
   

  

Основни цели Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“: да подобри и увеличи дос-

тъпа до изкуства и култура, както и ангажираността на културните оператори. Поставен е фокус върху 

достъпа до култура в местни и регионални области, чрез развитие на публики, чрез предприемачество 

в областта на културата и чрез подобрен достъп за етническите и културните малцинства до култура. 

Общ размер на БФП на настоящата покана: 1 582 353 € 

Минимален и максимален размер на БФП за проект: 50 000 – 200 000 евро 

Интензитет на помощта по проектите по Резултат 2 е: 100% за публично-правните органи и до 90% 

за организации с нестопанска цел. 

 

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 9, септември 2019  

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВИ ПОКАНА ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Министерството на културата обяви покана по програма ,,Културно предприемачество, наследство и сътрудничест-
во” 

 Обявена е за обществено обсъждане проект на процедура ,,Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в 
България” 

 Стартират строително-рехабилитационните дейности по проект  „Устойчиво управление на Национален парк Рила 
II-ра фаза 

 Започва прием на документи по схемата "Родители в заетост"  

 Управляващият орган на Оперативна програма ,,Иновации и конкурентоспособност” обявява процедура за подбор 
на проекти ,,Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)”  

 Публикуван е проект на насоки за кандидатстване па подмярка 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на сел-
скостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 

 Повторно обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформира-
не и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ 

ОТ РЕГИОНА 

 Продължава изпълнението на проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ 

 24 проекта за стартиране на бизнес са одобрени на територията на област Кюстендил 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 ОИЦ – Кюстендил приключи втората си годишна обиколка 
 

 

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


   

  

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.  

 

Продължителност на проектите: между 6 и 24 месеца 

 

Тематични области, които се подкрепят по Резултат 2: 

изкуства (кино, театър, танц, музика, литература, визуални изкуства, творчес-

ки индустрии), култура и занаяти в тяхното многообразие, които да бъдат 

представени пред обществеността; представяне на нови културни съби-

тия/мероприятия и развиване на публика, които да допринесат за мултикул-

турния диалог на местно и регионално ниво. 

Допустими кандидати:  

 Нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юриди-

чески лица в България – регистрирани мин. 24 м. 

 Общини  

Общи условия за допустимост на дейностите: 

Задължително трябва да се включат дейности за:  

 Реализиране на нови прояви на култура и изкуство;  

 Реализиране на културни прояви осъществявани извън градския център (в периферията на съответни-

те населени места); 

 Реализиране на културни прояви  на местно и регионално ниво; 

 Разработване и изпълнение на план/стратегия за събиране/привличане на публика/и; 

 Обучение на експертния персонал на бенефициента. 

 

Краен срок за кандидатстване: 3 декември 2019 г., 23:59ч. Кандидатстването е електронно в 

ИСУН 2020. 

Повече информация за Програмата: https://www.eeagrants.bg 

Обявена за обществено обсъждане е процедура 

,,Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в 
България” 

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по 

процедура чрез подбор на проектни предложения „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 

в България“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г. 

Цел на процедурата е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа 

Натура 2000 в България, чрез планиране и провеждане на 25 регионални информационни кампании.  

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е 

до 1 785 000 лв. (един милион и седемстотин и осемдесет и пет хиляди лева). Максималният размер 

на БФП за проект по процедурата е 71 400 лв. 
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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.  

 

Допустими дейности: дейности в изпълнение на мярка 15 „Организация и провеждане на иновативни 

екологични събития“ и мярка 33 „Планиране и провеждане на поддържащи информационни кампании на-

сочени към заинтересованите страни“ от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.  

Допустими кандидати са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), от-

говорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване 

на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска 

цел, общини и научни институти. 

Писмени предложения и възражения по проектите на документи могат да се изпращат в срок до 17.00 ч. 

на 26 септември 2019 г. (четвъртък) включително на следната електронна по-

ща: programming@moew.government.bg.  

