
   

  

 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информа-
ционен център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от 

Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 11, ноември 2020г. 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”, ОПРЧР и REACT-EU 

 Фондът на фондовете ще кредитира проекти за намаляване на битовите отпадъци 

 Публично обсъждане на Интегрираната програма за енергийна ефективност включена в проекта на 

Национален план за възстановяване и устойчивост 

 Фондът на фондовете облекчи  условията за микрокредити за стартиращи и социални предприятия  

 МЗХГ отваря прием по още 5 подмерки на ПРСР до края на годината 

 Стартира прием по ПРСР за подкрепа на късите вериги за доставка и местните пазари 

 МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 

2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.  
ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

 България с достъп до финансов ресурс по нова европейска програма, ще изпълняваме общи проекти 

със страните от Средиземноморието 

 МЗХГ представи първите проекти на мерки за новата ОСП 

ОТ РЕГИОНА 

 Стартова пресконференция по проект “Опазване на духовните светилища-устойчив туристически по-

тенциал в Струмица и Кюстендил” 

НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 ОИЦ-Кюстендил проведе работна среща с медии 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  
КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 
web: www.eufunds.bg, 

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

АКТУАЛНО       

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”, ОПРЧР и 
REACT-EU 

Цел на процедурата: Да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприя-
тия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични 
мерки срещу разпространението на COVID-19. 
Общ бюджет на процедурата: 50 000 000 лв. 

Процедурата се изпълнява съгласно ПМС № 325 от 26.11.2020 г.  
Допустими кандидати-работодатели за получаване на компенсации по реда на ПМС № 325 от 
26.11.2020 г.: 
 работодатели, които осъществяват дейност в секторите, посочени в Списък на икономическите дей-

ности по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 325 от 26.11.2020 г.; 

 не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвида-
ция; 

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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 запазят заетостта на работниците и служители-
те, които са получили компенсация по реда на 
Постановлението за период, равен на периода, 
за който се изплащани компенсациите. 

 
Лицата могат да получават компенсации за перио-
да на ползване на неплатен отпуск* по реда на 
чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 
29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни. Компен-

сациите са дължими от датата на издаване на запо-
ведта за неплатен отпуск, но не по-рано от 
29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г. 
* Предоставяна подкрепа е по 24 лв. на ден за пе-
риода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено 

на пълно работно време или пропорционално на 
уговореното работно време в трудовия договор. 
 
Допустими целеви групи заети лица са всички 
работници и служители с изключение на тези: 

 които не са били осигурени при същия работо-
дател преди датата на акта на държавен орган 
за въвеждане на временни ограничения за осъ-
ществяване на дейности; 

 които ползват отпуск на друго основание; 
 които са родители, получаващи месечна целева 

помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. 

към Агенция за социално подпомагане. 
 
Кандидатстване:  
Заявлението и приложенията към проекта се пода-
ват в дирекции "Бюро по труда” от работодателите 

по следните начини: 
 Препоръчително: по електронен път чрез 

Системата за сигурно електронно връчване /
ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен 
подпис /КЕП/.  

 С препоръчано писмо с обратна разписка 
чрез лицензиран пощенски оператор.  

 При невъзможност за подаване на документите 
по реда на горните два начина, същите могат да 

се представят в съответната Дирекция „Бюро по 
труда“ на хартиен носител. 

 
           

Източник:  Агенция по заетостта 

 

Фондът на фондовете (ФнФ) пусна на пазара нов финансов инструмент, насочен към общините и дружес-
твата за третиране на битови отпадъци. Целта е да се повиши  инвестиционният потенциал на частни и 
общински предприятия за реализиране на проекти за намаляване на депонирания отпадък от домакинст-
вата в страната. 

