЕЩЕНИЕ В “СОФИЯ ТЕХ ПАРК” 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Янислав Попов и Цветелин Паунов от Кюстендил  на посещение в “СофияТехПарк” 
    „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ е обявена за обществено 

обсъждане 

 “Процедура “Създаване и развитие на регионални иновационни  центрове (РИЦ)” е обявена за обществено об-
съждане 

 Продължава кандидатстването за обучения с ваучери 
 
ОТ РЕГИОНА 

 Стартират проекти по процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" в област Кюстен-
дил 

 4 са одобрените проекти па “Еразъм+” в Област Кюстендил 
 Община Кюстендил спечели ваучер на стойност 15 000 евро по инициативата WiFi4EU 
     Състоя се първа копка по проект “Изграждане на център за работа с деца на улицата” 

 Кръгла маса за формулиране на идеен модел за младежко гражданско участие” 
 Общините Дупница и Кюстендил  със сключени договори за изпълнение на проекти по Програмата за ТГС Бъл-

гария – Сърбия 
 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 Открита приемна в Община Бобошево 
 Информационна среща в Община Трекляно 

 

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.  

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управле-

нието на отпадъците“ е обявена за обществено обсъждане 

Оперативна програма  “ОКОЛНА СРЕДА” 2014-2020 

Цел на процедурата: намаляване на количеството 
депонирани отпадъци и съответно увеличаване на 

дела на рециклирането на отпадъци. Дейностите, 
които ще се финансират по настоящата процедура 
и чрез които ще се постигнат поставените цели, 
следва да са свързани с третиране само на битови 
отпадъци и да се отнасят до: предотвратяване на 
образуването им и/или за подготовка за повторна 
употреба, и/или за рециклирането им. Процедурата 
ще допринесе за прехода към кръгова икономика в 
България и за подпомагане постигането на рецик-
лиране на 50 % от битовите отпадъци до 2020 г. 
 
Допустими кандидати по настоящата процедура 
могат да бъдат:  
 общини; 

 юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ); 
 юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). 
Кандидатите ЮЛСЦ и ЮЛНЦ следва да са регистри-
рани по съответния ред най-малко преди 18 месе-
ца, предхождащи месеца, в който е подадено про-
ектното предложение.  
                                                                                       

Допустимите партньори по настоящата процеду-
ра са: 
 общини; 
 ЮЛСЦ; 
 ЮЛНЦ. 

Дейностите по процедурата трябва да включват 
третиране само на битови отпадъци и да са за:  

 предотвратяване на образуването на битовите 

отпадъци, вкл. отпадъците, които не могат да 

бъдат рециклирани; 

 подобряване на подготовка на тези отпадъци за 

повторна употреба, както и насърчаване на пов-
торната употреба и ремонт.  

Допустими за финансиране са следните дейности: 

Дейност 1 „Подготовка“ ; 
Дейност 2 „Изпълнение на демонстрационен про-
ект“; 
Дейност 3 „Кампании за популяризиране на резул-
татите от проекта“ ; 
Дейност 4 „Организация и управление на проекта“; 
Дейност 5 „Информация и комуникация“. 

Заедно с лектори от интерактивния център за наука и технологии 
„TechnoMagicLand“, финалистите посетиха живата експозиция в центъра. 
 

Кампанията се проведе от  Мрежата от 27 областни информационни центрове в 
периода 15 април – 23 май 2019 г. В нея участваха млади предприемачи на въз-
раст 14 – 18 години, които се съревноваваха с видео 
клипове, в които по оригинален и креативен начин 
представиха свои бизнес идеи.  
 

За участието си в инициативата участниците получиха 
и спийкъри.  
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

Оперативна програма    

“ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 

Процедура “Създаване и развитие на регионални иновационни                       

центрове (РИЦ)” е обявена за обществено обсъждане 

Цел на процедурата: Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфрас-

труктура и експертиза за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено 
икономическо и социално развитие на българските региони.Общият размер на безвъзмездна финансова по-
мощ е 115 646 637.81 лева.  Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 500 000 лв., 

максималният—7 000 000лв. Приложими са два режима: Елемент А режим „инвестиционни помощи за на-

учноизследователски инфраструктури“, при който максималният интензитет на помощта е 50% и Елемент Б 
режим “de minimis” с максимален интензитет от 90%. 

Допустими кандидати: по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са обеди-

нения под формата на сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или дру-
жества по смисъла на Търговския закон. Кандидатите (сдружения) трябва да включват минимум 3 (три) 
юридически лица, регистрирани по Търговския закон и минимум 1 (едно) висше учебно заведение/

научноизследователска организация или техни звена/институти.  