 

Стартират строително-рехабилитационните дейности по проект  

„Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза 

На 3 септември  с церемония „Първа копка“ и водосвет Дирекция “Национален 

парк Рила“ стартира строително-рехабилитационните дейности по проект 

BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-

ра фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Дър-

жавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна 

среда 2014 – 2020 г.”. 

 

С реализирането на проекта ще се подобри природозащитното състояние в 

следните типове природни местообитания: Гори от бяла и черна мура; Букови 

гори от типа Luzulo-Fagetum; Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; Мизийски гори от обикнове-

на ела; Рило-родопски и Старопланински бялборови гори; Планински сенокосни ливади; Олиготрофни до 

мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto – Nanojuncetea, на територи-

ята на НП „Рила“. 

Започва прием на документи по схемата "Родители в заетост" 

Отново започва прием на документи по схемата "Родители в заетост". По нея се-

мействата имат право на платена от държавата детегледачка, ако за децата няма място в детска ясла 

или градина. Схемата ще остане отворена до изчерпване на определените 35 милиона лева. Целева гру-

па са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат оси-

гурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се ли-

ца, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;  
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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.  

 

многодетни родители (с три или повече деца на възраст до 12 г.) на деца от 

0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата 

посещават детски ясли/градини, както и училище. в рамките на четири часа на ден 

и безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на де-

ца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни 

родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, 

както и училище.  

 

УО НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕ-

ДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛ-

НИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ 

Цел на процедурата: изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска 

дейност и експерти за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които 

биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони. 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 115 646 637,81 лева  

Общият бюджет се разпределя поравно между 6-те региона на ниво NUTS 2 в България (по 19 274 439.63 

лева), като се изключва BG411 област София (столица). 

Минимален и максимален размер на заявената БФП: 1 500 000  – 7 000 000 лв. 

Максимален интензитет на помощта: 50% (при режим „инвестиционни помощи за научноизследовател-

ски инфраструктури“) и  90% ( при режим помощ „de minimis”). 

Допустими дейности: Дейностите трябва попадат в приоритетни направления на тематичните области на 

ИСИС: ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехно-

логии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. 

Допустими кандидати: Обединения под формата на сдружения по смисъла на ЗЮЛНЦ или дружества по 

смисъла на ТЗ, регистрирани като обединения след 31.12.2018 г. и които:  

 включват минимум 3 (три) юридически лица 

са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 

2018 г. 

 включват минимум 1 (едно) висше учебно заведение/научноизследователска организация 

или техни звена/институти. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.01.2020 г. 16:30 часа. 
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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.  

 

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОД-

МЯРКА 4.2.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОС-

ТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 

Допустими кандидати:  земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 

до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем (СПО) и производството им е в един от секторите 

„животновъдство“, „плодове и зеленчуци“ и/или „етерично – маслени и лекарствени култури“, както и да 

са получили минимум 33% от общия доход за предходната година от земеделски дейности;  

Допустими дейности:  Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или 

нематериални активи.  

Допустими разходи: изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително 

чрез лизинг; закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до 

пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг; общи разходи свързани със съответния проект 

за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;  закупува-

не на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълне-

ние на проекта; закупуване на съоръжения, оборудване за преработка на пчелен мед и пчелни продукти  

Финансова помощ: 1 250 евро е минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предло-

жение. 75 000 евро е максималният размер на помощта за едно проектно предложение, а за проекти 

представляващи колективни инвестиции 100 000 евро. Финансовата помощ е в размер на 60% от общите 

допустими разходи.  

Предложения и възражения  могат да бъдат изпращани на електронна поща: rdd@mzh.government.bg. до 

10.10.2019г. 

ПОВТОРНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИ-

ДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 16.1 „ПОДКРЕПА ЗА СФОРМИРАНЕ И ФУНКЦИО-

НИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ ГРУПИ В РАМКИТЕ НА ЕПИ“ 

Допустими кандидати: За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват оперативни групи,  

учредени като дружества по смисъла на чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).  

