
   

  

 

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 8, август 2020г. 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро по инструмент, 

финансиран от ОПРЧР  

 Нови икономически мерки бяха обсъдени на среща между министърът на икономиката и представите-

ли на работодателските и синдикалните организации 

 Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 

 От 31 август може да се кандидатства по Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни 

и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП 
 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

 Покана за участие в избора на представители на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност в състава на 

ТРГ за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 
трансформация за периода 2021-2027 г. 

 
ОТ РЕГИОНА 

 Проведе се информационна кампания по проект за изграждане на инсталация за предварително тре-

тиране и компостираща инсталация за разделно събрани отпадъци 

 Стартова пресконференция  в Кюстендил по проект за изграждане на екологична инфраструктура 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 

АКТУАЛНО       

СОЦИАЛНИ И СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ МИКРОК-

РЕДИТИ ДО 50 000 ЕВРО ПО ИНСТРУМЕНТ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПРЧР   

Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро със срок на изпла-

щане до 10 години. Това е възможно благодарение на финансовия инструмент „Портфейлна гаранция с 

таван на загубите за микрокредитиране“, реализиран от Фонда на фондовете със средства на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“. Кредитите ще се отпускат при по-нисък лихвен процент, по-

малки изисквания за обезпечения и възможност за гратисен период. От него ще могат да се възползват и 

хора с увреждания, безработни повече от шест месеца и младежи до 29 години.  

Облекчените условия на микрокредитиране са възможни, след като Фондът на фондовете проведе общес-

твена поръчка за посредник, спечелена от УниКредит Булбанк. В резултат на това е сключено споразуме-

ние между банката и Фонда на фондовете за гаранции на стойност 5 млн. лв.  На базата на гаранционно-

то покритие се очаква банката да отпусне микрокредити със собствени средства на стойност 25 млн. лв. 

Желаещите да получат заеми по облекчените условия трябва да кандидатстват в УниКредит Булбанк.                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                      Източник:  esf.bg 

 

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
https://esf.bg/socialni-i-startirashti-predprijatija-mogat-da-poluchat-mikrokrediti-do-50-000-evro-po-instrument-finansiran-ot-oprchr/


   

  

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.  

 

НОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ БЯХА ОБСЪДЕНИ НА СРЕЩА МЕЖ-

ДУ МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБО-

ТОДАТЕЛСКИТЕ И СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Нови икономически мерки бяха обсъдени на среща между министърът на 
икономиката Лъчезар Борисов и представители на работодателските и син-

дикалните организации. На нея стана ясно, че в следващите 4 месеца иконо-
мическото ведомство предвижда да предприеме допълнителни антикризис-
ни мерки пряко насочени към българските предприятия за преодоля-

ване на последствията от COVID-19. „С наличните свободни средства в 
рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (в размер на 
162 млн. лева) е планирано да стартират две мерки”, каза министър Борисов.  

 

Първата мярка е за т. нар. "големите малки" компании, които не са включени до момента, но допъл-

нително ще стане ясно дали това да са компании с годишен оборот от 500 хил. лв., или с 300 хил. лв., 
като размерът на помощите за тези компании ще бъде 50 или 100 
хил. лв. 

Втората мярка е да се предостави подкрепа, включително инвести-

ционна за МСП, за реорганизация и адаптиране на работните места 
или промени в бизнес процесите и моделите. Размерът при нея е 82 
млн. лв. 

 

С новите средства в рамките на Инициативата на Европейската ко-

мисия REACT-EU (в размер на 391 166 000 лева) е предвидено да 
стартират следните мерки: 

1/.Дигитализация, възстановяване и растеж(с индикативен бю-
джет 291 166 000 лева), и 
2/.Цифрови и зелени иновации (с индикативен бюджет 100 000 000 лева). 

 
Основната цел на мярката „Дигитализация, възстановяване и растеж“ е да осигури подкрепа за възста-
новяване и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни тех-

нологии и услуги. Предвидено е да се финансират проекти за насърчаване използването на ИКТ в 
предприятията, инвестиции за реорганизация на работните процеси и възстановяване на дейността, 
вкл. интернационализация, инвестиции в технологии за опазване на околната среда, както и въвежда-

не на възобновяеми източници на енергия за отопление и охлаждане за собствено потребление. 
Подкрепа по мярката ще могат да получат предприятията от всички сектори на икономическа дейност, 
които са осъществявали дейност през 2018 г. и 2019 г.  Предвидени са минимален размер - 10 000 ле-

ва; максимален размер съгласно категорията на предприятията:  микро - 100 000 лева, малки - 150 
000 лева, средни – 250 000 лева. 