Продължава кандидатстването за обучения с ваучери 

Оперативна програма 

“РАЗВИТИЕ  НА ЧОВЕШКИТЕ  РЕСУРСИ ” 2014-2020 

Над 4000 са кандидатите за обучения с ваучери през първите два месеца от стартирането на новия разши-
рен прием за подаване на заявления по процедурата „Ваучери за заети лица“ на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ , като интересът е най-голям в Благоевград и Кюстендил. До момента там 
са подадени общо 1040 заявления за обучения. 
Допустими кандидати: заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация: 
 лица с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта); 
 лица на трудов договор навършили 55 г. с висше образованиe. 

Допустими дейности:  
 Придобиване на професионална квалификация по професии; 
 Обучения по ключови компетенции - чужд език или дигитална компетентност. 

Допустимо е: едно обучение по професионална квалификация и  едно обучение по ключови компетентности 
(последователно, не едновременно!). 
Безвъзмездното финансиране: 50 % от стойността на ваучера, а останалите 50 % се доплащат от обу-
чаваното лице; 
Кандидатстване: до изчерпване на разполагаемите средства по проекта всеки работен ден, между 8.30 ч. и 
17.00 ч по електронен път или на хартия - лично в ДБТ. 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

 

Стартират проекти по процедура "Патронажна грижа за въз-

растни хора и лица с увреждания" в област Кюстендил 

На 09.05.2019 г. ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ сключи договор за изпълнение на проект 
"Патронажна грижа в Община Кюстендил”.  
Целта на проекта е  подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората 
с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от мобилни интегрирани, здравно-социални 
услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им 
на територията на Община Кюстендил. 
Патронажна грижа ще бъде предоставена на 186 лица над 18 год., в т.ч.: хора с увреждания и техните се-

мейства; възрастни хора  над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.  
По проекта ще се създаде "Център за патронажна грижа" към Комплекс за социални услуги – Кюстендил и 
ще се закупят транспортни средства за извършване на мобилна работа. Центърът за патронажна грижа ще 
предоставя следните услуги:  
 Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги във всички населени места на 

територията на община Кюстендил. 
 Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране. 

Продължителността на проекта е 17 месеца, а общата му стойност е 450 474,56 лева. 
 
Одобрен е и проектът на ОБЩИНА ДУПНИЦА "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания", 
който е на стойност 324 785,12 лева.  
В продължение на 12 месеца Община Дупница ще осигурява мобилни интегрирани здравно-социални услуги 
на 123-ма жители на общината на възраст над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслуж-
ване. Ще бъдат назначени специалисти за нуждите на ползвателите на социалната услуга - медицински сест-

ри, санитари, рехабилитатор, специалист "Вътрешни болести", ортопед, невролог и други. Сред предоставя-
ните услуги са медицинска и психологическа подкрепа, асистиране при осъществяване на комунално-битови 
дейности, придружаване до институции, помощ в домакинството и други. След сключване на договора за фи-
нансирането на проекта ще бъдат обявени и критериите за включване в безплатната услуга за потребители, 
както и назначаването на персонала.  

4 СА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО “ЕРАЗЪМ+”                   

В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 Приключи селекцията на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектори „Училищно образование“, 

„Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни” по Програмата “Еразъм+”. 

Сред одобрените проекти са: 

- проект "Творчеството в класната стая" на ОУ "Христаки Павлович", гр. Дупница; 

- проект "Предучилищната възраст - здрава основа за успешно развитие. Обмен на добри професионални практики в 

предучилищното образование и иновативният мениджмънт в него" на ДГ "Зора", гр. Дупница; 

- проект "Учим се сега, за да можем утре" на Начално училище "Св. Климент Охридски", гр. Кюстендил; 

ОТ РЕГИОНА  
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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.  

 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 15 000 ЕВРО ПО ИНИЦИАТИВАТА 
WIFI4EU 

Община Кюстендил спечели ваучер на стои ност 15 000 евро по инициативата 
WiFi4EU, която се финансира от Европеи ската комисия (ЕК) по Механизма за 
свързване на Европа – сектор „Телекомуникации“.  
 
Ваучерът на стои ност 15 000 евро ще се използва за инсталиране на Wi-Fi 
оборудване на обществени места в Община Кюстендил, където все още няма 
точки за достъп до безжичен интернет.  

По време на първата кампания по инициативата, ваучери за инсталиране на WiFi на обществени места 
получиха още общините Рила и Сапарева баня. 

 СЪСТОЯ СЕ ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА” 

На 30 маи  2019 г., на „Власина“ №3 в гр. Кюстендил,  се състоя цере-
монията „Първа копка“ за старт на строително – монтажните работи 
по проект BG16RFOP001-1.030-0006-C02 „Изграждане на Център за 
работа с деца на улицата“, изпълняван от Община Кюстендил в рам-
ките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. 
 