За първи път ФнФ ще предоставя директно финансиране на крайни получатели. То ще бъде под формата 
на индивидуални кредити, отпускани съвместно с банки и администрирани от тях. Фондът ще осигурява 
до 90% от размера на всеки заем. 
Инвестиционните кредити ще бъдат със срок на погасяване до 20 години, а кредитите за оборотен капи-
тал, свързан с инвестицията, трябва да се върнат в срок до 5 години. Парите трябва да бъдат усвоени до 

края на 2023 г. 
Заемите са предназначени за общини, които не използват безвъзмедни средства за същите цели; за 
предприятия с вече сключени договори с местните власти за третиране на отпадъци, както и за несто-
пански организации с пилотни или демонстрационни проекти, за които не са отпуснати грантове. 
Те могат да кандидатстват за финансиране, като изпратят на ФнФ попълнено заявление за участие на 
електронен адрес off ice@fmfib.bg или на хартиен носител на адрес: София 1606, бул. "Едуард И. Тотле-

бен" 30-32. Чрез заявление за участие до същите адреси търговските банки могат да заявят проекти за 
съвместно финансиране. Крайният срок е 30 юни 2021 г. 

Фондът на фондовете ще кредитира проекти за намалява-
не на битовите отпадъци 

https://www.az.government.bg/bg/news/view/startira-priemyt-na-dokumenti-po-novata-mjarka-ay-zapazi-me-au-3567/
file:///C:/Users/User/Desktop/Zaiavlenie_za_kandidatstvane_za_krediti_Obrazatz_1.docx
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3 млрд. лв. са планираните инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост, с които ще се прила-
гат мерки за повишаване на енергийната ефективност на обществени, частни и индустриални сгради и 
ще се изграждат модерни системи за улично осветление.  
 

1,7 млрд. лв. е общият ресурс, предвиден за жилищни сгради, от които над 90% - за многофамилни. За 
първи път собствениците на къщи ще имат достъп до безвъзмездни средства за саниране. Близо 103 млн. 
лв. е индикативният бюджет, предвиден за мерки за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни 
сгради. С 417 млн. лв. ще се финансират публични здания, а над 282 млн. лв. са средствата за промиш-
лени предприятия. 452 млн. се предвижда да се насочат за енергийно ефективно улично осветление, 

включително въвеждането на интелигентни системи за неговото управление. 
Бенефициенти ще са общини, областни администрации и министерства, като мерките по отношение на 
промишлените предприятия и уличното осветление ще се изпълняват и чрез възможности за публично-
частни партньорства. 
 Мерките, които ще се прилагат в публичния сграден фонд – общинска и държавна собстве-

ност, включително кметства в селата, ще се изпълняват в партньорство или самостоятелно от общи-
ните и секторните ведомства. Предстои за тях да се обяви публична покана с насоки. 70% от предви-
дения ресурс по мярката е предвиден за публични административни сгради, а по 15% от него ще са 
за културна и спортна инфраструктура.  

 При многофамилните жилищни сгради се предвижда продължаване на изпълнението на сега 

действащата Национална програма за енергийна ефективност, като фокус ще бъдат чакащите проек-
ти в Българската банка за развитие, както и тези в листите на чакащите по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. Става дума за над 3000 обекта на територията на страната, които ще 
претърпят допълнителна приоритизация по заложени критерии от МРРБ. За приоритизиране на сгра-
дите и оформяне на критериите ще се търси допълнителна информация от общините. 

 За повишаване на енергийната ефективност ще могат да кандидатстват малки, средни и големи 
предприятия в цялата страна. С превес по отношение на възможност за финансиране се предвиж-
да да бъдат големите предприятия, които са с най-голям сграден фонд, тъй като ще имат най-
съществен принос за намаляване на вредните емисии. Изпълнението на мярката ще е комбинация от 

безвъзмездна финансова помощ и съфинансиране определено от финансов анализ на спестени бъде-
щи разходи, ще се дава възможност за достъп до нисколихвено кредитно финансиране за съфинанси-
ращата част. 

