
   

  

 

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 6, юни 2020г. 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 МТСП стартира три мерки за запазване на работните места и намаляване на безработицата 
 Фонд на фондовете пуска антикризисен продукт за МСП  
 Стартира кандидатстването по проект “Заетост за теб” 
 Фонд активни граждани стартира нова мярка за преодоляване на ефектите от COVID—19 
 Над 35,6 млн.лв. бяха изплатени на биопроизводителите  
 Организации на производители на череши и вишни се включват в помощта за реализация на 

реколтата   
 МЗХГ предлага разработване на три подмерки по извънредната помощ COVID-19 за подкре-

па на сектор „Земеделие“ 
 От 3 юли стартира подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”   
 Стартира приемът по подмярка 7.6 от за възстановяване и реконструкция на сгради с рели-

гиозно значение   
 
ПРЕДСТОЯЩО 

 Очаква се да стартира подмярка 8.1 “Залесяване и поддръжка” от ПРСР  
 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 График на предстоящи открити приемни на ОИЦ—Кюстендил  

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 

АКТУАЛНО       

МТСП СТАРТИРА ТРИ МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И НАМАЛЯВАНЕ НА          

БЕЗРАБОТИЦАТА 

В пакета "Заетост х3" влизат новият вариант на мярката 60/40, мярката за подпомагане на секторите на 
транспорта и туризма с 290 лв. за запазване на работно място, както и нова схема за наемане на безра-
ботни. 

Ще продължи запазването на работни места по 60/40, като възможност да кандидатстват ще имат пред-
приятия от повече сектори, включително от сектор "Здравеопазване". Те ще получат средства за 
до три месеца - юли, август и септември, в размер на 60 на сто от осигурителния доход за май 2020г. и 
60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски. Отпада условието фирмите  да не са из-
вършвали дейност в последните месеци. Те трябва да докажат спад на приходите с 20% спрямо същия 
период през 2019 г. и да са декларирали дължимите данъци за 2020г. Отпада условието фирмите  да не 
са извършвали дейност в последните месеци.  

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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Фонд на фондовете пуска антикризисен продукт за малки и средни  

предприятия 

От 3 юли стартира процедурата за избор на банки партньори за новия 
гаранционен инструмент в отговор на пандемията от COVID-19. 
 

Чрез новия си продукт „Портфейлна гаранция с таван на загубите 
за преодоляване на последствията от COVID-19“ ФнФ ще поеме 
част от кредитния риск на финансовите институции при отпускане на нови заеми на малки и средни 
предприятия без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на настоящата 
тежка ситуация. Целта е да бъде улеснен достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейност-
та, включително за задоволяване на потребностите от ликвидност и/или за преодоляване на  финансо-

ви  затруднения, които се дължат на пандемията или се утежняват от нея. 
 
ФнФ предлага гаранция до 80% от размера на всеки кредит, срещу което съответната банка ще трябва 
да предложи финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията. В 
структурата на продукта се предвижда комбиниране на гаранционен инструмент и лихвена субсидия за 
предприятията, които изпитват ликвидни затруднения, но въпреки това са готови да задържат персо-

нала си. 
Общият бюджет е близо 158 млн. лв. 
 
До 17 юли 2020 г., 18 часа, всички финансови институции с валиден банков лиценз и разрешение за 
предоставяне на заеми могат да се включат в процедурата за избор на партньори за реализацията на 
антикризисния инструмент на Фонда на фондовете. 

Те трябва да докажат спад на приходите с 20% спрямо същия период през 2019 г. и да са декларирали 
дължимите данъци за 2020г. Работодателите, получили средства за запазване на заетостта, ще изплащат 
на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от осигурителния доход за 
май 2020 г. Очаква се с новия вариант на мярката да се запазят доходите на около 300 000 души. 
 
2. Помощ за запазване на работни места се предвижда и за работодатели и самоосигуряващи се лица 
от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“, чиито приходи са на-
малели с не по-малко от 20% спрямо миналата година. Те ще могат да получат компенсации в размер на 
290 лв. месечно за работно място, като средствата ще достигнат до около 22 000 работещи. Тази мярка 
може да се комбинира с 60/40, с което на практика помощта за тези сектори ще стане 80/20. Парите за 
компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), 
като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв. Средствата ще се изплащат за период до 6 месеца. 
 

