
   

  

 

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 3, март 2020г. 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Указания на управляващите органи във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на стра-

ната  

 Разпоредби, касаещи предоставянето на безвъзмездна финансова помощ със средства от ЕСИФ в Закона за мерки-

те и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 
г. 

 Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 162 на МС от 2016 г. за оп-

ределяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 
от ЕСИФ за периода 2014 - 2020 г. 

 Новата сесия на схемата за малки инициативи стартира с нови насоки за кандидатстване 

 До 15 май животновъди могат да кандидатстват по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопан-

ства" от ПРСР 2014-2020 

 Национални покани за кандидатстване, сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+“ 

 Визията и приоритетите за развитие на 6-те района в страната до 2027 г. са публикувани за обсъждане 

 
#ОСТЕНЕТЕСИВКЪЩИ 

#ИЗПОЛЗВАЙТЕЕЛЕКТРОННИУСЛУГИ 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 

АКТУАЛНО       

Указания на управляващите органи във връзка с 

обявяването на извънредно положение на терито-

рията на страната  

 

 

 

 

 

На осн. чл. 10. 2 [1] във вр. с чл. 

8.6, б. „е“[2] от Общите условия 

към сключените договори по ОП 

„Иновации и конкурентоспособ-

ност“ (ОПИК), бенефициентите 

по оперативната програма могат 

да поискат временно спиране 

на изпълнението на проекта 

изцяло или отчасти, ако въз-

никнат извънредни обстоятелст-

ва, които правят продължаването 

му твърде трудно или рисковано, 

при условие, че срокът не излиза 

извън рамките за изпълнение на 

съответната процедура по Опера-

тивната програма.  

 

Повече информация: тук 

ОП„Иновац

ии и конку-

рентоспосо

бност“  

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/4298


   

  

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.  

 
На www.esf.bg  Управляващият ор-

ган (УО) на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресур-

си” (ОП РЧР) е публикувал указа-

ния във връзка с обявяването на 

извънредно положение на терито-

рията на страната. Съгласно Ука-

занията:  
  

1. Всички дейности, свързани с 

публични събития и обучения, 

следва да бъдат ОТЛОЖЕНИ; 

 

2. При необходимост, УО ще удъл-

жи срока за кандидатстване по 

всички отворени операции, като 

своевременно ще бъде публикува-

на информация за потенциалните 

кандидати; 

 

3. На основание чл. 3.51, във 

връзка с чл. 3.53 от сключените 

административни договори за пре-

доставяне на БФП, УО спира ВРЕ-

МЕННО, до отмяна на извън-

редното положение, изпълнени-

ето на дейностите по всички про-

екти, одобрени по операция 

„Умения“ BG05M9OP001-1.057. УО 

НЯМА да възстановява разходи 

за дейности, извършени през 

периода на спирането. Съгласно 

чл. 3.52 от договорите, срокът на 

изпълнение се удължава с времет-

раенето на спирането на изпълне-

нието, без да се засяга възмож-

ността за внасяне на изменения в 

договора; 

 

4. В случай на мотивирано искане 

от страна на бенефициента, УО 

може да разреши спиране из-

пълнението на дейностите по 

всички договори по програма-

та. В този случай УО няма да възс-

тановява разходи за дейности, из-

вършени през периода на спиране-

то. Срокът на изпълнение се удъл-

жава с времетраенето на спиране-

то на изпълнението, без да се за-

сяга възможността за внасяне на 

изменения в договора; 

 

5. В случай на мотивирано искане 

от страна на бенефициента, УО 

може да разреши удължаване 

срока на изпълнението на дей-

ностите по всички договори по 

програмата до края на срока на 

съответната операция чрез сключ-

ване на допълнително споразуме-

ние към административния дого-

вор. В случай на необходимост, УО 

ще пристъпи към удължаване на 

периода за изпълнение на съответ-

ната операция; 

 

6. В случаите, в които дейностите 

по проекта не са спрени, всички 

разходи за предоставянето на со-

циални и социално-здравни услуги 

ще бъдат възстановявани от УО; 

 

7. При изпълнение на мерки за 

осигуряване на субсидирана 

заетост е допустимо въвеждане 

на всички предвидени възмож-

ности за гъвкаво работно вре-

ме, включително работа от раз-

стояние; 

 