Мярката „Цифрови и зелени иновации“ е да подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода 
към цифрова и кръгова икономика. По мярката са предвидени минимален размер – 50 000 лева, мак-

симален размер – 391 166 лева. Интензитетът на безвъзмездната помощ е 80%. 

 

                                                                                                                  Източник: Министерство на икономиката 

https://mi.government.bg/bg/news/ministar-borisov-obsadi-novi-ikonomicheski-merki-s-rabotodatelskite-i-sindikalnite-organizacii-3928.html?p=eyJwYWdlIjoyfQ==
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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.  

 

Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 

От 19 август 2020 г. земеделските стопани могат да 

подават заявления за подпомагане по подмярка 21.1 

"Извънредно временно подпомагане за земе-

делските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 

"Извънредно временно подпомагане за земе-

делските стопани COVID 2". Приемът е до 21 сеп-

тември 2020 г. Заявленията ще се приемат в общинс-

ките служби по земеделие. 
По COVID мерките се подпомагат земеделски стопа-

ни, микро, малки и средни предприятия, както и гру-
пи и организации на производители, които са особе-

но засегнати от кризата, предизвикана от пандемията 

от коронавирус. Всички кандидати следва да имат 

регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделс-

ките стопани. 

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и об-
хваща секторите - „Плодове и зеленчуци", 

„Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни рас-

тения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и 

кози) и „Пчеларство". 

Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са 

земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане 

по схемите за директни плащания през Кампания 

2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобре-
ни за предоставяне на държавна помощ de minimis за 

подкрепа на пчеларите през 2019 г.. Подкрепа ще 

получат и бенефициенти с действащ договор или 

одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 
г. 

Финансовата помощ по подмярка COVID 1 се изплаща 

под формата на еднократна сума . 

 

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обх-

ваща всички останали направления в областта на 

растениевъдството и "Животновъдство" (свине и пти-

ци). 

Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатс-

твалите за подпомагане по схемите за директни пла-

щания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или 

бенефициенти с действащ договор/ангажимент по 

мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Земеделски стопани, 

които отглеждат свине и/или птици, могат да канди-

датстват по подмярката в случай че са кандидатства-

ли и одобрени за предоставяне на държавна помощ 

през 2019 г. по схема "Помощ за реализиране на 

доброволно поети ангажименти за хуманно отноше-

ние към птиците" и/или схема "Помощ за реализира-

не на доброволно поети ангажименти за хуманно от-

ношение към свинете". 

  Финансовата помощ по подмярка COVID 2 се пре-

доставя за лице, заето в стопанство и се изплаща под 

формата на еднократна сума в размер на: 
  • 30 лв. за едно заето лице, приравнено към сред-

носписъчния брой на персонала – за кандидати, отг-

леждащи селскостопански култури; 

  • 245 лв. за едно заето лице, приравнено към сред-
носписъчния брой на персонала – за кандидати, отг-

леждащи свине; 

  • 430 лв. за едно заето лице, приравнено към сред-

носписъчния брой на персонала – за кандидати, отг-
леждащи птици. Един земеделски стопанин може да 

получи подпомагане за повече от една от изброените 

дейности, но не повече от левовата равностойност на 

7000 евро. 
  Условията за предоставяне на помощите и докумен-

тите за кандидатстване по подмерките са разписани 

в публикуваната в Държавен вестник, бр. 70 от 

7.08.2020 г. Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за при-
лагане на мярка 21 "Извънредно временно подпома-

гане за земеделските стопани и малки и средни пред-

приятия, които са особено засегнати от кризата, пре-

дизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

След приема на заявления за подпомагане ДФ 

„Земеделие” извършва административни проверки на 

представените документи от кандидатите и след това 
одобрената финансова помощ се изплаща. 

  Съгласно изготвения от ДФЗ индикативен график за 

плащанията до края на годината, еднократната фи-
нансова помощ по подмярка COVID 1 ще се изплаща 

в периода 28 септември – 2 октомври 2020 г. 

Плащанията по подмярка COVID 2 ще са в периода 

10 ноември – 20 ноември 2020 г. 
 