 При подмяната на уличното осветление, освен нови енергоспестяващи лампи, подмяна на кабели, 
стълбове и внедряване на интегрирани интелигентни системи за управление, ще може да се включат 

също видеонаблюдение, системи за повишаване на сигурността в населените места, както и модули за 
безжичен интернет. 

 
Източник: МРРБ  

 
                                                                                                                                                                 

Публично обсъждане на Интегрираната програма за енергийна ефективност 
включена в проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост 

https://www.mrrb.bg/bg/blizo-103-mln-lv-sa-predvideni-za-sanirane-na-kusti/?fbclid=IwAR2FyfnNiB7BfBwdiPlbRBIweNq7IjqDliDs_jptY0VuwSi2foAW-YsJAbE
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МЗХГ ОТВАРЯ ПРИЕМ ПО ОЩЕ 5 ПОДМЕРКИ НА ПРСР ДО КРАЯ НА ГО-
ДИНАТА  

Управляващият орган (УО) на ПРСР 
2014-2020 възнамерява да отвори прием по още 5 
подмерки от ПРСР 2014-2020 до края на настоящата 
година, а предложението бе одобрено от Комитета 

за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 в рамките 
на проведената в периода 08-16.10.2020 г. писмена 
неприсъствена съгласувателна процедура. 
 
5 са предстоящите за стартиране до края на 2020 г. 

процедури за прием на проектни предложения по: 
¨ Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и 

действия по осведомяване“ – октомври- ноември 
2020 г. 

 
¨ Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски ус-

луги“- октомври- ноември 2020 г. 
 
¨ Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в пре-

вантивни мерки, насочени към ограничаване на 
последствията от вероятни природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления и катастро-
фични събития“- ноември- декември 2020 г. 

 
¨ Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на не-

земеделски дейности по Тематичната подпрогра-
ма за развитие на малки стопанства- ноември- 
декември 2020 г. 

 
¨ Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, 

включително нейното създаване, подобрение и 
разширение”- декември 2020- март 2021 г. 

В рамките на писмената процедура КН одобри пред-
ложението за критерии за подбор на проектни 

предложения по подмерките 2.2 и 16.4. 
                                                                                                                                                                                                               

Източник: НСМ 

ФОНДЪТ НА ФОНДОВЕТЕ ОБЛЕКЧИ  УСЛОВИЯТА ЗА МИК-
РОКРЕДИТИ ЗА СТАРТИРАЩИ И СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Микрокредитите, финансирани със средства от Фонда на фондовете (ФнФ), ще 
се отпускат при още по-облекчени условия, отколкото досега. Целта е те да 
станат достъпни за по-широк кръг крайни получатели и да се улесни процесът 
на кандидатстване за тях. Промяната е поредна стъпка на ФнФ за подпомагане 

на бизнеса в борбата с икономическите последици от пандемията COVID-19. 
Предвиденият публичен ресурс за микрокредитиране със споделяне на риска е 23,9 млн. лв., осигурени от 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Средст-
вата стигат до предприятията чрез три финансови посредника – „СИС Кредит“, „Микрофонд“ и Първа ин-
вестиционна банка (ПИБ). ФнФ вече подписа анекси към споразуменията с всички тях, с които подобрява 

условията по заемите. 
С анексите се разширява обхватът на кредитополучателите – финансиране вече могат да получат фирми и 
самонаети лица, регистрирани преди не повече от 5 години. Досега условието беше кандидатите да имат 
по-малко от 3 приключени финансови години. 
Микрокредитите със споделен риск подкрепят създаването и развитието на стартиращи компании и соци-
ални предприятия. Със средствата се подпомагат също предприятия, чиито собственици са представители 

на уязвими групи - безработни над шест месеца, младежи до 29-годишна възраст, хора с увреждания. 
Кредитите са в размер до 48 895 лв., а срокът за тяхното погасяване е до 10 години. Те се отпускат за 
придобиване на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността на предп-
риятието или самонаетото лице. С тях могат да се покриват и други разходи, свързани с основната стопан-
ска дейност, включително професионално обучение на работниците или предприемача. 

