
   

  

Министерството на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения за 
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно 

изкуствено осветление на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигурност", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г.  

 

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 11, ноември 2019  

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНО ОС-
ВЕТЛЕНИЕ ПО ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕР-

ГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ” 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Стартира процедура за модернизация на улично осветление по Програма ,,Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност и енергийна сигурност” 

 Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма “Еразъм+” за 2020 г. 

 Стартира процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“, ОПОС 

 Покана за участие в регионална консултация за НСМСП 2012 - 2027 г. 

 Финансови инструменти в подкрепа на бизнеса със средства от ОПИК 2014-2020 

 Новини от проведени през ноември Комитети за наблюдение: ОПИК 19.11.2019 г.; ПРСР  08.11.2019 г. 

 Градското развитие и подкрепа за регионите са основните приоритети на новата ОПРР 2021-2027г. 

 Безвъзмездни евросредства за МСП в граничните области на България и Сърбия от 2021 г. 

 

ОТ РЕГИОНА 

 Община Кюстендил приключи проект за изграждане на център за деца на улицата 

 Община Дупница осигури издръжката на новото Преходно жилище и ЦНСТ  

 Мрежа от младежки театри срещу омразата в Кюстендил 

 

НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 Ден на отворените врати по ОПОС, 21.11.2019 г.  

 

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.  

 

Процедурата има за цел да повиши енергийната ефективност чрез 

технологично обновление и модернизиране на системите за външно 

изкуствено осветление, собственост на българските общини, и да по-

добри условията на живот на населението в страната. 

 

Допустими кандидати по процедурата са общините, a техни парт-

ньори за изпълнението на проектите могат да бъдат юридически ли-

ца от България или страните-донори, както и международни органи-

зации. 

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 8.2 млн. евро. Бюджетът на всеки отделен проект 

може да бъде от 200 хил. до 600 хил. евро. Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите. 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 5 март 2020 г. Най-късно до 23 януа-

ри 2020 г. кандидатите следва да внесат в Агенцията за устойчиво енергийно развитие своите енергийни 

обследвания за одобрение.  

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО                                                        

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА 2020Г. 

От 5 ноември 2019Г. е отворена обща покана за проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2020г. 

Допустими кандидати са всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта 

на образованието, обучението, младежта и спорта.  

Проектни предложения могат да се подават по следните децентрализирани и централизирани дейности на Прог-

рама „Еразъм+“ през 2020 година: 

 

 Ключова дейност 1: Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението,  Мобилност 

за граждани в областта на младежта и Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“. 
 Ключова дейност 2: Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението, Страте-

гически партньорства в областта на младежта, Европейски университети, Алианси на познанията, Сек-

торни алианси на уменията, Изграждане на капацитет в областта на висшето образование и Изгражда-

не на капацитет в областта на младежта.  
 Ключова дейност 3 в секторите Проекти за диалог на ЕС за младежта, Дейности по инициативата 

„Жан Моне“, Дейности в областта на спорта.  
  

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2020г. по трите ключови дейности на 

Програма „Еразъм+“ и линковете към формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстра-

ницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската коми-

сия. 

  

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кан-

дидатстване можете да намерите в Ръководството по Програма „Еразъм+“, както и на страницата на Цен-

тър за развитие на човешките ресурси. 

  

http://hrdc.bg/news/general_call_for_proposals_2020/
http://hrdc.bg/news/general_call_for_proposals_2020/
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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.  

 

Стартира процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видо-

ве“, ОПОС 

Цел на процедурата: определяне на възста-
новителни, поддържащи и други природоза-

щитни мерки за целеви видове от мрежата На-
тура 2000 за период от 10 години. 
Допустими дейности: изготвяне/

актуализиране на планове за действие за ви-
дове, както следва: 
· Планове за действие за видове по съгласувани задания – за 12 животински/ растителни видове. 