 
 
 
 
                                              
                                                                 Източник:  ДФЗ 

https://www.dfz.bg/assets/15042/NAREDBA_3_ot_29011999_g_za_syzdavane_i_poddyrjane_na_registyr_na_zemedelskite_stopani__Zagl_izm_DV_b.pdf
https://www.dfz.bg/assets/15042/NAREDBA_3_ot_29011999_g_za_syzdavane_i_poddyrjane_na_registyr_na_zemedelskite_stopani__Zagl_izm_DV_b.pdf
https://www.dfz.bg/assets/15042/NAREDBA_3_ot_29011999_g_za_syzdavane_i_poddyrjane_na_registyr_na_zemedelskite_stopani__Zagl_izm_DV_b.pdf
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=94549EAB964A26B3AE687A6B0FBB663E?idMat=150692
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=94549EAB964A26B3AE687A6B0FBB663E?idMat=150692
https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-covid-1-covid-2/?fbclid=IwAR23O2E43PUBlVJf8gAakFyyHwDjKwCn_abf0h9VmFWuFSHReUkKWNRbGDY
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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.  

 

ОТ 31 АВГУСТ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ПО ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП 

Цел на ваучерната схема  

Повишаване капацитета на българските малки и 

средни предприятия (МСП) за конкурентен и устой-

чив на динамично развиващите се пазари бизнес 

чрез предоставяне на услуги, свързани с използва-

нето на информационни и комуникационни техноло-

гии.  

 

ВАУЧЕРИ – ТИП 1 

Ваучери за web-базирани ИКТ услуги – плат-

форми, web-сайтове и/или мобилни приложе-

ния с фиксирана номинална стойност 5 000 лв. без 

ДДС и 6 000 лв. с ДДС,  за следните ИКТ услуги: 

 решения и платформи за електронна търговия, 

базирани на ИКТ бизнес решения; 

 фирмени/корпоративни web-сайтове; 

 фирмени/корпоративни web-сайтове за елект-

ронна търговия; 

 опростени мобилни/таблет приложения за елект-

ронна търговия и/или ИКТ бизнес решения; 

 

ВАУЧЕРИ – ТИП 2 

Ваучери за ИКТ услуги за дигитален марке-

тинг, оптимизиране на процеси и/или осигуря-

ване на кибер и информационна сигурност с 

фиксирана номинална стойност 20 000 лв. без ДДС 

и 24 000 лв. с ДДС,  за следните ИКТ услуги: 

 

 ИКТ услуги за дигитален маркетинг:  

 Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи 

дейността на фирмата и качване в Интернет 

пространството, вкл. добавена реалност (ако е 

приложимо); 

 Софтуерни разработки и внедряване на VR тех-

нологии в производствения сектор; 

 Издаване на уникални идентификационни номе-

ра за продукти на компанията с признаване в 

цял свят; 

 Осигуряване на достъп до електронна платфор-

ма за въвеждане на продуктова информация, 

която в последствие се синхронизира с елект-

ронна платформа за продуктова информация; 

 

 

 ИКТ услуги за оптимизиране на управленс-

ки, производствени и логистични процеси.  

 

 ИКТ услуги за осигуряване на кибер и ин-

формационна сигурност на продукта и/или 

услугата и/или процесите: 

 чрез прилагане на blockchain технология и дос-

тавяни ledger-технологии; 

 чрез прилагане на blockchain технология и дос-

тавяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свър-

зани с доставката на суровини и/или производс-

твени процеси и/или логистични процеси по дис-

трибутирането на стоката/услугата; 
 

Допустимите разходи са само за услуги, без достав-

ка на хардуер.  

 

Допустими кандидати 

 Юридически лица или ЕТ, регистрирани съглас-

но Търговския закон;  

 Микро, малко или средно предприятие по смисъ-

ла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за МСП;  

 Да развиват своята основна икономическа дей-

ност в една от групите дейности, определени в 

НСНМСП 2014-2020 като високотехнологични, 

средно високотехнологични, нискотехнологични 

и средно нискотехнологични промишлени произ-

водства или интензивни на знание услуги. 

 

Кандидатстването ще се осъществи чрез електронно 

генериран формуляр през Информационната систе-

ма за управление и наблюдение на средства-

та (ИСУН 2020) от ЕС в България. 

 

 

Кандидатстването ще бъде възможно от 10:00ч. на 

31 август 2020г. до 16:30ч. на 30 септември 

2020г. 