 
                                                                                                                                                                            Източник: Фонд на фондовете 

https://ruralnet.bg/%D0%BC%D0%B7%D1%85%D0%B3-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%89%D0%B5-5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/?fbclid=IwAR1a3s5AJIqMWVUPVuWfjiSa0-9fGK
https://www.fmfib.bg/bg/news/160-fondat-na-fondovete-oblekchi-usloviyata-za-mikrokrediti-za-startirashti-i-sotsialni-predpriyatiya 
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От 2 ноември 2020 г., стартира прием по Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. за подкрепа на късите вериги 
за доставка и местните пазари. Подмярка 16.4 „Подкрепа за хори-
зонтално и вертикално сътрудничество между участниците във 

веригата на доставки“ дава възможност за кандидатстване за втори 
път тази година. Общият размер на безвъзмездната финансовата помощ 

по процедурата е 13 690 600 лв. 

Чрез нея ще се подпомогне създаването, организацията, укрепването и 
популяризирането на местните пазари и късите вериги за доставки чрез 
хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците в тях. 
По този начин потребителите ще имат възможност да купуват продукти 

директно от местните производители. 

В “къса верига на доставки“ участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си 
сътрудничат.  Те трябва да са посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и 

социални отношения между производители, преработвателни и потребители. 

Като „местни пазари“ се определят пазарите, които са в радиус от 75 км от стопанството на произход на 

продукта. В този радиус трябва да се осъществяват както преработката на продукта, така и продажбата 

му на крайния потребител. 

Допустимите кандидати са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или дружества, учреде-

ни по смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които представят колективен проект за 
сътрудничество за изграждането и развитието на къса верига за доставки или за изграждане и развитие 

на местен пазар. 

Максималният размер на финансовата помощ за един проект е 977 600 лв., а минималният - 15 хил. 

лв.Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярката е 1 февруари 2021 г. 

                                                                                                                                                                                                                       Източник:  МЗХГ 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРСР ЗА ПОДКРЕПА НА КЪСИТЕ ВЕРИГИ 

ЗА ДОСТАВКА И МЕСТНИТЕ ПАЗАРИ 

МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания 

„ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участ-

Oт 01.11.2020г. започва приемът на конкурсните проекти на общини, кметства, училища, детски градини 
и ЦПЛР/ОДК. 

Обръщаме Ви внимание, че приемът на конкурсните проекти за общини и кметства ще се извършва по 
Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proek-
ti2021@pudoos.bg, с краен срок за изпращане – 29.01.2021г. 

Конкурсните проекти на училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК се изпращат само по e-mail: proek-
ti2021@pudoos.bg с краен срок за изпращане – 15.01.2021г. 

Текстът на обявите и образец на декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите мо-
же на намерите тук: 

 Обява за общини и кметства; 

 Обява за училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК; 

 Образец на декларация 

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/startira-priem-po-prsr-za-podkrepa-na-ksite-verigi/
file:///C:/Users/User/Desktop/Obiava-ChOS-2021_Ob6tini.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/Obiava-ChOS-2021_DG.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/Deklaracia-podpisi-ChOS_2021.docx
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България с достъп до финансов ресурс по нова европейска програма, ще из-
пълняваме общи проекти със страните от Средиземноморието 

България ще бъде включена в нова програма за транснационално сътрудничество през следващия прог-
рамен период  2021 – 2027 г. Тя носи името  ИНТЕРРЕГ Евро-Средиземноморска зона и ще финанси-
ра проекти за съвместно решаване на предизвикателствата с цел осигуряване на географската и геопо-
литическата свързаност на басейните на Черно море и Средиземно море. Това съобщи заместник-

министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която води преговорите с 
Европейската комисия от българска страна. 

„Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия потвърди официално, че 

страната ни е включена с цялата си територия в програмата, което дава допълнителна възможност за 
постигане на целите на регионалната политика на България“, коментира зам.-министър Николова. 
Участието в бъдещата програма ЕВРО МЕД ще предостави допълнителни възможности за установяване 
на нови международни партньорства с държави като Гърция, Кипър, Италия, Малта, Словения, Хърватс-
ка, Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора, както и с южните райони на Франция, Испания и Порту-
галия. 

До момента транснационални партньорства бяха финансирани основно в района на Югоизточна Европа. 
Конкретните приоритети и специфичните цели на програмата ще бъдат предмет на обсъждане и ще бъ-
дат избрани от съвместна работна група за програмиране с участието на всички държави от региона. 
„Визията на Европейската комисия за Евро-Средиземноморската зона е към сътрудничество за по-
интелигентна, по-зелена, нисковъглеродна Европа, Европа по-близо до гражданите и по-добро управле-

ние на сътрудничеството“, каза още заместник-регионалният министър. 

                                                                                                                                       Източник: МРРБ  

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

https://www.mrrb.bg/bg/bulgariya-s-dostup-do-finansov-resurs-po-nova-evropejska-programa-ste-izpulnyavame-obsti-proekti-sus-stranite-ot-sredizemnomorieto/?fbclid=IwAR0hvQh0RlH5eIp3KF9UBBd4V4XSYf662_-qMMuMrSStF52holfK9Hn6pzk
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МЗХГ ПРЕДСТАВИ ПЪРВИТЕ ПРОЕКТИ НА МЕРКИ ЗА НОВАТА ОСП  

Министерс-
тво на зе-
меделието, 
храните и 

горите 
представи 
първите 
проекти на 
мерки за 

новата Об-
ща селс-

костопанска политика пред над 100 представители 
на бранша и широката общественост. Това стана по 
време на видеоконферентно заседание на Тематич-

ната работна група (ТРГ) за разработване на Стра-
тегически план за развитие на земеделието и селс-
ките райони за периода 2021 - 2027 г. Проектите 
на мерки са насочени към биологичното произ-
водство, необлагодетелстваните райони, стар-

товата помощ за млади земеделски стопани, 
подпомагането на малки стопанства, както и 
инвестиции в стопанствата, преработката на 
селскостопански продукти и неземеделските 
дейности. 

Тематичната работна група дискутира подпомага-
нето на биологичните производители. Целта е 
да се покрият разликите в допълнителните разходи 
и пропуснатите приходи при биологичния начин на 
отглеждане на земеделската продукция, сравнени с 

конвенционалните методи на производство. Пред-
лага се въвеждане на изискване, при което след 
изтичане на преходните периоди, ежегодно да се 
проверява наличието на издадени сертификати за 
биологична продукция. 
Предложението в проекта за мярката „Плащания 

за природни или други специфични за района 
ограничения” е продължаването на трите мерки 
НР1, НР 2 и НР 3. Предвижда се  при заявени пос-
тоянно затревени площи (ПЗП) да се предлага ди-
ференциран подход за подпомагане според това 

дали в стопанството на кандидата се отглеждат или 
не се отглеждат животни. Браншът подкрепи пред-

ложената визия на УО по представения проект на 
мярка. 
Обсъдено беше подпомагането на млади и малки 
земеделски стопани под формата на грант в слу-

чай, че стопанството им е до 20 000 евро СПО. 
Безвъзмездното плащане ще е в размер на 100% 
грант, който да бъде достъпен от по-голям брой зе-
меделски стопанства по по-лесен и достъпен начин 
на кандидатстване. Дискутирано бе стопанствата 

над този обем да имат възможност за инвестицион-
на подкрепа, която да послужи за тяхното модер-
низиране и разрастване. При подкрепата за инвес-
тиционни дейности в земеделските стопанства Ми-
нистерството предлага земеделските производите-
ли да са били регистрирани най-малко 36 месеца 

