
   

  

 

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 10, октомври 2020г. 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ - ПРЕДСТОЯЩА 

 Процедура „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономи-

ческите последствия от пандемията COVID-19“ - ПРЕДСТОЯЩА 

 Започна приемът по пчеларската програма за 2021г. 

 ДФ „Земеделие“ приема заявления по COVID 3 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

 Публично обсъждане на проекта на споразумение за партньорство на република България за 2021-

2027 г. 

 Проведе се дискусионна среща на тематичната работна група за разработване на „Програма за образо-

вание“ за програмен период 2021-2027 г. 
ОТ РЕГИОНА 

 Представиха изпълнението на проект  „Патронажна грижа в Община Кюстендил“ 

 Заключителна пресконференция по проект „Туризъм с грижа за културното наследство на трансгра-

ничния регион – уникален ресурс за съвместна туристическа интерпретация и оползотворяване на 
културното наследство“ 

НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 Много песни, танци, игри и забавления по време на детския празник „Аз и Европа“, организиран от 

ОИЦ - Кюстендил 

 ОИЦ-Кюстендил приключи втората си годишна обиколка 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

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

 

АКТУАЛНО       

Процедура “Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ -      
ПРЕДСТОЯЩА 

Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адапти-

ране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създава-

не на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19. 

Бюджет на процедурата:  78 233 200 лв.  

Минимален и максимален размер на заявената безвъзмездна финансова по-

мощ: 

Микро предприятия: 3 000 – 15 000 лв. 

Малки предприятия: 10 000 – 30 000 лв. 

Средни предприятия: 25 000 – 75 000 лв. 

Интензитет на помощта: 70 % 

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.  

 

ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ 

не може да надвишава: 10% от нетните приходи 

за продажби за 2019 г.за микро предприятие;5% за 

малки предприятия и 2,5% .за средно предприятие.  

 

Допустими кандидати:  

 Юридически лица или еднолични търговци, ре-

гистрирани съгласно Търговския закон или Зако-

на за кооперациите; 

 Отговарят на изискванията за микро, малко или 

средно предприятие съгласно ЗМСП; 

 Имат минимум една приключена финансова го-

дина (2019 г.) и са извършвали стопанска дей-

ност през нея; 

 Реализирали нетни приходи от продажби за 2019 

г. в зависимост от категорията на предприятието

-кандидат, както следва: 

Микро предприятие: ≥ 30 000 лв.; 

Малко предприятие: ≥ 200 000 лв.; 

Средно предприятие: ≥ 1 000 000 лв. 

 

Допустими разходи:  

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумати-

ви, свързани с: 

1) Осигуряване на колективни средства за 

защита - термометри, термокамери,  пречистватели 

за въздух и др. подобни. 

2) Оборудване за хигиенизиране и дезин-

фекция, вкл. поставяне на автоматични дис-

пенсери;   

3) Реорганизация и адаптиране на работни-

те процеси чрез:  

• Осигуряване физическа изолация/безопасна 

дистанция на работното място; 

• Обособяване на отделни потоци на движение; 

• Климатизация и вентилация, която да миними-

зира риска от циркулация на вируса  

• Осигуряване на условия за работа от разстоя-

ние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен достъп; 

  

Срок за изпълнение на проектите: 6 месеца. 

 

Оценката на проектните предложения включ-

ва: 

Етап 1: Оценка на административното съответствие 

и допустимостта; 

Етап 2: Техническа и финансова оценка. 

 

Кандидатстване:  Изцяло по електронен път чрез 

Информационната система за управление и наблю-

дение на Структурните инструменти на ЕС в Бълга-

рия (ИСУН 2020). 

За целта ще е необходимо използването на валиден 

Квалифициран електронен подпис (КЕП) на предс-

тавляващия или упълномощено от него с изрично 

пълномощно лице. 

 

Във връзка с оптимизиране и съкращаване на сро-

ковете за кандидатстване и оценка по дадените 

процедури, УО на ОПИК очаква промяна на ЗУСЕ-

СИФ. След това изменение и след разглеждане на 

получените коментари от обществените обсъждания 

се предвижда във възможно най-кратки срокове 

процедурата да бъде отворена за кандидатстване. 