· Планове за действие за видове, за които не са налични съгласувани задания – за 10 животински/
растителни видове. 
Допустими кандидати: юридически лица с нестопанска цел, структури на МЗХГ - Изпълнителна 

агенция по горите и нейните структури; общини, структури на МОСВ. 
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения 
е до  4 609 675 лв. Максималният размер на БФП за проект по процедурата е 100 000 лв. за проект 

за план за действие за растителен вид/растителни видове и 300 000 лв. за проект за план за живо-
тински вид/видове. 
Срок за кандидатстване:  

11.02.2020 г.  – за проекти с одобрени задания;  
12.05.2020 г.  – за проекти без одобрени задания. 
 

Повече информация и пълния комплект от документи по процедурата може да видите ТУК. 
Разяснения относно процедурата може да получите в офиса на ОИЦ – Кюстендил, ул. Патриарх Евти-

мий № 18 (сградата на читалище „Братство“) или на тел.: 078 52 02 12.   

 

ПОКАНА  

за участие в регионални консултации за подготовка на Национална стратегия за 

малките и средните предприятия за периода 2021-2027 г.  

КЪМ: представители на малкия и среден бизнес, на работодателски организации, синдикати, 

неправителствените организации, местната власт, всички заинтересовани страни.  

 

ЦЕЛ НА РЕГИОНАЛНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ: да подпомогнат структурирането на приоритетите и мерките за 

подпомагане на малките и средните предприятия в следващия програмен период, чрез провеждането на 

широка, открита и задълбочена дискусия с всички заинтересовани страни и най-вече с хората от реалния 

бизнес.  

 

НА: 15.01.2020 г.(сряда),  гр. София – 15.01.2019 г., хотел InterContinental, Бална зала (за учас-

тие е необходима предварителна регистрация - ТУК) 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2e46955e-64de-4170-b827-48d1d0ebd810
https://mi.government.bg/bg/calendar-news-view/regionalni-konsultacii-za-podgotovkata-na-nacionalna-strategiya-za-malkite-i-srednite-predpriyatiya-za-3842-1.html?fbclid=IwAR1cRcAwhlsyqiC39RFGkkbgLhW-V8X99fNMOCTSX0qQ3cXO1Zrk4vwXY_0
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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.  

 

 Фонд на фондовете (ФнФ) избра мениджър за уп-

равлението на последния Фонд за ускоряване 

и начално финансиране. Това е Обединение 

„Витоша Венчър Партнърс“. 

„Витоша Венчър Партнърс“ ще управлява публични 

средства в размер на 35,6 милиона лева, като се 

очаква те да бъдат допълнени с най-малко 10% час-

тен капитал. Избраният посредник ще финансира 

най-малко 76 предприятия, като размерът на инвес-

тициите във всяко едно от тях е в диапазон от 30 

хиляди до 2 милиона лева. 

Новият фонд има за цел да идентифицира и подкре-

пи перспективни стартиращи компании като им по-

мага с капитал и ноу-хау, срещу което придобива 

миноритарен дял в капитала им. Програмата ще пре-

доставя финансиране на предприятия в най-ранните 

етапи от тяхното развитие, а част от инвестициите 

ще подпомогнат развитието и на по-напреднали 

стартъпи.  

Фонд на фондовете вече създаде два инструмента 

със сходна насоченост, които вече са активни на па-

зара. Проектни предложения набират „Ню вижън 3" 

с общ ресурс от 53.4 млн. лв. и “Иновейшън Акселе-

рейтър България“ АД, който оперира със средства с 

общ размер от 30.5 млн. лв. 

 

 

 ФнФ стартира провеждането на пазарни консул-

тации за кредити насочени към микро, малки 

и средни предприятия.  

Бюджетът на инструмента е 29 млн. лв. и ще подкре-

пи нов портфейл от кредити в размер на 41 млн. лв., 

при които до 70% от всеки кредит ще се финансира 

от ФнФ.  

 

Конкретните параметри на заемите ще бъдат опреде-

лени след приключване на пазарните консултации. 

Финансирането е подходящо за подпомагане закупу-

ването на машини, оборудване, автомобили, както и 

лизинги, оборотни средства и др. 

 

 ФнФ започна процедура за избор на финансови 

институции, на които да бъде предоставена час-

тична гаранция при отпускане на нови, це-

леви кредити на българските предприятия за 

близо 700 млн. лв.  