преди кандидатстване. Целта е финансовата помощ 
да бъде насочена към съществуващи земеделски 
стопанства, които са натрупали опит и капацитет 
да изпълнят инвестиционно намерение. Така те ще 
имат възможност да се развиват, да бъдат устойчи-

ви и да се модернизират. 
По отношение на инвестициите за преработка 
на селскостопански продукти се предлага, кан-
дидатите малки и средни предприятия (МСП) и зе-
меделски стопани също да имат история на своята 

дейност. 
Инвестиции  за  неселскостопански  дейности 
в селските райони ще бъдат насочени към земе-
делски стопани и микро предприятията, които са 
основен източник на растежа и създаването на по-

вече работни места. В обхвата на интервенцията 
физическите лица са допустими за подпомагане 
само за инвестиции в неземеделски дейности, кои-
то са насочени към развитие на занаяти. 
Дискутирана бе темата, за ключовата роля на фи-
нансовите инструменти при подпомагане на селско-

то стопанство.  Предложено бе на обсъждане фи-
нансовото подпомагане да бъде допълвано и въз-
можност за комбиниране с кредити, които да бъдат 
отпускани от Държавен фонд „Земеделие“. 
 

                                                            Източник: МЗХГ  

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/mzhg-predstavi-prvite-proekti-na-merki-za-novata-o/?fbclid=IwAR2Qy4R4_nptjxi3Ivb1u1yRbHvTSp4LxiKooKNDfj3RgSrytMgO0js241Y
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СТАРТОВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ОПАЗВАНЕ НА 

ДУХОВНИТЕ СВЕТИЛИЩА-УСТОЙЧИВ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕН-

ЦИАЛ В СТРУМИЦА И КЮСТЕНДИЛ 

Проектът „Опазване на духовните светилища - 
устойчив туристически потенциал в Струмица и 
Кюстендил” бе представен на 26 ноември 2020г. от 
екипа за управление на проекта . 

Основната цел на  проекта е да подкрепи трансг-
раничния регион Кюстендил – Струмица  като ту-
ристическа дестинация с атрактивни и привлекател-
ни места, предлагайки впечатляващо лично прежи-
вяване за посетителите в трансграничната зо-

на.  Специфична цел  е подобряване на туристи-
ческия потенциал на региона чрез инициативи за 
сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво 
използване на природното и културното наследство 
Целева група по проекта са  туристите  в района на 
Кюстендил и Струмица. 

Общата стойност на проекта е  492 215,39 евро, 
от които 37 067,67 евро национално  финансира-
не .Бюджет за Община Кюстендил – 247 097,79 евро 
и за Община Струмица – 245 117,60 евро. 
По дейност 1 е подобрена туристическата инфраст-

руктура в община Кюстендил -  Изготвен е техни-
чески проект за социализация на района на средно-
вековна църква “Успение Богородично”, с. Раждави-
ца (паметник на културата от национално значе-
ние), път за достъп до нея и връзка между църквата 

и природна забележителност Полско - Скакавишки 
водопад.  
Проектът е разделен на 3 подобекта: 
Подобект 1  по поректа е рехабилитация на същес-
твуващ селскостопански път, като общата дължина 

на рехабилитирания участък от пътя е 1 104 m. 
Предвидени са изкопни и насипни работи за израв-
няване на пътното платно и разширяване до необ-
ходимата ширина, изработване на основа от трошен 
камък, укрепване със скална маса и скални блоко-
ве, поставяне на знаци и табели. 

Подобект 2 засяга зоната за почивка около църк-
вата - подравняване на терена, пешеходни алеи и 
подпорни стени, монтаж на подвижни обекти 
(градински и паркови елементи - дървени пейки, 
пейки с маси, перголи, беседки, огнище). 