 
 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 

000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

 

БЮДЖЕТ 

Бюджет: Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 78 233 200 лв.  

Размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 50 000 лв. 

Интензитет на помощта: 100 % 

Процедура: „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за пре-

одоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ -  
ПРЕДСТОЯЩА 
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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.  

 

ВАЖНО:  Безвъзмездната финансова помощ, за ко-

ято се кандидатства по процедурата, заедно с дого-

ворената по други процедури за осигуряване на 

оборотен капитал, финансирани със средства по 

ОПИК, не следва да надвишава 50 000 лева!!! 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

1) юридически лица или еднолични търговци, 

регистрирани съгласно Търговския закон или Зако-

на за кооперациите;  

2) имат минимум две приключени финансови 

години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявя-

ване на процедурата, в рамките на които да са из-

вършвали стопанска дейност 
ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са из-
вършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г., в слу-
чай че кандидат е подал Декларация за предприятие с 
приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 
г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопус-

тим по процедурата. 

3) отговарят на изискванията за малко предприя-

тие съгласно ЗМСП (средносписъчен брой на персо-

нала, по-малък от 50 души, и  годишен оборот, кой-

то не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на 

активите, която не превишава 19 500 000 лв); 

4) Кандидатите следва да са реализирали оборот  

за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 

лв. 

5) Кандидати, които са регистрирали общо за три, 

избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до 

месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  

средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо сред-

ноаритметичния оборот за същите три месеци за 

2019 г. Не е задължително месеците да са последо-

вателни и/или във всеки един от месеците да е ре-

гистриран спад от поне 20%. 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Дейности, необходими за преодоляване на недости-

га на средства или липса на ликвидност, настъпили 

в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 

Недопустими са дейности,  които са започнати и 

физически завършени или изцяло осъществени пре-

ди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани 

плащания са извършени. 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до край-

ната дата на изпълнение на проекта. 

Предоставените по процедурата 

средства за оборотен капитал са под 

формата на еднократна сума в раз-

мер на 50 000 лв. и следва да бъдат 

използвани за покриване на теку-

щите оперативни разходи на кандидатите: 

- суровини, материали и консумативи; 

- външни услуги (вкл. режийни разходи);   

- персонал (вкл. разходи за възнаграждения и 

разходи за осигурителни и здравни вноски за смет-

ка на работодателя), чиято стойност се калкулира в 

стойността на произведената продукция/

предоставяната услуга. За да са допустими разхо-

дите за възнаграждения същите следва да са до 

размера на трудовото правоотношение към 

30.09.2020 г. 

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЯ 

Оценката на проектните предложения включва: 

Етап 1: Оценка на административното съответствие 

и допустимостта; 

Етап 2: Техническа и финансова оценка. 

1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 

г. и 2019 г. – макс. 10 т. 

2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реа-

лизираните приходи за 2018 г. и 2019 г. – макс. 10  

3. Наличие на пряка връзка между пандемията 

COVID-19 и спада в оборота на предприятието-

кандидат – макс. 10 т. 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ 

Изцяло по електронен път чрез Информационната 

система за управление и наблюдение на Структур-

ните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). 

За целта ще е необходимо използването на валиден 

Квалифициран електронен подпис (КЕП) на предс-

тавляващия или упълномощено от него с изрично 

пълномощно лице. 

 

Във връзка с оптимизиране и съкращаване на сро-

ковете за кандидатстване и оценка по дадените 

процедури, УО на ОПИК очаква промяна на ЗУСЕ-

СИФ.Непосредствено след това изменение и след 

разглеждане на получените коментари от обществе-

ните обсъждания се предвижда във възможно най-

кратки срокове процедурите да бъдат отворени за 

кандидатстване. 
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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.  