Фонд на фондовете предлага покритие до 80% от 

риска по всеки кредит, срещу което кредиторът ще 

трябва да предложи финансиране при преференци-

ални лихви и занижени изисквания към обезпечени-

ята. Средствата ще са насочени както към малки и 

средни предприятия, така и към големи фирми от 

почти всички сектори на икономиката, с акцент вър-

ху две стратегически за страната направления – 

енергийна ефективност и иновации.   

 

 ФнФ започна процедура за избор на финансов 

посредник за управлението на Фонд за техно-

логичен трансфер. 

Целта на Фонда за технологичен трансфер е да спо-

могне за осъществяване на връзка между наука и 

бизнес, чрез създаване на благоприятна среда за 

развитие на иновациите, произхождащи от универ-

ситети, технологични паркове, научни лаборатории 

и други звена по пътя им към комерсиализация на 

резултатите. ФТТ ще създава добри практики в сфе-

рата на инвестициите в развойна дейност. 

Допустимите за подкрепа бизнеси обхващат, както 

новосъздадени, малки и средни, така и големи пред-

приятия. 

Финансови инструменти в подкрепа на бизнеса със сред-

ства от ОПИК 2014-2020 
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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.  

Новини от проведени през ноември Комитети за наблюдение 

Девето заседание на КН на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 

и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" - 19.11.2019 г. 

Одобрени бяха промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2019 г. и бе 

одобрена ИГРП за 2020 г. 

 

Сред одобрените критерии са и тези по процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съ-

ществуващи предприятия“ 

Допустими кандидати: Търговци по смисъла на ТЗ или Закона за коорепациите с мин. три приключени 

финансови години (2016, 2017 и 2018г.).  

Допустими проекти: Проектите следва да водят до внедряване на продуктови иновации /стока или ус-

луга/ или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производството на стоки и пре-

доставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на приоритетните направле-

ния на тематичните области на ИСИС: Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия 

за здравословен живот и био-технологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.  

Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база 

на интелектуални права, придобити от трети лица.  

Процедурата се очаква да стартира през месец  декември 2019 г. 

 

Представен е проект на методология и критерии по процедура „Дигитализация на МСП“, която се 

очаква да бъде обявена през месец март 2020 г.: 

Допустими кандидати: Микро, малки или средни предприятия с мин. три приключени финансови годи-

ни (2016, 2017 и 2018г.), които развиват своята основна икономическа дейност в секторите от НСНМСП:  

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства; Интензивни на знание ус-

луги; Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства. 

Сред допустими дейности по процедурата са: въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматиза-

ция на производствените процеси, за подобряване на качеството но продукти/услуги, за управление на 

процесите в предприятията; създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или 

друг вид електронна платформа: електронен каталог, онлайн поръчки или резервации, онлайн чат, он-

лайн проследяване на поръчките и т.н.; въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на ки-

бер и информационна сигурност на продукта/услугата/ процесите.     

На заседанието беше представен напредъкът в из-

пълнението на ОПИК, ОПИМСП и изпълнението на 

финансовите инструменти по ОПИК: 

 

Обявени процедури: 91,91% от общия бюджет 

Договорени средства: 78, 02% 

Изплатени средства: 45,43% 

Сертифицирани средства: 41,79% 

 

Брой сключени договори: 2456 бр. 

Брой прекратени: 90 бр. (при 564 бр. за периода 

2007- 2013),  

Брой приключили договори: 1617 бр. 

 

Разпределение на проектите по райони на плани-

ране: 

Северозападен – 31%, 871 бр. проекти 

Югозападен: 22%, 611 бр. 

Южен централен: 21%, 576 бр. 

Югоизточен – 9%, 267 бр 

Северен централен – 9%, 262 бр. 

Североизточен – 8%, 215 бр. 
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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.  

Новини от проведените през ноември Комитети за наблюдение 

08.11. 2019 г.—заседание на Комитета за наблюдение по Програма за развитие 

на селските райони  

През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и 
подмерки от ПРСР 2014-2020 г. с бюджет близо 

114 млн. евро.  
 