8. УО препоръчва стриктно спазва-

не на препоръките за недопускане 

и ограничаване разпространението 

на заболяването на Националния 

оперативен щаб за коронавируса и 

Министерството на здравеопазва-

нето; 

 

9. При конкретни въпроси, свърза-

ни с изпълнението на договорите в 

периода на въведеното извънред-

но положение, моля да бъдат отп-

равени на следната специална 

електронна поща:  

vaprosi@mlsp.government.bg  

 

 

——————————————————  

ОП „Развитие 

на човешките 

ресурси”  

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА  

Агенцията по заетостта уведо-

мява работодателите, които 

ползват финансови преферен-

ции по сключени договори за 

заетост по програми и насърчи-

телни мерки, включително по 

проекти на Оперативна програ-

ма „Развитие на човешките ре-

сурси” (ОПРЧР), че във връзка с 

мерките, предприети относно 

усложняващата се епидемична 

обстановка и разпространение-

то на COVID-19, имат възмож-

ност да въведат дистанционна 

форма на работа на служи-

телите си, съобразно специфи-

ката и възможностите на съот-

ветната трудова дейност.  

 

https://esf.bg/9285/
https://www.az.government.bg/bg/news/view/informacija-za-rabotodateli-polzvashti-preferencii-za-naemane-na-bezrabotni-lica-3405/


   

  

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.  

 

Временно се преустановява 

приемът на заявления и пре-

доставянето на ваучери по про-

ект „Ваучери за заети лица” 

 

Всички дейности, свързани с обу-

чения с вече издадени ваучери, 

следва да бъдат също временно 

преустановени, съгласно публи-

куваните на 18.03.2020 г. на сайта 

на Агенция по заетостта „Указания 

за провеждането на обучения с ва-

учери по реда на ПМС 280/2015 г.”  

 

Повече информация: тук 

—————————————————— 

 

ОП „Региони в 

растеж“ (ОПРР)  

Управляващият орган на ОПРР 2014 

– 2020 дава указания във връзка с 

въведеното извънредно положение 

на територията на страната по от-

ношение на: 

 условия за кандидатстване и 

оценка на проекти по ОПРР; 

 изпълнение на проекти, времен-

но спиране; 

 искания за плащания, решения 

за налагане на финансови корек-

ции, осигуряване на ликвидни 

средства;  

 мерки за информация и комуни-

кация;  

 други. 

 

Целия текст на Указанията на УО на 

ОПРР, можете да прочетете тук. 

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж”  

Управляващият орган на ОПНОИР 

насърчава бенефициентите по 

програмата – в случаите, в които 

това е възможно - да продължат 

изпълнението на всички дейности 

по финансираните проекти, които 

не изискват физическо присъствие 

на едно място на групи хора и мо-

гат да се осъществят чрез различ-

ни форми на електронна комуни-

кация, като напр.:  

 

 Осъществяване на различни ви-

дове обучения/занимания по ин-

тереси на ученици чрез използ-

ването на електронни платфор-

ми, онлайн обучение в реално 

време, обучение чрез електрон-

на комуникация, използване на 

електронни образователни ре-

сурси и др.  

 Разработване и актуализиране 

на методически помагала, инст-

рументариуми за оценка, учебни 

програми и др.  

 Провеждане на заседания на ра-

ботни групи, експертни и кон-

султативни съвети и др. чрез ви-

деоконферентна връзка, елект-

ронна кореспонденция или друг 

вид електронна комуникация;  

 Кариерно консултиране и про-

фесионално ориентиране на уче-

ници – възможни са индивидуал-

ни консултации чрез използване 

на различни форми на електрон-

на комуникация;  

 Дейности на образователни 

медиатори – работа със се-

мейства на ученици от уяз-

вими групи, подпомагане на 

процеса по въвеждане и 

използване на дистанцион-

ни форми на обучение и др. 

дейности, при спазване на 

задължителните предписа-

ния на Националния опера-

тивен щаб за координиране 

на мерките срещу COVID-

19. 

 

   Повече информация: тук 

 

Удължава се срокът за канди-

датстване по процедурата 

„Повишаване на капаци-

тета на педагогическите 

специалисти за работа в 

мултикултурна среда“ до 

13 май: www.eufunds.bg 

——————————————-- 

ОП „Околна 

среда”  

 

Управляващият орган на ОП 

„Околна среда“ (ОПОС) пуб-

ликува Указания към бенефи-

циентите във връзка с обявя-

ването на извънредно поло-

жение на територията на 

страната:  

 

1.Всички дейности, свързани 

с публични събития и обуче-

ния, следва да бъдат отложе-

ни. 