 

Процедура BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни 

превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 
чрез прилагане на схема за подпомагане от МТИТС" 

Основната цел на процедурата е да се осигури 

оперативен капитал за българските микро, малки и 

средни предприятия, извършващи автобусни прево-

зи, за справяне с последиците от пандемията COVID

-19.   

 

Общ бюджет на процедурата: 30 000 000 лв.  

Минимален и максимален размер на БФП: 

3 000 – 450 000 лв. 

ВАЖНО: БФП може да бъде в максимален размер 

на 8 % от оборота, деклариран в Годишната да-

нъчна декларация за 2019 г. 

 

Допустими кандидати: 

 Юридически лица или еднолични търговци, кои-

то са регистрирани съгласно Търговския закон; 

 Отговарят на изискванията за микро-, малко 

или средно предприятие; 

 Кандидатите трябва да развиват своята основна 

икономическа дейност в един от следните 

сектори: 

 49.31 Пътнически градски и крайградски 

транспорт; 

 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, 

некласифициран другаде.  

 Кандидатите трябва да са лицензирани пре-

возвачи за извършване на превоз на пътници 

по смисъла на Закона за автомобилните прево-

зи. 

 Допустими по настоящата процедура за подбор 

на проекти са само кандидати, които са регист-

рирани преди 01.01.2019 г. и са осъществя-

вали стопанска дейност през 2018 г. и 2019. 
ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са 
извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г. в слу-
чай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с 
приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 
г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопус-

тим по процедурата. 

 Допустими по схемата са единствено кандидати 

с отчетени поне 37 500 лв. оборот в Годиш-

ната данъчна декларация за 2019 г. 

 Кандидатите следва да са регистрирали спад 

поне 20% в оборота за един от календарните 

месеци в периода от 01.02.2020 

г. до месеца, предхождащ месеца 

на кандидатстване, спрямо обо-

рота за същия месец от 2019 г. 

 Кандидатът следва да избере 

един от тези календарни месеци 

и да го посочи в Декларацията за финансовите 

данни (Приложение 2). 

  

Допустими разходи:  

Да бъдат извършени след 01.02.2020 г.  и до 

крайната дата на изпълнение на проекта; 

Предоставените по процедурата средства следва 

да бъдат използвани за покриване на теку-

щите нужди на кандидатите и извършване на 

разходи за оперативен капитал, чиято 

стойност се калкулира в стойността на 

предоставяната транспортната услуга. 

 

 

Продължителност на проектите: 6 месеца 

Кандидатстване: Подборът на заявленията по нас-

тоящата схема ще се основава на принципа на фи-

нансиране, основано на нуждите – съответствие с 

основните предизвикателства пред бизнеса/

икономиката. За финансиране ще бъдат предложе-

ни заявленията, които съответстват на критериите 

за подбор (оценка на административно съответст-

вие и допустимост на заявленията), по реда на тях-

ното постъпване, до изчерпване на финансовия ре-

сурс по схемата. 

 

Подаване на заявленията: от 10:00 ч. на 

21.10.2020 г. до 17:00 ч. на 10.11.2020 г.  чрез 

Информационната система за управление и наблю-

дение на Структурните инструменти на ЕС в Бълга-

рия (ИСУН 2020). Необходим е валиден Квалифици-

ран електронен подпис (КЕП). 
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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.  

 

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА 2021Г.  

От 26.10.2020 г. започва приемът на заявления за подпомагане 

по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. 

Финансовият ресурс е 6 400 202 лева. 

Документи за финансовата 2021 г. ще се приемат в областните ди-

рекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото ли-

це и по адресна регистрация на юридическо лице. 

Приемът ще продължи до 6 ноември 2020 г. Пчеларите могат да изтеглят обра-

зец на заявлението за подпомагане от интернет страницата на ДФЗ-РА. Там е публикувана и информация 

за условията за финансиране по мерките от НПП 2020-2022 г. Заинтересованите от пчеларската програ-

ма, които нямат онлайн достъп, могат да се осведомят на място - в областните дирекции на ДФЗ и в Цен-

трално управление на ДФЗ-РА отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански 

пазарни механизми“. 