Центърът за работа с деца на улицата е предвиден да предотврати 
ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здра-
вето и социалната изолация на деца и младежи в риск от траи но или 
частично попадане на улицата.  Чрез изпълнението на проекта се 
цели изграждането на сигурна и стабилна семеи на среда, укрепване 

на взаимоотношенията между децата и родителите им и стимулиране на личностното, физическо и 
душевно развитие на децата, съобразно възрастта и интересите им. 
Основни ползватели на Центъра са деца на улицата от 7 до 18 годишна възраст, идентифицирани 
като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и конт-
рол: деца, които пребивават на улицата епизодично или за различни периоди; които живеят и рабо-
тят на улицата – самостоятелно и/или в неформални групи; които са избягали от дома си или специ-
ализирана институция, в която са били настанени; деца, необхванати от образователната система 
или отпаднали от нея деца в предучилищна и училищна възраст; деца, които водят начин на живот, 
кои то създава условия на риск от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелек-
туалното или социалното им развитие;  
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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.  

  

такива, които са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация 
или всякакво друго нехуманно, унизително отношение или наказа-
ние в или извън семеи ството му или деца, употребяващи инхалан-
ти и/или други упои ващи вещества. 
 
Изпълнението на проекта стартира на 04.05.2018 г. и е с продъл-
жителност 18 месеца. Обща му стойност е 921 604,89 лв., от които 
783 364,14 лв. са финансирани от Европейския фонд за регионално 
развитие, а останалите 138 240,75 лв. са национално финансиране. 
 

Кръгла маса за формулиране на идеен модел за 

младежко гражданско участие 

На 15 и 16 май 2019 г. в Синята зала на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе „Кръгла 

маса за формулиране на идеен модел за младежко гражданско участие” по проект „Модел за активно 

участие на младежи в местното развитие“ № BG05SFOP001-2.009-0125-C01, финансиран по процедура 

BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 . 

Целта на кръглата маса бе на базата на представените резултати от проучването и анализа на 

действащата рамка, функции и организация на работа на областни и общински администрации и съве-

ти, политики и дейности на държавата и общините в област Кюстендил, да се обсъди и формулира иде-

ен модел, който да описва механизма за паралелно младежко гражданско участие в процесите на фор-

мулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики и законодателство. 

В инициативата взеха участие 50 представители на социално-икономически партньори - НПО, 

бизнес, научни и образователни институции, държавна/областна администрация, общински администра-

ции, младежки неправителствени организации, образователни институции, културни институции и орга-

низации, читалища, младежи и ученици от училища от община Кюстендил и екипът по проекта. 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0125-C01 „Модел за активно участие на младежи в местното раз-

витие“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление” съфинансирана от Европейс-

кия съюз чрез Европейския социален фонд. 
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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.  

 

 

На 16 май 2019 г. се състоя официалната цере-
мония по връчване на първата част 

от договорите за субсидия по втората покана за 

набиране на проектни предложения по Програ-

мата за трансгранично сътрудничество Interreg-
ИПП България – Сърбия. Сред сключените дого-

вори са и тези с общините Дупница и Кюстен-

дил. 
 

 

 
Община Дупница ще изпълнява проект "Консервация и възстановяване на трансгранич-

ните екосистеми чрез подобряване на качеството на речните води и почви" в партньорст-

во с Община Търговище от Република Сърбия. Общата стойност на договора е 590 754,61 

евро, от които 293 792,44 евро са за Община Дупница и 296 962,17 евро за Община Тър-
говище.  На територията на Община Дупница проектът предвижда инвестиционни дейнос-

ти за изграждане на подпорна стена на коритото на река Бистрица в село Бистрица и дос-

тавка на многофункционална почистваща машина, която да оказва допълнително помощ 
при снегопочистване, сметоизвозване, косене и т.н. за нуждите на града и селата. Ще бъ-

дат проведени и семинари в двете общини, които целят да се подобрят възможностите на 

местните власти и представители на местните общински съвети, отговорни за опазването 
на околната среда, включително по отношение на реките и техните екосистеми. По про-

екта се предвижда и проучване на съществуващото оборудване в двете общини и дейст-

ващите мерки за устойчива дренажна система. Това проучване ще помогне на местните 

власти и институции да се погрижат за състоянието на реките и да защитят екосистемите 
на населените места от причинени от човека бедствия. 

 

Община Кюстендил ще изпълнява проект по приоритетна ос Околна среда в партньорс-
тво с Община Лебане от Република Сърбия. По проекта, на територията на община Кюс-

тендил, ще бъде реновирана сградата на бившето училище в село Слокощица, като в нея 

ще бъде изграден Център за екологично образование. Предвижда се изпълнение на мер-
ки за енергийна ефективност, саниране, ремонт на покрива, подмяна на дограма. Проек-

тът предвижда още да бъде изготвена съвместна екологична програма "Бъдете равни с 

природата" за деца в предучилищна възраст, еко-обучение в Кюстендил и тридневна дет-

ска изложба "Моят зелен град". Ще бъде изготвен съвместен екологичен план "Околна 

Общините Дупница и Кюстендил  със сключени договори за изпъл-

нение на проекти по Програмата за ТГС България – Сърбия 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

 29.05.2019 г. открита приемна община Бобошево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.05.2019 г. информационна среща в община Трекляно 

 

 

                                                                           

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 172 744, 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 