 

 

https://www.az.government.bg/bg/news/view/vremenno-se-preustanovjava-priemyt-na-zajavlenija-i-predostavjaneto-na-vaucheri-po-proekt-ay-vaucheri-za-zaeti-lica-au-3430/
http://www.bgregio.eu/novini/1686/ukazaniya-na-uo-na-oprr-vav-vrazka-s-obyavenoto-izvanredno-polozhenie-v-stranata.aspx
http://www.bgregio.eu/media/files/Izpalnenie%20na%20dogovori/POIP/ukazaniya_benef_032020.pdf
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=836
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=836
https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/4207


   

  

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.  

 

2. В случай на мотивирано искане 

от страна на бенефициента, УО 

може да разреши спиране изпъл-

нението на дейностите по всич-

ки договори/заповеди по прог-

рамата. Срокът на изпълнение се 

удължава с времетраенето на спи-

рането на изпълнението, без да се 

засяга възможността за внасяне на 

изменения в договора/заповедта. 

 

3. В случай на мотивирано искане 

от страна на бенефициента, УО 

може да разреши удължаване 

срока на изпълнението на дей-

ностите по всички Администра-

тивни договори за безвъзмезд-

на финансова помощ/

Заповеди за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

по програмата до края на срока на 

съответната процедура чрез 

сключване на допълнително спо-

разумение. 

 

4. УО обръща внимание на всички 

бенефициенти, че е необходимо 

да се обследват възможностите 

за спиране на срокове на дого-

вори с изпълнители поради из-

вънредни обстоятелства. Спи-

рането на срокове по договори с 

изпълнители следва да е мотиви-

рано, обосновано и да отговаря на 

изискванията на проведените об-

ществени поръчки за съответната 

дейност. 

 

Повече информация: тук 

 

——————————————————- 

 

 

 

 

 

 

 

ОП “Добро управ-

ление“  

 

 

Указания на ОП “Добро управле-

ние” във връзка с обявяването на 

извънредно положение на терито-

рията на страната:  

1. Бенефициентите следва да 

предприемат всички необходими 

действия за осигуряване на изпъл-

нението на дейностите по проек-

тите, при съблюдаване на прило-

жимите мерки за социална изола-

ция съобразно указанията на ми-

нистъра на здравеопазването за 

периода на извънредно положе-

ние; 

2. Планираното изпълнение на 

конкретни дейности за периода 

на извънредно положение, ко-

ито предвиждат физическо 

присъствие на участници, като 

(прес-) конференции, обуче-

ния, семинари, форуми, кръгли 

маси, работни срещи и други 

публични събития, както и по-

сещения в други държави, 

следва да бъдат:  

2.1. проведени дистанционно чрез 

подходящи форми на непри-

съствена, електронна комуни-

кация, като видеоконферентни 

връзки, виртуални публични 

мероприятия, излъчване на жи-

во онлайн (лайвстрийм) и дру-

ги, съобразно утвърдения план 

за изпълнение на дейностите. 

Дейностите следва да бъдат 

изпълнени в рамките на пред-

видените средства за реализи-

рането им, като се осигури 

адекватна одитна следа чрез 

записи от (видео-) конферент-

ни и лайвстрийм събития и до-

казателства за регистрираните 

в събитието участници и други 

подходящи начини.    

2.2. отложени единствено след 

предоставена пред УО на ОПДУ 

обосновка за обективната не-

възможност дейностите да бъ-

дат проведени неприсъствено/

дистанционно до отмяната на 

извънредното положение в 

страната и извършена промяна 

на съответния договор за БФП. 