Мерки Б, Г и Д от НПП 2020-2022 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на 

лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. По мярка А кандидати-

те ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена 

към подвижното пчеларство. 

Пчеларските сдружения и организации също могат да кандидатстват за подпомагане по мерки А, Б, Г и Е 

от Национална програма по пчеларство.От Прием 2021, за сдруженията и организациите се отварят и 

допълнителни възможности за кандидатстване по мярка Б за „Изследване за резистентност на Varroa de-

structor към ВМП, разрешени за употреба за борба с вароатозата“ и по мярка Г „Изследване на проби от 

хранителните запаси на пчелните семейства /мед, прашец/ за остатъчни количества вещества от пести-

циди над пределните норми“. 
                                                                                                                                                                                                                Източник: ДФЗ 

ДФ „Земеделие“ приема заявления по COVID 3 

От 26 октомври до 13 ноември 2020 г. се отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 

21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организа-

ции на производители COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Кандидатст-

ването е със заявление в Областните дирекции на ДФ "Земеделие" по местонахождение на предприятие-

то или по адрес на седалището на юридическото лице. 

Подмярка COVID 3 е с бюджет над 7 млн. лева (7 321 096 лв.). Допустими за подпомагане по подмярка 

COVID 3 са микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предпри-

ятия, осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към 

ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти, както и групи, и организации на производители, 

които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. 

Финансовата помощ по подмярка COVID 3 е в размер на 5% от стойността на декларираните приходи от 

реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. или за лице, заето в предприятието и 

се изплаща под формата на еднократна сума в размер на 270 лв. за едно заето лице, приравнено към 

средносписъчния брой на персонала по данни от НАП. Водещо условие при COVID 3 е субсидии да се 

предоставят в случаите, че в предприятието има установен спад на приходите от продажба на прерабо-

тени селскостопански продукти с най-малко 20%. 

Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярката е до 50 хил. евро.  

                                                                                                                                                                                                                Източник: ДФЗ 

https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-/-2020---2022/
https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-2021-/?fbclid=IwAR1jApC6j2knbwNDfkoyyWvsQR9nIOaQPBFzyodLPMmmUozIHxPBWVv7bNo
https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-covid-3/
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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.  

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021-2027 Г. 

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за уп-

равление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. 

Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за из-

пълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарство-

то. 

През м. януари 2020 г. беше създадена работна група за разработване на Споразумението за парт-

ньорство с представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправи-

телствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на ра-

ботодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други. В резул-

тат от дейността на работната група и на компетентните ведомства беше разработен проект на Споразу-

мението за партньорство, като неформалните консултации със службите на Европейската комисия по 

него започнаха през м. март 2020 г. 

Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени въз основа на анализ на социално-

икономическо развитие на България 2007-2017 г. Документът очертава основните направления на ин-

вестициите с европейско финансиране през следващия програмен период: 

 иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука; 

 чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика; 

 подобряване на мобилността и регионалната свързаност; 

 развитите на човешките ресурси и образование; 

 устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната. 

Настоящият вариант на документа е резултат от напредъка в цялостния процес на програмиране, 

както и на техническите консултации с ЕК. 

Проектът на Споразумението за партньорство можете да намерите на Портала за обществени консулта-

ции www.strategy.bg и Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg. 

Всички желаещи могат да се включат в обсъждането на Споразумението за партньорство. Своите мнения 

и коментари можете да изпращате на Портала за обществени консултации www.strategy.bg в срок до 30 

ноември 2020 г. 

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

http://www.strategy.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/node/5979
http://www.strategy.bg/
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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 ДИСКУСИОННА СРЕЩА НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТ-

ВАНЕ НА „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г. 

На 1 октомври 2020 г. чрез платформата ZOOM се 

проведе онлайн дискусионна среща в рамките на 

писмена процедура за неприсъствено вземане на 

решение от Тематичната работна група (ТРГ) за 

разработване на „Програма за образование“ за 

програмен период 2021-2027 г. – м. септември 

2020 г. На срещата беше представена версия 

1.0 на „Програма за образование“ за програ-

мен период 2021-2027 г., която ТРГ разглежда 

по време на писмената процедура, както и получе-

ните становища в рамките на приключилия на 29 

октомври първия етап на процедурата.  