Членове на оперативната група могат да бъдат земеделски стопани, научни институти, ЮЛНЦ, микро-, мал-

ки и средни предприятия, висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални 

акредитации по професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, 

„Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“ и „Науки за 

земята“. 

Допустими дейности: По процедурата се подпомагат дейности за функциониране на оперативната група и  

дейности на оперативните групи, които са насочени към иновации в селското стопанство или хранително-

вкусовата промишленост. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат, за един 

проект по процедурата е 880 110 лв.  

Предложения и възражения  могат да бъдат изпращани на електронна поща: rdd@mzh.government.bg. 

до 07.10.2019   
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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.  

 

24 ПРОЕКТА ЗА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС СА ОДОБРЕНИ В ОБЛАСТ 

КЮСТЕНДИЛ 

Четиринадесет са новите проекти сключени през месец август и септември с място на изпълнение област 

Кюстендил от втория краен срок за кандидатстване. Договорите са за стартиране на самостоятелна сто-

панска дейност по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма “Иновации 

и конкурентоспособност” 2014—2020.  

Дванадесет са общо одобрените проекти, които  ще се изпълняват на територията на община Кюстендил, 

точно толкова е и общия брой на регистрираните проекти и в община Дупница.  

Създаване на  висококачествено студио за проектиране на жилищни и промишлени сгради, създаването 

на цялостни интериорни решения с особено внимание насочено към осветеността, създаване на предпри-

ятие за производство на дървени кутии (за вино, чай, бижута и др.) с арт елементи, производство на пар-

фюми и тоалетни води, създаване на консултативен социално психологически център за помощ, произ-

водство на национални и регионални носии, производство на биокозметични продукти, производство на 

облекла за цялото семейство от типа "мама, татко и аз", производство на професионални автокозметични 

препарати, център за диагностика, лечение и превенция на заболявания на сърдечно – съдовата система, 

създаването на печатница са сред новите одобрени проекти от втория срок за кандидатстване. 

 

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ “МОДЕЛ ЗА 

АКТИВНО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ” 

Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” приключи дейността „Разработване на детай-

лен модел за младежко гражданско участие” по проект „Модел за активно участие на младежи в местното 

развитие“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. В рамките на дейността бе разрабо-

тен детайлен модел за паралелно младежко гражданско участие в процесите на формулиране, изпълне-

ние и мониторинг на местни политики и законодателство, като се описва специфичната конкретика за 

област Кюстендил. На 20 септември 2019 г. стартираха дейностите „Пилотно изпълнение на модел на 

младежко гражданско участие” и „Онлайн платформа за приложение и разпространение на модел на мла-

дежко гражданско участие”. В рамките на дейност „Пилотно изпълнение на модел на младежко гражданс-

ко участие” ще бъде проведена кампания за набиране на кандидати, които ще се включат в обучение за 

изграждане на капацитет. В рамките на дейност „Онлайн платформа за приложение и разпространение 

на модел на младежко гражданско участие” ще бъде разработена онлайн платформа, която ще разполага 

с функционалност за приложение и разпространение на модела и вземане на решения, осигуряващо пуб-

личност и прозрачност на решенията в реално време, както и обществен форум за коментари, предложе-

ния, обмен на опит и добри практики, консултации.  

ОТ РЕГИОНА  
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център – Кюстендил проведе 8 бр. открити приемни на територията на област 

Кюстендил в периода 10 септември – 1 октомври 2019 г. По време на откритите приемни беше предоставя-

на информация и информационни материали за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по 

програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Посетителите бяха информирани за постигнатите резултати до мо-

мента в област Кюстендил (реализирани и изпълнявани в момента проекти), бяха раздадени брошури с 

такава информация. 

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, 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 

       ОИЦ–КЮСТЕНДИЛ ПРИКЛЮЧИ ВТОРАТА СИ ГОДИШНА ОБИКОЛКА 