 

 

 

               Източник: Министерство на икономиката 

 

https://mi.government.bg/bg/news/na-31-avgust-startira-procedurata-za-kandidatstvane-v-pilotnoto-izdanie-na-vaucherna-shema-za-predost-3931.html
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периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

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

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮЛНЦ ЗА ОБЩЕСТВЕ-

НО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ В СЪСТАВА НА ТРГ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА 
ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТ-

НА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

Във връзка с процеса на програмиране за програ-

мен период 2021 - 2027 г. с Постановление № 142 

на Министерския съвет от 7.06.2019 г. за разработ-

ване на стратегическите и програмните документи 

на Република България за управление на средства-

та от фондовете на Европейския съюз за програм-

ния период 2021 – 2027 г. (ПМС № 142/2019 г.) се 

създава тематична работна група за разработване 

на Програма за научни изследвания, иновации и 

дигитализация за интелигентна трансформация.   

Юридическите лица с нестопанска цел за осъщест-

вяване на общественополезна дейност, желаещи да 

участват в състава на тематичната работна група, 

са поканени да представят заявление за участие.  

В избора могат да участват следните групи юриди-

чески лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за обществе-

нополезна дейност: 

а) организации, работещи в сферата на равенство-

то между мъжете и жените, недискриминацията и 

равните възможности; 

б) организации, работещи в сферата на социалното 

включване и интегрирането на маргинализираните 

групи; 

в) екологични организации; 

г) организации, работещи в сферата на образова-

нието, науката и културата; 

д) организации на местните инициативни групи и 

местните инициативни рибарски групи за изпълне-

ние на подхода "Водено от общностите местно раз-

витие"; 

е) Организации, работещи в сферата на иновации-

те и научните изследвания; 

ж) Организации, работещи в сферата на развитие 

на информационните и комуникационни техноло-

гии. 

ЮЛНЦ за общественополезна дейност от посочени-

те по-горе групи, желаещи да участват в работната 

група за разработване на Програмата за научни 

изследвания, иновации и дигитализация за интели-

гентна трансформация, трябва да отговарят на 

следните общи критерии: 

1. да са регистрирани по реда на Закона за юриди-

ческите лица с нестопанска цел като юридически 

лица с нестопанска цел за осъществяване на об-

щественополезна дейност най-малко 2 години пре-

ди момента на подаване на заявление за участие в 

процедурата за избор; 

2. да са действащи и активно осъществяващи цели-

те си не по-малко от 2 години към момента на по-

даване на заявлението за участие в процедурата за 

избор; 

3. да притежават опит в разработване-

то/изпълнението/мониторинга или оценката на 

стратегии/програми или политики; 

4. да притежават опит в разработване-

то/изпълнението/мониторинга или оценката на На-

ционалната стратегическа референтна рам-

ка/Споразумението за партньорство/програми или 

проекти, финансирани със средства от Европейския 

съюз; 

5. в тях да членуват поне 3 местни инициативни 

групи и/или местни инициативни рибарски групи, 

действащи и активно осъществяващи целите си не 

по-малко от една година към момента на подаване 

на заявлението за участие в процедурата за избор. 

Заявленията за участие в процедурата и приложенията 
към тях се подават в срок до 04.09.2020 г. до г-н Мар-
тин Дановски, председател на Управителния съвет на 
Фонд мениджър на финансови инструменти в Бълга-
рия  по един от следните начини: 

 на хартиен носител на адрес: гр. София 1594, бул. 

„Княз Ал. Дондуков”, № 1; 

 по електронен път документите се изпращат на елек-

тронен адрес: ngo.selection@government.bg 

 

                                                 Източник: eufunds.bg 

 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

https://www.eufunds.bg/bg/node/5431
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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.  

 

Проведе се информационна кампания по проект за изграж-

дане на инсталация за предварително третиране и компос-
тираща инсталация за разделно събрани отпадъци 

В периода 3 – 7 август екипът по проект „Проектиране и изг-
раждане на допълнителна инфраструктура/инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци и компости-
раща инсталация за разделно събрани биоразградими и/
или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система 

за управление на отпадъците на регион Благоевград, 
включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново 
и Бобошево“, финансиран по Оперативна програма „Околна сре-

да“ 2014-2020г., проведе информационна кампания  в общините, 
включени в проекта. Сред посетените общини бяха и общините Ри-
ла, Кочериново и Бобошево от област Кюстендил, които са част от  "Регионално сдружение за уп-

равление на отпадъците - Благоевград" (РСУО – Благоевград). 
 