По време на заседанието бе прието да бъдат 

преразпределени 77 млн. евро към подмярка 
6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 
производители“, мярка 11 „Биологично зе-

меделие“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в зе-
меделски стопанства“. Управляващият орган 
на ПРСР одобри и прехвърляне на допълнителни 

средства в размер на 70 млн. евро от нестарти-
рали мерки и подмерки. Със средствата ще бъде 
осигурена възможност за разработване и старти-

ране на мярка 5 „Възстановяване на селс-
костопански производствен потенциал, пре-
търпял щети в резултат на природни бедст-

вия, и въвеждане на подходящи превантив-
ни мерки“. 
 

В началото на 2020 г. ще стартира целеви прием 
по подмярка 6.3 “Стартова помощ за разви-

тието на малки стопанства”, насочен към жи-
вотновъдни стопанства отглеждащи свине, птици 
и дребни преживни животни /кози и овце/. Це-

левият прием ще бъде насочен към малки земе-
делски стопанства, като една от целите в техни-
те проекти ще бъде свързана с повишаване на 

биосигурността, което е от изключителна важ-
ност за здравословното състояние на животните. 
 

В индикативната годишната работна програма за 
2020г. е предвиден прием по подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“, кой-
то се планира в периода март-април 2020 г. 
Приемът ще бъде насочен изцяло към проектни 

предложения в сектор „Животновъдство“. Прио-
ритет отново ще бъде даден на животновъди, 
които предвиждат инвестиции с цел повишаване 

на биосигурността в стопанствата им. 
 
През 2020 г. за първи път ще стартира и под-

мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“. По 
нея ще се подпомагат дейности за залесяване и 
създаване на горски масиви чрез почвоподготов-

ка, закупуване на залесителен материал, ограж-
дане на залесените територии и др., като ще се 
насърчи и създаването на медоносни видове. 

 
Комитетът за наблюдение одобри УО на ПРСР 
2014-2020 г. да разработи финансов инстру-

мент за кредитиране на по-ниски лихвени 
проценти за земеделски стопани, млади ферме-

ри, микропредприятия, както и за ползватели на 
финансова помощ по отделни мерки от ПРСР. 
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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.  

 

Градското развитие и подкрепа за регионите са основните прио-

ритети на новата Оперативна програма за развитие на регионите в 
България за периода 2021-2027г. 

Градското развитие и подкрепа за регионите са основните приоритети на новата Оперативна програ-
ма за развитие на регионите в България за периода 2021-2027 г. Това стана ясно на първото заседа-

ние на тематичната работна група за подготовката на новата програма. По време на срещата бяха 
представени новите моменти и напредъка в подготовката на ОПРР 2021-2027 г. 
Основен фокус през следващия период ще бъде териториалното разпределение на инвестициите, 

съгласно нуждите на съответния район, като ще се търси интегрирания ефект. При проектите през 
следващия програмен период ще се търси икономическия принос, като стремежът е ресурсите от 
програмата да бъдат насочени към намаляване на дисбаланса между малките и големите населени 

места, както и за намаляване на негативните ефекти от демографската криза. Ще се търси и коорди-
ниране с останалите оперативни програми, така че те също да имат принос към регионалната поли-
тика и изпълнение на заложените цели.  

Средствата в новата ОПРР 2021-2027 ще бъдат разпределени по два основни приоритета – с градско 
и с регионално направление. Средствата ще бъдат насочвани към интегрирани проекти, обхващащи 
по-големи територии и по-голяма част от населението, покриващи по-значими и важни за хората 

нужди.  
Следващото събиране на работната група ще бъде в края януари. Първият проект по програмата се 
очаква да е готов в края на месец март 2020 г. В периода юли-септември финализираният текст ще 

бъде внесен за обсъждане от Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС в стра-
ната. Тя трябва да бъде одобрена от Министерския съвет, преди да бъде изпратена за одобрение от 
Европейската комисия. 

Източник: МРРБ 

Безвъзмездни евросредства за малки и средни предприятия в граничните об-

ласти на България и Сърбия от 2021 г. 