 

Повече информация: тук 

  

  

——————————————————- 
  

 

  

  

Програма за ТГС Интеррег – 

ИПА България – Северна 

Македония 

Указания на УО на Програмата:  

hthttp://www.ipa-cbc-007.eu/bg 

 

——————————————————- 

 

Програма за ТГС Интеррег – 

ИПА България – България-

Сърбия  

 

Указания на УО на Програмата:  

www.ipacbc-bgrs.eu 
 
 
—————————————————————- 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/4218
https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/4229
http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/news/ukazaniya-na-uo-na-interreg-ipp-programite-za-tgs-vuv-vruzka-s-izvunrednite-merki-vuvedeni-na
http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/news/ukazaniya-na-uo-na-interreg-ipp-programite-za-tgs-vuvedeni-na-teritoriite-na-durzhavite
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КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
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 Разпоредби , касаещи предоставянето на безвъзмездна финансова помощ със 

средства от ЕСИФ в Закона за мерките и действията по време на извънредното по-
ложение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

 

  

В ЗМДВИП (чл. 21) са предвидени мерки, които позволяват на УО едностранно, по преценка на Ръ-

ководителя на съответния управляващ орган,  да изменят условията за предоставяне на БФП по 

време на извънредното положение:   

  

1. Да изменят едностранно дoгoвoри зa БФП съобразно необходимостта от мерки при криза, вклю-

чително да увеличават размера на договорената БФП. 

2. Да отпускат БФП при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране 

на проектни предложения. 

3. Да увеличат общия ресурс по операциите над одобрените от Комитета за наблюдение по проце-

дурите,по които са допустими мерки в условията на извънредни ситуации и при хипотезата на т. 1.   

4. Дa нaмaлят cрoкoвeтe пo чл. 28, aл. 1, т. 1 и чл. 44, aл. 4 oт Зaкoнa зa управление на средства-

та от ЕСИФ.  

  

Към пълния текст на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обяве-

но с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.: dv.parliament.bg 
 

 
****** 

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление 
№ 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 
2014 - 2020 г. 

 
 

Допълнението на Нормативния акт се налага във връзка с въведеното извънредно положение за-

ради пандемията от коронавирус COVID-19 и осигуряване ефективността на предвидените мерки 

съгласно чл. 21 от Законa за мерките и действията по време на извънредното положение.   

 

Осигуряването на необходимите средства в тази насока не може да бъде реализирано в рамките 

на разполагаемия свободен ресурс на оперативните програми, поради което е налице необходи-

мост от прекратяване на някои стартирали процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ 

 

Дата на приключване на консултацията: 08.04.2020 г. 

 

Към проекта на Постановлението на МС: www.strategy.bg 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=146602&fbclid=IwAR3mpfbJjh-tm9qB2zq3RSfdrXr8vQ_hUBOHBa2xPqIDoUb-GIEiixvA0Ec
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5054&fbclid=IwAR2uSB3Do9iJHEeO7wjx-ianShgyeL0-KPBp1nqIcHg0l64eD_2cQNrKb6s
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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.  

 

НОВАТА СЕСИЯ НА СХЕМАТА ЗА МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ 

СТАРТИРА С НОВИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

На 17 март 2020 г. стартира поредната сесия на Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани 

България с променени Насоките за кандидатстване. Промяната касае специфични цели, целеви групи 

и крайни ползватели. 

Съгласно новите Насоки за кандидатстване допустими са единствено специфичните цели и/или ин-

дикатори, както и крайните ползватели,  за които във формуляра за кандидатстване изрично не 

е указано, че са неприложими за конкурса от датата преди подаване на проектното предложе-

ние. Формулярите, в които са избрани недопустими специфични цели, за които е отбелязано, че са непри-

ложими считано от 17 март 2020 г., няма да бъдат допускани до качествена оценка.  

 
КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СХЕМАТА 

Допустими кандидати: Неправителствени организации, регистрирани в България като юридически лица с 

нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза (включително читалища, ре-

гистрирани по ЗЮЛНЦ и БЧК). 

Допустими партньори: НПО (в обществена или в частна полза), публичен или частен субект (с местонахож-

дение България, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, държавите бенефициенти или страна извън ЕИП, която 

има обща граница с България -Македония, Сърбия, Турция.  

 

Размер на безвъзмездното финансиране: от 2 000 до 10 000 евро. 

Интензитет на помощта: 90%. Останалите 10% са собствен принос, който може да бъде под формата на: 

 доброволен труд – може да достигне до 100%,  

 финансов принос от други финансови източници. 

Продължителност на проектите: от 2 до 12 месеца.  