3. Третата мярка от пакет "Заетост х3" дава възможност работодатели да кандидатстват в Бюрата по 
труда за наемане на безработни по процедурата „Заетост за теб“ на ОПРЧР.  
Повече информация за процедура “Заетост за теб” на стр. 4 от настоящия бюлетин. 
 
             Източник: Заетостх3 

https://www.mlsp.government.bg/mtsp-startira-tri-merki-za-zapazvane-na-rabotnite-mesta-i-namalyavane-na-bezrabotitsata?fbclid=IwAR0jbF4Y4ohRMwupzgveVA_VMLto9MF8VatH4fGA5YhLMQlXpVT7r9xUV1I
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СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОЕКТ “ЗАЕТОСТ 

ЗА ТЕБ”, ОПРЧР 

Целта на проекта е да се предостави подкрепа за 
реинтеграция в заетост на безработните лица, оста-

нали без работа вследствие от възникналата панде-
мия и разпространението на вируса COVID-19. 
 
Бюджетът на проекта е 160 000 000 лв., от които 50 
000 000 лв. са заделени за приоритетно подпомага-
не на работодатели с код на икономическа дейност: 
Раздел 79 „Туристическа агентска и операторска 
дейност; други дейности, свързани с пътувания и 
резервации”, Раздел 55 „Хотелиерство”, Раздел 56 
„Ресторантьорство”.  
Бюджетът на проекта предвижда и подпомагане на 
работодатели, които попадат в останалите допусти-
ми сектори, като средствата са разпределени на 
квотен принцип по общини и окрупнени на област, 

съгласно равнището на безработица, броя на ново-
регистрирани безработни лица след 13.03.2020 г. и 
брой работодатели в съответната община. 
 
Допустими кандидати:  
 Работодатели, регистрирани по Търговския закон 

(ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински 

предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1 ЗОС); 
 Работодатели, регистрирани по Закона за юриди-

ческите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ); 
 Работодатели, регистрирани по Закона за народ-

ните читалища. 
 

ЮЛНЦ следва да докажат, че извършват стопанска 

дейност и поддържат аналитична счетоводна отчет-
ност за тази дейност с разделяне на стопанската и 
нестопанската дейност. Осигуряването на заетост 
на лицата от целевата група по проекта следва да 
бъде във връзка с осъществяване на стопанската 
дейност. 
 
Ограничения за максимален брой на заявени работ-
ни места, за които може да кандидатства работода-
тел (вкл. и тези с КИД 55, 56 и 79), спрямо списъч-
ния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съот-
ветстващ на месеца на подаването на заявката : 
 до 10 души се допуска да наеме до 2 лица; 
 до 50 души се допуска да наеме до 10 лица; 

 до 250 души се допуска да наеме до 30 лица; 
 над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 60 

лица. 
 
За работодатели от сфери „Хотелиерство и ресто-
рантьорство" и „Туристическа агентска и операторс-
ка дейност; други дейности, свързани с пътувания и 
резервации“ се предвиждат следните ограничения:   
 до 10 души се допуска да наеме до 2 лица; 

 до 50 души се допуска да наеме до 10 лица; 
 до 250 души се допуска да наеме до 50 лица; 
 над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 

лица. 
 
Целева група:  
1.  Целева група по проекта са безработни лица, 
регистрирани в дирекции „Бюро по труда” . 
2. Лицата следва да не са били в трудови правоот-
ношения с работодателя или свързани с него предп-
риятия по смисъла на Закона за малките и средните 
предприятия в период, не по-малък от 1 (един) ме-
сец от подаване на Заявката на работодателя. 
 

Допустими разходи:  
Разходите за трудови възнаграждения в размер на 
минималната работна заплата, установена за стра-
ната за 8-часов работен ден (но не по-малко от 4 
часа) за срок до 3 месеца. При непълно работно 
време разходите за възнаграждения се изчисляват 
пропорционално. 
 
Кандидатстване: След 14.00 часа на 01 юли 2020 
г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс, 
работодателите, желаещи да се включат в проект 
„Заетост за теб”, могат да подават своите заявки по 
електронен път на следния линк https://
serviceseprocess.az.government.bg/service/

group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/ на 
официалната страница на Агенцията по заетостта.  
 