Версия 1.0 на „Програма за образование“ за прог-

рамния период 2021-2027 г.  е разработена въз ос-

нова на първия проект на „Оперативна програма за 

наука и образование“ за програмен период 2021-

2027 г., който бе одобрен от ТРГ през месец март 

2020 г. и беше преработен в съответствие с взетите 

решения през месец юли 2020 г. от Министерски 

съвет за промяна на наименованието на програмата 

и преразпределяне на индикативните финансови 

средства по бъдещите програми за програмен пери-

од 2021-2027 г., както и съобразно получените 

първи неформални коментари от страна на Евро-

пейската комисия. Предстои втори етап на писме-

ната процедура, на който ТРГ ще вземе решение по 

отношение на версия 1.0 на програмата.  

По време на срещата председателят на ТРГ г-жа 

Карина Ангелиева, заместник-министър на образо-

ванието и науката, информира, че Европейската 

комисия е представила три ключови инициативи 

в областта на образованието и науката. Те 

включват пакет от мерки и действия за изграж-

дане на Европейско образователно пространс-

тво, за динамизиране на Европейското науч-

ноизследователско пространство и нов План 

за действие в областта на цифровото образо-

вание. Излагайки визия за европейското образова-

телно пространство, която да бъде постигната до 

2025 г., Комисията предлага нови инициативи, по-

вече инвестиции и по-силно сътрудничество на 

държавите-членки, за да помогне на всички евро-

пейци от всички възрасти да се възползват от бога-

тата оферта на ЕС за образование и обучение. Но-

вият План за действие за цифрово образование, 

отразяващ уроците, извлечени от коронавирусната 

криза, представя стъпките за високоефективна ди-

гитална образователна екосистема с разширени 

цифрови компетенции за дигитална трансформа-

ция.  

Също така е обновена и комуникацията за Евро-

пейското научноизследователско пространство. С 

новата визия за европейско научноизследователс-

ко пространство амбицията е да се укрепи научна-

та база на Европа и подпомогне трансформирането 

на идеите в иновативни продукти в полза на бизне-

са и обществото, засилване на инвестициите в ран-

но кариерно развитие на младите изследователи.  

Г-н Кирил Гератлиев, заместник-председател на 

ТРГ и Ръководител на Управляващия орган на Опе-

ративна програма „Наука и образование за интели-

гентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР), представи 

кратка информация за новата приоритетна ос, 

която ще бъде допълнена в действащата опе-

ративна програма ОПНОИР във връзка с ини-

циативата REACT-EU. Тази инициатива е част от 

пакета инструменти, които бяха предложени от Ев-

ропейската комисия в края на месец май 2020 г. 

като ответни мерки на Европейския съюз по отно-

шение на кризата, свързана с коронавируса. Ресур-

сът, който е разпределен към ОПНОИР, е в размер 

на 176 024 700 лева. Към настоящия момент се 

подготвя изменението на ОПНОИР и е започнал 

процесът на разработване на критериите за подбор 

на операция с дейностите по REACT-ЕU.  

Информация за състава и дейността на ТРГ за раз-

работване на „Програма за образование“ за програ-

мен период 2021-2027 г. е налична на интернет 

страницата на ИА ОПНОИР http://opnoir.bg/ в раз-

дел „Програмиране 2021 – 2027/ Тематична работ-

на група“.  

Презентациите от проведената дискусионна среща 

може да намерите тук.  

                                                    Източник: eufunds.bg 

http://opnoir.bg/
http://opnoir.bg/?go=page&pageId=376
https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/5817?fbclid=IwAR2tFSRWPUJy-_A5by5q2Mq8IKhmyD7DRrJ8jDR9WxnjaY_Z9xlQYWn6D4k
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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.  