 

По програмата се подкрепят проекти в шест тематични приоритета:   

1. Подобряване на демократична култура и гражданска осведоменост;  

2. Подкрепа за правата на човека;  

3. Овластяване на уязвими групи;  

4. Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратява-

не на насилието по полов признак;  

5. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;  

6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските орга-

низации.  

 

Срокът за подаване на проектни предложения в рамките на настоящата трета сесия е 17.09.2020 г., 17:00 

ч. Кандидатстването е електронно. Формулярът за кандидатстване, изготвен на български език, се подава в 

ЕСПУП - Електронна система за подаване и управление на проекти. 

 

За повече информация: www.activecitizensfund.bg 

https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=128
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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.  

 

До 15 май животновъди могат да кандидатстват по подмярка 6.3 “Стартова по-

мощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 

 

Във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по дреб-

ните преживни животни, свине и птици, Управляващия орган на Програмата за развитие на селските ра-

йони стартира целеви прием по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства", на-

сочен изцяло към подпомагане на малките стопанства с цел повишаване на биосигурността. 

 

“Биосигурстост” е комплекс от управленски и физически мерки, които намаляват риска от проникване-

то, развитието и разпространението на болести по животните. 

Допустими да кандидатстват са:   

 земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба 3/1999, 

 чиито стопанства са с икономически размер от 2000 и 7999 евро СПО и 

 с над 50% от СПО е формирано от овце, кози, свине и птици: кокошки-носачки, бройлери, пуйки, па-

тици и гъски  

Важно! Изискването за доказване на минимум 33% доход от земеделска дейност към момента на канди-

датстване и регистрацията на животновъден обект по реда на чл.137 от ЗВМД при настоящия прием отпа-

да.  

 

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е 15 хил. евро. Помощта се предоставя за мак-

симален срок от пет години при условие, че представеният към проектното предложение бизнес план е 

изпълнен коректно. Задължително трябва да има поне една инвестиция в дълготрайни активи и поне два 

специфични резултата. Включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални 

активи, като същите водят до повишаване на биосигурността в стопанството. 

 

С приоритет при оценяването са проекти на кандидати с регистрирани животновъдни обекти в район с 

установено огнище на заболявания, разположени в планински район ферми и стопани с образование в 

областта на ветеринарната медицина и животновъдството. 

 

Кандидатстването по подмярката е изцяло електронно в Информационната система за управление и наб-

людение на средствата 2020 (ИСУН). Съдействие при изготвяне на проектното предложение, напълно 

безплатно, кандидатите могат да получат от Областните офиси на Националната служба за съвети в зе-

меделието (НССЗ)  

 

Национална служба за съвети в земеделието няма да прекратява предоставянето на 

своите услуги 
  

 

Препоръчва се за връзка с експертите на НССЗ да се използва телефон или електронна поща, 

за получаване на необходимата информация и консултации. 

Заявления за получаване на консултантски пакети по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги 

за малки земеделски стопанства", в т.ч за безплатно изготвяне на бизнес план по подмярка 

6.3 ще бъдат приемани и по електронен път  за улеснение на земеделските стопани, които желаят да 

ползват услугите на НССЗ. 

Електронната поща и телефони за връзка с офисите и експертите са публикувани на сайта на НССЗ: 

www.naas.government.bg 

https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://www.naas.government.bg/bg/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/49
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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.  

 

Подготовка за програмен период 2021-2027 

Публикувани са Националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 

3 на Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване 07 май 2020г. (13:00 часа българско време). 

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“: 

„Mобилност на младежи и младежки работници“ 

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“: 

„Стратегически партньорства за подкрепа на иновации в областта на младежта“ 

Поканата е отворена само за проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на 

иновации“.  

Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“: 

„Младежки диалог“ 

Поканите са налични и в съответните секции на интернет страницата на ЦРЧР. 

Поради разпространение на COVID-19 и създалата се извънредна ситуация в страната и Евро-

па, прилагането на мандатни писма към проектните предложения не е задължително. При ре-

шение за финансиране, оригиналните мандатни писма следва да бъдат предоставени на На-

ционалната агенция преди подписване на договора за безвъзмездна помощ. 

 

НАЦИОНАЛНИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЕКТОР 

„МЛАДЕЖ“ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Визията и приоритетите за развитие на 6-те района в страната до 2027 г. са 

публикувани за обсъждане 

18 приоритета за икономически подем и подобряване на стандарта на живот на хората в шестте райо-

на на страната предвиждат проектите на регионалните схеми за пространствено развитие на ра-

йоните от ниво 2 (NUTS 2), които Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

публикува за обществено обсъждане.  