Подробна информация за проекта: https://
www.az.government.bg/bg/news/view/nov-proekt-na-
agencijata-po-zaetostta-shte-osiguri-zaetost-na-70-
000-bezrabotni-3474/  

https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/
https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/
https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/
https://www.az.government.bg/bg/news/view/nov-proekt-na-agencijata-po-zaetostta-shte-osiguri-zaetost-na-70-000-bezrabotni-3474/
https://www.az.government.bg/bg/news/view/nov-proekt-na-agencijata-po-zaetostta-shte-osiguri-zaetost-na-70-000-bezrabotni-3474/
https://www.az.government.bg/bg/news/view/nov-proekt-na-agencijata-po-zaetostta-shte-osiguri-zaetost-na-70-000-bezrabotni-3474/
https://www.az.government.bg/bg/news/view/nov-proekt-na-agencijata-po-zaetostta-shte-osiguri-zaetost-na-70-000-bezrabotni-3474/


 4 

4 

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 АКТИВНИ ГРАЖДАНИ СТАРТИРА НОВА МЯРКА ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ COVID-19 

Операторът на Фонд 
Активни граждани 

България обявява 
конкурс за набиране 
на проектни предло-
жения в рамките 
на анти-кризисна 
мярка за преодоля-

ване на ефектите от COVID-19. Мярката е част от 
Схемата за малки инициативи и цели да подкрепи 
дейността и капацитета на гражданските организа-
ции в условията на предизвиканата от разпростра-
нението на COVID-19 криза и възстановяването от 
нея. 
 
Допустими кандидати:  

Граждански организации/неправителствени органи-
зации, регистрирани в България като юридически 
лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) по реда на Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел, определе-
ни за извършване на дейност в обществена полза 
(включително читалища, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и Български 
червен кръст). 
 
Всички бенефициенти, които изпълняват стратеги-
чески проекти и проекти по схемата за малки ини-
циативи, са допустими кандидати по настоящия 
конкурс. 
 

По анти-кризисната мярка за преодоляване на 
ефектите от COVID-19 ще се подкрепят проекти в 
следните шест тематични приоритета (със съот-
ветните бюджети): 
 
1. Подобряване на демократична култура и граж-
данска осведоменост – 81 000 евро; 
2. Подкрепа за правата на човека – 51 500 евро; 
3. Овластяване на уязвими групи – 36 110 евро; 
4. Повишаване на приноса на гражданските органи-
зации за равенството между половете и предотвра-
тяване на насилието по полов признак – 31 500 ев-
ро; 
 

5. Повишаване на ангажираността на гражданите с 
опазване на околната среда и климатичните проме-

ни – 21 600 евро; 
6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на 
гражданския сектор, в това число на гражданските 
организации – 210 750 евро. 
Общ бюджет по мярката: 432 460 евро. 
 
Допустими разходи:   
Разходи за възнаграждения на екипа по проекта; 
Доброволен труд; 
Разходи за пътувания;  
Материали и консумативи за проектни дейности; 
Услуги за проектни дейности; 
Разходи в изпълнение на изисквания на договора за 
безвъзмездно финансиране; 

Амортизация на дълготрайни активи; 
Закупуване на оборудване (ДМА); 
Разходи за ремонт и реконструкция; 
 
Размер на безвъзмездната помощ: между 2 000 
и 10 000 евро. 
Кандидатите имат възможност да получат до 100 % 
безвъзмездно финансиране за проектите си.  
 
Всички подробности и изисквания във връзка с по-
даването на проектни предложения по мярката мо-
гат да бъдат намерени в Насоки за кандидатства-
не. 

Крайният срок за подаване на проектни предложе-
ния е 10 септември 2020 г. в 17.00 часа.  

                                                                                                                         

                                                                                                                        
Източник: activecitizensfund.bg 

https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=7
https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=7
https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=136&fbclid=IwAR0L862W_KUVSOlho4HKUwlNXQk5hW0cAVK0m7fxnO1CPOXzr0ozq-MUDiM
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ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЧЕРЕШИ И ВИШНИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В              

ПОМОЩТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕКОЛТАТА  

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разшири обхвата на схемата de minimis, 
одобрена на 12 май като стимул за българските овощари при реализацията на 
реколтата от български череши и вишни през настоящата изкупна кампания. По-
мощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за 
земеделските стопани, заради пандемията от коронавирус (COVID-

19).Финансова подкрепа получават преработвателните предприятия, като субси-
дията покрива част от разходите, свързани с изкупуването, транспорта и прера-
ботката на реколтата тази година. 