 

Представиха изпълнението на проект  „Патронажна 
грижа в Община Кюстендил“ 

На 29 октомври 2020 г. от 11:00 ч. в заседа-

телната зала на Община Кюстендил се проведе 

пресконференция по проект  „Патронажна гри-

жа в Община Кюстендил“, финансиран по Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020. Проектът се състои от 3 компонента, 

които са насочени към хора над 65-годишна въз-

раст, хора с увреждания, самотни родители. 

Процедура „Патронажна грижа за въз-

растни хора и лица с увреждания – Компонент 

2“ цели да подобри качеството на живот и възмож-

ностите за социално включване на хората с увреж-

дания и възрастните хора, чрез осигуряване на 

мрежа от мобилни интегрирани, здравно-социални 

услуги в домашна среда и изграждане на подходящ 

(материален и кадрови) капацитет за предоставя-

нето им на територията на Община Кюстендил. Ин-

дикаторът по проекта е 186 лица над 18 год. от це-

левата група, като към момента той е преизпъл-

нен /обслужени 392 лица/. Общата стойност на 

проекта е 450 474, 56 лв., от които 382 903, 38 лв. 

финансирани от ЕСФ, 67 571, 18 лв. национално 

финансиране. 

По време на пресконференцията бе предста-

вен напредъка по процедура „Патронажна гри-

жа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 3“. Основна цел на проекта е да се осигурят 
допълнителни ресурси за превенция и подпомагане достъпа до 
услуги на възрастни в риск, вкл. лице или член на семейството 
му, поставено под карантина във връзка с COVID-19, както и 
самотен/и родител/и с дете/ца до 12 г., хора с увреждания, въз-
растни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, лица 
в карантинен период и други дейности, пряко свързани с опаз-
ване здравето на лицата, които са застрашени в най-голяма сте-
пен от COVID-19. Основни дейности по проекта са  доставка на 
храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, 
вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и полу-
чаване на неотложни административни услуги; транспорт от/до 
съответните адреси; осигуряване на предпазни средства на нае-
тия персонал. Общата стойност на проекта е 481 770, 00 лв., от 
които 409 504.50 лв. финансирани от ЕСФ, 72 265.50 лв. нацио-
нално финансиране. Проектът е в процес на изпълнение. 

Процедура “Патронажна грижа за въз-

растни хора и лица с увреждания—Компонент 

4” цели да подобри качеството на живот и възможностите за 
социално включване на хората с увреждания и възрастните хо-
ра в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна 
среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капа-
цитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патро-
нажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хро-
нични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на по-
часови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техни-

те домове. Основната дейност по проекта е предоста-

вяне на почасови мобилни интегрирани здравно-

социални услуги. По проекта ще бъде използван вече съз-

дадения по процедура "Център за патронажна грижа" /

ЦПГ/. Услугите в центъра ще се предоставят от ме-

дицински специалисти, кинезитерапевт/

рехабилитатор, психолог и социални медиатори. 

Общата стойност на проекта е 204 361.92 лв., от 

които 173 707.63 лв. финансирани от ЕСФ, нацио-

налното финансиране е 30 654.29 лв.  Продължи-

телността на проекта е 10.10.2020 г. - 10.04.2020 г. 

(6 месеца). 

Обща стойност на проекта по Компонент 2, 

Компонент 3 и Компонент 4: 1 136 606, 48 лв., от 

които 966 115, 51 лв. финансирани от ЕСФ и 

170 490, 97 лв. национално финансиране. 

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

 

Заключителна пресконференция по проект „Туризъм с грижа за културното 

наследство на трансграничния регион – уникален ресурс за съвместна ту-

ристическа интерпретация и оползотворяване на културното наследство“ 

На 7 и 8 октомври 2020г. в залата на Парк-хотел Кюстендил се проведе заклю-

чителна пресконференция по проект „Туризъм с грижа за културното нас-

ледство на трансграничния регион – уникален ресурс за съвместна ту-

ристическа интерпретация и оползотворяване на културното наследст-

во“, в която участие взеха представители на Областен информационен център – 

Кюстендил. Проектът се финансира от ЕС чрез Interreg-ИПП по Програмата за 

трансгранично сътрудничество България – Македония и се изпълнява в парт-

ньорство с Кюстендилска търговско-промишлена палата и Фондация за развитие 

на МСП, Куманово. 