Регионалните схеми определят дългосрочните перспективи и цели за пространствено развитие на ра-

йоните, на които е разделена страната, връзките между тях и съседните държави. С тях се отчитат и 

политиките за всеки район в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образование-

то, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуни-

кации, туризма и околната среда в унисон с местния териториален потенциал и принципите за балан-

сирано устойчиво развитие. Те отразяват и съвременните тенденции в регионалната политика на Ев-

ропейския съюз и ще се използват за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за при-

лагане на интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г. 

 

Шестте района от ниво 2, на които е разделена страната, запазват своя териториален обхват, като не 

се предвижда закриване на области, общини и населени места. За всеки от шестте района са изведе-

ни по три приоритета. 

 

http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2020/03/2020-CALL-KA105-R2-Erasmus.pdf
http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2020/03/2020-CALL-KA205-R2-Erasmus.pdf
http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2020/03/2020-CALL-KA347-R2-Erasmus.pdf
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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.  

 

 

Визия и пакет от стратегически приоритети за Югозападен регион  

 

Визия за развитие на Югозападен район:  

 

Югозападен район – развиващ своите потенциали за достойно място сред ев-

ропейските райони 
 

Приоритети за развитие на района: 

 

ПРИОРИТЕТ 1: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ И ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕХОД 

 Специфична цел 1.1. Подобряване на научно-изследователския потенциал на столицата и района 

 Специфична цел 1.2. Повишаване на инвестиционната активност, вкл. чрез изграждане на нови ин-

дустриални зони 

 Специфична цел 1.3. Подкрепа за регионална специализация, устойчиво валоризираща специфични-

те потенциали на района 

 

ПРИОРИТЕТ 2: СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ЧРЕЗ  ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 

 Специфична цел 2.1 Образование и обучение за високо квалифицирана 

работна сила 

 Специфична цел 2.2 Насърчаване на заетостта 

 Специфична цел 2.3 Осигуряване на равен достъп до качествени здрав-

ни услуги 

 Специфична цел 2.4 Подобряване на социалните услуги и социалното 

включване 

 Специфична цел 2.5 Опазване, развитие и популяризиране на културно-

то наследство и културните услуги 

 Специфична цел 2.6 Предоставяне на качествени публични услуги 

 

ПРИОРИТЕТ 3: ПО-ДОБРЕ СВЪРЗАН И УСТОЙЧИВ РАЙОН 

 Специфична цел 3.1. Подобряване на свързаността на района в национален и международен план и 

вътрешнорегионалната достъпност 

 Специфична цел 3.2. Подобряване качествата на околната среда чрез изграждане и подобряване на 

екологичната инфраструктура 

 Специфична цел 3.3. Запазване на биологичното разнообразие 

 Специфична цел 3.4. Териториално развитие и сближаване 

 Специфична цел 3.5. Укрепване на трансграничните перспективи 

 

Проектите на регионалните схеми за пространствено развитие са публикувани за обществено обсъждане 

на следните линкове: www.mrrb.bg, www.strategy.bg. 

 

В рамките на обществените консултации могат да бъдат отправяни предложения за приоритетни интег-

рирани проекти в 6-те региона, които да помогнат за формиране на общата оценка на индикативния фи-

нансов ресурс. Срокът за изпращане на предложения и коментари е 20.04.2020 г. 

 

https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirani-teritorialni-strategii-za-razvitie-na-regionite-za-planirane-ot-nivo-2-za-perioda-2021-2027-g/
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5045
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

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.  

 

Във връзка с въведеното в страната извънредно по-
ложение, свързано с епидемията от CODIV-19, Об-

ластен информационен център – Кюстендил няма да 
приема клиенти в офиса  в периода 13 март — 
13 май 2020 г. 

 
Екипът на ОИЦ – Кюстендил остава на Ваше разполо-

жение за въпроси и разяснения: 
 на тел.: 0876 172 766, 0876 172 744, 0876 

172 788; 

 на е-мейл адрес: oic_kn@abv.bg ; 
 в "съобщения" на страницата ни във Фейсбук: 

Областен информационен център – Кюстендил. 
 
 