Преработвателите трябва да са регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния 
регистър на БАБХ. За да получат средства по държавната помощ, е необходимо предприятията да отчетат с 
фактури закупените количества български череши пред ДФ „Земеделие“. Добивите следва да са произве-
дени от земеделските стопани, които са участвали по схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2019 
и са били допустими за подпомагане. Сега се включват и признати от министъра на земеделието, храните и 
горите групи и организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“, обединяващи земеделски 
производители на череши и вишни и чиито членове са заявили през Кампания 2019 участие по схемата за 
обвързано подпомагане за плодове (череши или вишни) и да са били допустими за подпомагане. Напомня-
ме, че срокът за подаване на заявления е до 15 юни, а срокът за представяне на документи за отчитане 
изкупено количество продукция е до 31 юли 2020 г.  Предстои ДФЗ съвместно с МЗХГ да изменят указания-
та за предоставяне на помощта.  

                                                                                                                                     Източник: МЗХГ 

НАД 35,6 МЛН.ЛЕВА БЯХА ИЗПЛАТЕНИ НА БИОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ  

ДФ „Земеделие“ преведе над 35,6 млн. лв. по мярка 11 „Биологично 
земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Най-очакваните плащания постъпи-
ха по сметките на 3 177 земеделски стопани с одобрени заявления по 

направление „Биологично растениевъдство“, „Биологично животно-
въдство“ и „Биологично пчеларство“ за Кампания 2019.  

В направление „Биологично растениевъдство“ субсидии получиха 2 
398 стопани, които си разпределят над 29 млн. лв.  Фермерите, които 
отглеждат стадата си по биологичен начин са 41. По банковите им 
сметки са наредени общо 174 870 лв. Финансова подкрепа от над 6 

млн. лв. е преведена на 813 биологични пчелари.  

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно пла-
щане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се 
осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 
25% - от националния бюджет.  

Тази година Разплащателната агенция за първи път превежда субсидиите по мярка 11 по изградения нов 
Регистър на биопроизводителите. В отговор на изискванията на регламентите на ЕС, страната ни трябва-

ше да създаде възможно най-пълна база данни за дейността на всички оператори, които извършват био-
логично производство у нас.  

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/priznatite-organizacii-na-proizvoditelite-na-chere/?fbclid=IwAR1LCrKxmuU6M2L9kXjwkHxp7-dBW5h_qqddECVA0dplF-qntm0MMw0YX4E
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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.  

 

МЗХГ предлага разработване на три подмерки по извънред-

ната помощ COVID-19 за подкрепа на сектор „Земеделие“ 

Министерство на земеделието, храните и горите предлага разработ-
ване на три подмерки за компенсиране на земеделските стопани, 
както и за предприятия, преработващи селскостопански продукти, 

по извънредната помощ COVID-19.  

 По първата подмярка COVID-1 ще се подпомагат земеделски 
стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите и мер-
ките за директни плащания през Кампания 2019 и Кампа-
ния 2020. То ще се предоставя на кандидати за размера на до-
пустимите площи и/или брой животни през 2019 кампания, но за 

не повече от заявените такива през 2020 кампания. Финансовата 
помощ ще бъде за производители на плодове и зеленчуци, розопроизводство, винено 
грозде, фермери, отглеждащи селскостопански животни и пчелари. В сектор „Пчеларство“ 
се предоставя подпомагане за пчелни семейства на допустими кандидати, участвали за държавна 
помощ de minimis  през 2019 г. , но за не повече от наличния брой пчелни семейства през 2020 
година. За сектор „Растениевъдство“ помощта за отглеждане на плодове е в размер на 500 лв/ха. 

За  оранжерийни зеленчуци ставката е 5400 лв/ ха. Относно подпомагането за отглеждане на зе-
ленчуци на открито саа обсъдени два варианта. Първият от тях е за подпомагане на производите-
лите в размер на 650 лв./ хектар. Втората възможност е 6,5 % от прихода от реализацията на про-
дукцията, добита от отглежданите култури, но не повече от 650 лв./ хектар. По първата подмярка 
ще се подпомогне и отглеждането на рози по 900 лв./ха. Финансовата помощ за отглеждане на ви-
нени лозя е в размер на 300 лв./ха. В сектор „Животновъдство“ финансовата помощ ще бъде разп-

ределена , както следва: за овце и кози-10 лв. на глава животно; говеда - 53 лв. на глава животно 
и за биволи 63 лв. на глава животно. Пчеларите ще получат по 5 лв. за едно пчелно семейство. 