Фонд за малки проекти се предвижда да подпомага малки и средни предприятия в граничните области на 

България и Сърбия през новия програмен период 2021-2027 г. Финансирането ще е по Програма за транс-

гранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия 2021-2027, която се очаква да бъде одобрена 

до края на следващата година. Тридесет процента от бюджета на програмата в следващия период може да 

бъде насочен към реализирането на голям стратегически проект между двете държави. Целта е по този 

начин да се постигне по-голям ефект от инвестициите. Очаква се да се финансират проекти чрез възмож-

ностите на тематична цел 5 - Европа близо до жителите.  

 

Запазва се териториалният обхват, като от българска страна това са областите Видин, Монтана, Враца, 

София област, Перник и Кюстендил, а от сръбска - Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и 

Пчиня. Предвиждат се гъвкави възможности за функционални зони. И в следващия период финансиране-

то от ЕС се запазва в размер на 85%, като се въвеждат редица мерки за облекчаване на бенефициентите 

и намаляване на административната тежест. 

Източник: МРРБ 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027 
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КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
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ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА 

РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА  

На 4.11.2019 г. в залата на Килийното училище в гр. 

Кюстендил се проведе пресконференция по повод 

приключване изпълнението на проект 

„Изграждане на център за работа с деца на 

улицата“, финансиран по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 - 2020, Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Проек-

тът, изпълнен от Община Кюстендил, е на обща 

стойност 921 604, 89 лв., от които 783 364, 14 лв. са 

финансирани от ЕФРР и 138 240, 75 лв. са нацио-

нално финансиране. 

По проекта е изградена сграда с площ от 800 кв.м., 

облагороден е терен от 3887 кв.м. Новоизграденият 

социален комплекс се намира на ул. “Власина”, кв. 

„Могилата“ в гр. Кюстендил. Сградата е оборудвана, 

като са обособени компютърна зала, места за трудо-

терапия, за рисуване, игри, с цел развиване на спо-

собностите на децата в съответствие с техните пот-

ребности. 

В новопостроената и оборудвана сграда ще се поме-

щава Център за работа с деца на улицата. Центърът 

ще предоставя комплекс от социални услуги, свър-

зани с превенция на попадането на деца на улицата 

и отпадане от училище, социална рехабилитация и 

интеграция на деца, живеещи трайно или частично 

на улицата, чрез индивидуална работа с детето и 

неговото семейство, семейно консултиране и подк-

репа, медицински и санитарно-хигиенни услуги,         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ограмотяване на децата, обучение в родителски 

умения. Целевата група на комплекса са деца на 

възраст от 7 до 18 г. За предоставяне на услугите се 

предвижда да бъдат назначени специалисти в раз-

лични области - социални работници, психолог, ме-

дицински специалист и педагози. 

Разкриването на социалната услуга ще стане по про-

ект, който е изготвен и подаден от Община Кюстен-

дил в рамките на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ и за който се чака одобрение. 

Предоставянето на услугата се очаква да стартира в 

началото на следващата година.  

ОТ РЕГИОНА  

Община Дупница осигури издръжката на новото Преходно жилище и 
ЦНСТ за деца за следващите 4 години. Това стана възможно след 

като Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
одобри проектното предложение „Дом и подкрепа за всяко 
дете“ на стойност 978 774.88лв.  

 
Чрез други два проекта на Община Дупница, финансирани от ОП 
„Региони в растеж“ с близо 700 000лв., беше изградена необходи-

мата социална инфраструктура за предоставяне на новите резиден-
тни услуги.  

Община Дупница осигури издръжката на новото Преходно жилище и ЦНСТ  



 9 

9 
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Чрез тях ще осигури среда, близка до семейната за 12 деца в ЦНСТ и 

за 8 деца на възраст от 15 до 18 години в Преходното жилище. 

Намеренията на Община Дупница с реализацията на този проект са 

ориентирани към осигуряване на социално включване, равен достъп 

и защита на децата, настанени в Дом за деца лишени, от родителска 

грижа (ДДЛРГ) и децата в риск от общността. Чрез разкриването на 

новите услуги ще се даде възможност за закриване на ДДЛРГ „Олга 

Стоянова“. 

Предстои подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. Проектното предложение предвижда първонача-

лен подготвителен период от 3 месеца, в който ще се извърши подбор на персонала и ще изберат изпълни-

тели на външните услуги и доставчици на материали и консумативи.  