Главна цел на проекта е да се засили трансграничното сътрудничество и да изгради усещане сред за-

интересовани страни, работещи и/или свързани с развитието на туризма от целевия район за ценнос-

тите на общото културно наследство като инструмент за развитие на туризма. 

Проектът подкрепя туристическия сектор в процеса по идентифициране, насърчаване и прилагане на 

нови начини за туристическо тълкуване и използване на наследството, обхващайки цялата верига  - 

туристи – компании/организации от сектор туризъм - местна общност. 

В резултат от изпълнението на проекта е разработена трансгранична стратегия за туристическа среда, 

благоприятстваща културното наследство, създаден е  комуникационен план за популяризиране на 

съвместната туристическа интерпретация и използване на културното наследство, организирани са три 

трансгранични събития, фокусирани върху развитието и потенциала на туризма, благоприятстващ кул-

турното наследство в трансграничния регион. Реализирани са пилотни дейности, благоприятстващи 

културното наследство в туристическия бизнес – организирани са 2 културни тематични вечери и са 

разработени алтернативни и иновативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното 

наследство в целевия трансграничен регион - 2 телевизионни видеоклипа и виртуалната турове в 10 

отделни културни обекта в трансграничния регион. 

 

Повече информация за проекта: https://www.cci-kn.org/index.php/bg/kulturen-turizam 

 

Проект CB006.2.23.044  

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ 

https://www.cci-kn.org/index.php/bg/kulturen-turizam
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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.  

 

МНОГО ПЕСНИ, ТАНЦИ, ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ДЕТСКИЯ 

ПРАЗНИК „АЗ И ЕВРОПА“, ОРГАНИЗИРАН ОТ ОИЦ - КЮСТЕНДИЛ  

              НАШАТА ДЕЙНОСТ 

С много песни, танци, игри и забавления премина детския празник под наслов „Аз и Европа“, ор-
ганизиран от ОИЦ- Кюстендил и проведен на 18 октомври, неделя, пред офиса на информацион-

ния център в град Кюстендил. 
Празникът беше открит от танцова група „Студио Дебют“, след което на сцената излезе вокална 
група „Калпазани“. С изпълнения се включи и Елита Георгиева, която поздрави присъстващите на 

празника с няколко изпълнения. 
Най-очакваната част от празника бяха игрите и състезанията – „Да опазим водата“, „Скачане с 
въжета“, „Часовник с въжета“, „Кола, фанта, спрайт“ бяха сред игрите, които забавляваха малки-

те и по-големи деца. ОИЦ – Кюстендил осигури награди за победителите, както и поощрителни 
награди за всички участващи деца. В края на празника беше организиран флашмоб, в който се 
включиха всички деца, за което те също получиха поощрителни награди от екипа на ОИЦ – Кюс-

тендил. Непосредствено до сцената децата имаха възможност да се включат и в организираната 
работилница. Екипът на ОИЦ – Кюстендил през цялото време беше на разположение на заинтере-
совани лица, като предоставяше информация и информационни материали за европейските прог-

рами.  
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  
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Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
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ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ ПРИКЛЮЧИ ВТОРАТА СИ ГОДИШНА     

ОБИКОЛКА 

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 

Областен информационен център – Кюстендил проведе 9 бр. открити приемни на територията на област 

Кюстендил в периода 12 октомври – 27 октомври 2020 г. По време на откритите приемни беше предоста-

вяна информация и информационни материали за актуални и предстоящи възможности за кандидатства-

не по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Посетителите бяха информирани за постигнатите резултати 

до момента в област Кюстендил (реализирани и изпълнявани в момента проекти), бяха раздадени брошу-

ри с такава информация. 

              НАШАТА ДЕЙНОСТ 

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