 По втората подмярка COVID-2 се предвижда да се подкрепят земеделски стопани поради 
необходимостта от въвеждането на противоепидемични мерки в рамките на земеделските 
стопанства. Тази подмярка има за цел да запази здравето на заетите в селското стопанство. Фи-
нансова помощ ще се предоставя на фермери, осъществяващи дейност по отглеждане на свине, 

птици и други селскостопански култури. Тя е на база средносписъчен брой на персонала за перио-
да март-юни 2020 г. По нея стопаните ще получат 30 лв. за едно заето лице в земеделски стопанс-
тва, отглеждащи други селскостопански култури. 245 лв. ще се изплащат за едно заето лице за 
земеделски стопанства, отглеждащи свине, а за отглеждащите птици ставката е 430 лв. 

 Третата подмярка COVID-3 предвижда да компенсира малки и средни предприятия за пре-
работка на селскостопански продукти. В предложения вариант финансовата помощ ще се пре-

доставя, ако е установен спад на приходите от продажби на преработени селскостопански продук-
ти с най – малко 20 на сто по данни за периода март - юни на 2020 г., спрямо периода март - юни 
на 2019 г. По нея ще могат да кандидатстват производствени сектори, засегнати най-много от пан-
демията. Подпомагането ще бъде 5 % от декларираните приходи за календарната 2019 г.  

                                                                                                                                                     Източник: МЗХГ 

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/mzhg-predlaga-razrabotvane-na-tri-podmerki-po-izvn/?fbclid=IwAR05E4Q7-s6t9ipWjepYC_X2nfYr6eJkk6UGVwos6p6wuLi6nOsFoyx8VEI


   

  

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.  

 

ОТ 3 ЮЛИ СТАРТИРА ПОДМЯРКА 4.1„ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА”  

Цел на процедурата: Подмярката има за цел пови-

шаване конкурентоспособността на земеделието 
в Република България  

 
Допустими кандидати:  
 земеделски стопани за инвестиции в техните сто-

панства, пряко свързани с дейностите по първич-
но селскостопанско производство и съхранение 
на собствени земеделски продукти получени при 

отглеждането на селскостопански животни, както 
и подготовка на тези продукти за продажба; 

 признати групи или организации на производите-

ли за колективни инвестиции, които са от полза 
на цялата група или организация на производи-
тели и са свързани с основната земеделска дей-
ност по производство и/или съхранение на про-
дукти, получени от отглеждането на селскосто-
пански животни от техните членове, както и с 
подготовка на продукцията за продажба; 

 Стандартен производствен обем в размер на ле-
вовата равностойност на 8000 евро. 

 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ 
по настоящата процедура възлиза на 58 674 000 
лв.  
Минималният размер на допустимите разходи за ед-
но проектно предложение е 29 337 лв.  
Максималният размер на допустимите разходи за ед-
но проектно предложение е 977 900 лв. 
Процент на съфинансиране е 50%. 

 
Допустими дейности: 
 а) внедряване на нови продукти, процеси и тех-

нологии и обновяване на наличните производст-
вени материални и/или нематериални активи; 
или  

 б) насърчаване на сътрудничеството с произво-

дителите и преработвателите на земеделски про-
дукти; или  

 в) опазване на компонентите на околната среда, 

включително с намаляване на вредните емисии и 
отпадъци; или  

 г) подобряване условията на труд, подобряване 

на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, 
екологичните и други условия на производство; 

или  
 д) подобряване качеството на произвежданите 

земеделски продукти; или  
 е) осигуряване на възможностите за производст-

во на биологични селскостопански продукти.  
Допустими разходи: 
 Разходи за строителство или обновяване на сгра-

ди и на друга недвижима собственост;  
 Разходи за закупуване, включително чрез финан-

сов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, 
съоръжения и оборудване; 

 Разходи за закупуване на съоръжения, прикачен 
инвентар за пчеларство и съответно оборудване; 

 Разходи за закупуване на земя; 
  Разходи за достигане на съответствие с между-

народно признати стандарти, свързани с въвеж-
дане на системи за управление на качеството в 
земеделските стопанства, въвеждане на добри 
производствени практики, подготовка за серти-
фикация; 

 Разходи за закупуване на софтуер, включително 
чрез финансов лизинг; 

 Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти пра-

ва и лицензи, за регистрация на търговски марки 
и процеси, необходими за изготвяне и изпълне-
ние на проекта; 

 Разходи, свързани с проектното предложение. 