За предоставянето на услугите ще бъдат назначени 15 човека персонал – управител, социален работник, 

възпитател, трудотерапевти и др.  

ОТ РЕГИОНА  

Мрежа от младежки театри срещу омразата в Кюстендил 

Около 500 младежи ще се включат в проект, който 

ще се реализира в Кюстендил от Сдружение „Дебют“.  

Сдружението е бенефициент на проект „Развитие 

на мрежа Младежки театри срещу омразата“, 

който се изпълнява с финансовата подкрепа на Ис-

ландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финан-

совия механизъм на Европейското икономическо 

пространство, Програма Фонд Активни граждани 

България 2014 – 2021 г.  

Проектът се изпълнява в партньорство с още три ор-

ганизации в България и е на обща стойността 86 170 

евро, от които безвъзмездно финансиране е в размер 

на 77 526 евро.  Срокът му за изпълнение е 30 месе-

ца, от 24 октомври 2019 г. до 23 април 2022 г.  

Той цели да изгради мрежа от организации, работе-

щи с младежи и да повиши техния капацитет в из-

ползването на модел на работа за преодоляване на 

конфликти и развитие на критично мислене у младе-

жите чрез средствата на театъра. Насочен е към изг-

раждане на капацитета на над 20 граждански орга-

низации от 4 региона на страната за прилагане ино-

вативни модели за овластяване на младежи, изграж-

дане на демократични ценности у младежите и прео-

доляване на омразата към маргинални групи. 

 

 

Партниращите ор-

ганизации - Асо-

циация за страте-

гическо управле-

ние Делфи, гр. 

Бургас, Фондация 

Ресурсен център 

Билитис, гр. Со-

фия и Народно 

читалище Христо 

Смирненски 1949, 

гр. Габрово, имат 

за своя мисия да насърчават гражданската инициати-

ва и подпомагат местните и уязвимите общности, 

премахват всички форми на дискриминация и пости-

гат пълна равнопоставеност на маргинални групи в 

България. Чрез изпълнение на неговите основни дей-

ности ще бъдат заснети видео-уроци за прилагане на 

модела ,,младежки театър срещу омразата" с разиг-

рани конкретни казуси, допринасящи за критично 

преосмисляне на стереотипи за уязвими групи и пре-

одоляване на негативните нагласи към тях и ще бъде 

разработен Наръчник за обучители въз основа на ра-

ботата на всеки партньор със целевите групи. 

 

Източник: Дарик 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Условията за кандидатстване на две процедури по Оперативна програма „Околна среда“, насочени към 

опазване и съхранение на биологичното разнообразие в страната, бяха обект на разяснение по време на 

Деня на отворените врати, проведен от ОИЦ – Кюстендил на 21.11.2019 г. 

Процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ предоставя въз-

можност за финансиране на проекти за организиране и провеждане на атрактивни и иновативни събития 

за популяризиране възможностите за развитие на местните общности, популяризиране на бизнес модели и 

на добри практики и опит от други региони/държави, свързани с възможностите, които мрежата Натура 

2000 предоставя и които са приложими за съответния регион. В рамките на тази процедура ще бъдат фи-

нансирани 25 регионални информационни кампании, по една кампания на територията на 28-те админист-

ративни области на страната, която територия се припокрива със защитена зона/защитени зони от мрежа-

та Натура 2000. Допустими да кандидатстват са ЮЛНЦ, общини, научни институти, структури/звена 

в структурата на министерствата на околната среда и на земеделието, отговорни за подобряване 

на природозащитното състояние на видове и природни местообитания. Максималната стойност на безвъз-

мездна финансова помощ, която се предоставя за проект е 71 400 лв., а срокът за кандидатстване е 27 

януари 2020 година. 

Определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежа-

та Натура 2000 за период от 10 години е целта на процедура „Изготвяне/актуализиране на планове 

за действие за видове“. Допустими кандидати по тази процедура са ЮЛНЦ, общини, структу-
ри/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ - Изпълнителна агенция по горите и нейните структури. 

Срокът за кандидатстване е 11 февруари 2019 г. 
 

 

          

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 

Ден на отворените врати по ОПОС  
 21.11.2019 г. 