Целта на кампанията е да се запознаят жителите на общините – партньори с проекта, дейностите, 

ползите от разделното събиране на отпадъци. По проекта се предвижда проектиране и изграждане 
на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на смесено събрани био-
разградими отпадъци, които ще обслужват общините от РСУО – Благоевград (Благоевград, Симитли, 

Рила, Кочериново и Бобошево). Компостиращата инсталация е с капацитет-2516 т/г, а инсталацията 
за предварително третиране на биоразградими отпадъци е с капацитет-24117 т/г. Компостирането 
ще се извършва в открити клетки с навес, чрез автоматична система, където поддържането на усло-

вия, подходящи за правилното протичане на процеса на компостиране е в по-малка зависимост от 
климата. Инсталацията за предварително третиране на биоразградими от-

падъци включва оптимална комбинация между механизация, оборудване и 
ръчен труд. Технологичният процес включва механично сортиране и отде-
ляне на рециклируемите фракции, както и стабилизиране на сортираните 

биоразградими отпадъци чрез контейнерно компостиране. Местоположени-
ето на площадката, на която са предвидени да се изградят двете инстала-
ции, се намира в землището на с. Бучино и землището на с. Българчево, 

собственост на община Благоевград. 
 

Проектът се финансира по оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020“, 

приоритетна ос 2 „отпадъци”. Стой-

ността му е 11 945 990.08 лева, от ко-

ито 7 635 433.52 лева са финансиране 

от ЕС, от Републиканския Бюджет са 

осигурени 1 347 429.44 лева, а собст-

веният принос на Община Благоевград 

е 1 000 314.37 лева. Срокът за изпъл-

нение на проекта е до 23.03.2021 г. 

                          ОТ РЕГИОНА 
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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.  

СТАРТОВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  В КЮСТЕНДИЛ ПО ПРОЕКТ 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 

На 11 август 2020г. Регионално сдружение за управление на отпадъците „Рила 

Еко“ проведе начална пресконференция по проект „Изграждане на екологич-

на инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, ОПОС. На събитието присъстваха 

екипът за управление на проекта, служители на Община Кюстендил, служители 

на Община Невестино и Община Трекляно, експерти от Областен информацио-

нен център – Кюстендил, представители на ресторантьорския бизнес, медии и 

други заинтересовани лица.  Проектът се изпълнява на територията на общини-

те Кюстендил, Невестино и Трекляно, които са част в Регионалното сдружение 

за управление на отпадъците (РСУО) „РИЛА ЕКО“.  

Основната цел на проекта е да се намали количеството на смесени отпадъци 

за депониране чрез предварителното им третиране, както и осигуряване на раз-

делно събиране и рециклиране на битови, биоразградими и зелени отпадъци, 

генерирани в трите общини. 

Предвидени дейности: Предвижда се проектиране и изграждане на инстала-

ция за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капаци-

тет 15 500 т/год., както и разделно събиране и оползотворяване на зелени и/

или биоразградими отпадъци, чрез проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране с капацитет 3 000 т/год. Инсталациите ще бъдат разположени на 

площадка в м. „Гладни рид“, с. Радиловци, общ. Кюстендил, с площ 24,08 дка. 

Инсталацията за предварително третиране ще обслужва 52 702 жители на об-

щините Кюстендил, Невестино и Трекляно. Предвижда се тя да прилага метода 

ръчно сортиране и аеробно стабилизиране на органичната фракция и да има 

модул за предварително третиране (сепариране и стабилизиране). Компостира-

щата инсталация ще обслужва 52 158 жители на общините Кюстендил и Невес-

тино. Тя ще прилага метода на компостиране с открити боксове под навес и 

представлява инсталация за открито компостиране с механично разбъркване за 

аериране на компостираните материали и автоматизирана система за разбърк-

ване и аериране на компоста. Предвидено е закупуването на специализиран 

камион за разделно събиране на зелени отпадъци, камион за разделно събира-

не на биоразградими отпадъци с надстройка 5 куб.м., специализиран камион за 

разделно събиране на зелени отпадъци 3,5 т. и 30 пластмасови контейнера с 

вместимост 1100 л., които ще бъдат дистрибутирани в близост до места с високо 

генериране на зелен отпадък. 

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, 

приоритетна ос „Отпадъци“. Стойността му е 9 748 590,60 лв., от които 

5 955 969,72 лв. са от Европейски фонд за регионално развитие, от Републи-

канския Бюджет са осигурени 1 051 053,48 лв., а собственият принос на Общи-

на Кюстендил е 826 492,22 лв. 