 
 Крайният срок за подаване на проектни пред-
ложения е 30 септември 2020 г. 
                                              
                                                      
                                                     Източник: МЗХГ 

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/zapochna-priemt-po-podmyarka-41-ot-prsr-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.  

 

ОЧАКВА СЕ ДА СТАРТИРА ПОДМЯРКА 8.1 “ЗАЛЕСЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА” ОТ ПРСР 2014-

2020 

Цели на подмярката:  
 увеличаване на лесистостта в 
равнинните райони с по-ниска та-
кава; 
 ограничаване на ерозията и 

запазване на качеството на земи-
те в съседни територии; 
 подобряване на водния баланс 

в подкрепените територии; 
 адаптиране към промените в климата. 

Допустими кандидати:  
 Физически лица, собственици на земеделски или 

неземеделски земи; 
 Еднолични търговци и местни поделения на веро-

изповеданията, собственици на земеделски или 
неземеделски земи; 

 Общини, собственици или стопанисващи земедел-
ски или неземеделски земи; 

 Държавни предприятия стопанисващи/

управляващи минимум 1.0 ха неземеделски земи; 

 Юридически лица, собственици или стопанисващи 

минимум 1.0 земеделски или неземеделски земи.       
Допустими дейности:  

 Залесяване с дървесни и храстови видове; 
 Третиране на фиданките с необходимите предпаз-

ни и защитни материали; 
 Ограждане на залесената територия; 
 Поддръжка на залесените площи. 

 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ 
(БФП) по процедурата е 18 028 131лв. 
Интензитет на БФП е 50%.  
Минималният размер на общите допустими разходи 
за едно проектно предложение е 4 889.50лв. 
Максималният размер на общите допустими разходи 
за едно проектно предложение е 586 740лв. 
 
 

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПА ПОДМЯРКА 7.6  ОТ ПРСР 2014-2020 ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА СГРАДИ С                        

РЕЛИГИОЗНО ЗНАЧЕНИЕ 

Цел на процедурата:  да повиши качеството на 
живот и да запази културната идентичност и тради-
ции в селските райони. 

Допустими кандидати: признати или регистрирани 
като юридически лица по Закона за вероизповедани-
ята.  

Допустимите разходи: възстановяване и реконст-

рукция на сгради с религиозно значение. По подмяр-
ката ще бъдат финансирани и дейности за оборудва-
не и обзавеждане на местни поделения по вероизпо-
веданията.  

Общият бюджет по подмярката е в размер на 
близо 28.5 млн. лв. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова 
помощ е в размер до 100% от общия размер на до-

пустимите разходи и не могат да надвишават лево-

вата равностойност на 300 000 евро за проект.  

Крайният срок за подаване на проектни пред-
ложения е 23 септември 2020 г.  

ПРЕДСТОЯЩО       
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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.  

 График на предстоящи открити приемни на Областен информационен център—

Кюстендил в област Кюстендил: 

 
1. гр. Бобошево: 07.07.2020 г., вторник, 10:00-12:00 ч., градинката пред читалище “Лоза” 

2. гр. Дупница: 08.07.2020 г., сряда, 10:00—12:00 ч., пред сградата на Общината 

3. гр. Сапарева баня: 08.07.2020 г., сряда, 13:00—15:00 ч., пред сградата на Общината 

4. гр. Бобов дол: 09.07.2020 г., четвъртък, 10:00—12:00ч., пред сградата на Общината 

5. гр. Рила: 10.07.2020 г. ,петък, 10:30—12:30, пред сградата на Общината 

6. гр. Кочериново: 10.07.2020 г., петък, 13:00—15:00 пред сградата на читалище “Пробуда” 

 
Всички, които проявяват интерес към възможностите за кандидатстване по европейски прог-
рами, могат да ни посетят!  
 
Предстоят открити приемни и в останалите общини от област Кюстендил като времето и място-
то на провеждането им ще бъде уточнено и публикувано на Фейсбук страницата на ОИЦ—
Кюстендил. 

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB-26920457987