Подобект 3 се отнася до почистването на закреп-
ванията и маркиране на съществуващата пешеходна 

пътека по подходящ начин. Пътеката свързва църк-
вата с природна забележителност “Полско - Скака-
вишки водопад”, където по предходен проект е изг-
раден автомобилен и пешеходен достъп до водопа-

да. Общата дължина на пътеката е 5 700 м. 
Реновираната зона около църквата в с. Раждавица 
ще бъде открита с официална церемония като отк-
рито фестивално събитие. То ще бъде организирано 
като еднодневно събитие, наречено „Запазете мина-

лото си с мисъл за бъдещето”, като ще бъде покане-
но местното население, както и гости от партньорс-
ката организация по проекта. Събитието ще се про-
веде в реновираната зона, като поканата ще бъде 
разпространена сред местното население в община-
та, така че се очакват повече от 100 участници. Съ-

битието ще бъде използвано за демонстриране на 
новата атракция и за привличане вниманието на 
участниците към начините за устойчиво използване 
на културните ресурси, използвани за развитието на 
туризма. 

Един от най-важните символи на културно-
историческото наследство на територията на Общи-
на Струмица е манастирската църква "Св. Леонтий" 
в с. Водоча - защитена като културно наследство 
съгласно Закона за опазване на културното наслед-

ство. Сградата се нарича още “комплекс от църкви 
Водоча”, защото на едно място има много църкви, 
разположена е на 5 км западно от Струмица. Строи-
телните работи включват: реновиране на простран-
ство около манастир „Св. Леонтий“, Струмица –

изграждане на път за достъп до манастирските жи-
лища с калдъръм;  Изграждане на стилизиран фон-
тан с те-
мата „12 
апостола”; 
Изгражда-

не на алея 
между ре-
ка Водох-
ница и ма-
настира 

"Свети Ле-
онтий". 

            ОТ РЕГИОНА 
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ОИЦ-КЮСТЕНДИЛ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С МЕДИИ 

              НАШАТА ДЕЙНОСТ 

341 договора на обща стойност 2 728 489,19 лв. 
са сключени в област Кюстендил по процедура 
„Подкрепа за микро и малки предприятия за 
преодоляване на последствията от пандемия-

та от COVID-19“ по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). За 
финансово подпомагане от 3000 до 10 000 лв. мо-
жеха да кандидатстват микро и малки фирми със 
20% спад в оборота за месец април 2020 г. спрямо 

средноаритметичния месечен оборот през 2019 г.  
Информацията беше представена от екипа на ОИЦ 
–Кюстендил по време на работна среща с предста-
вители на местни и регионални медии, която се 
проведе на 26 ноември 2020 г. 
Според ИСУН 2020, одобрените проектни предло-

жения по общини са както следва: в община Кюс-
тендил 176 броя сключени договори на стойност 1 
329 733,42 лв., в община Дупница - 129 броя на 
стойност 1 103 276,19 лв., в община Сапарева ба-
ня - 18 броя сключени договори на стойност 159 

283,33 лв. в община Бобов дол – 8 договора на 
стойност 71 800,00 лв., община Кочериново – 5 
броя договори на стойност 31 026,25 лв. и в общи-
ните Рила и Невестино съответно 4 и 1 сключени 
договора. Няма сключени договори в общините 

Бобошево и Трекляно.  
Поради големия обществен интерес към процеду-
рата, беше взето решение бюджетът ѝ да бъде 
увеличен с допълнителни 52 млн. лева. Въз основа 
на това предстои сформирането на нова Оценител-

на комисия, която да преразгледа отхвърлените 
проектни предложения и да се даде възможност на 
допустимите кандидати, които не са представили в 
срок или съгласно изискванията определени доку-
менти, също да получат финансова помощ.  
За безвъзмездно финансиране за справяне с нега-

тивните последствия от пандемията, в рамките на 
други три процедури, имаха възможност да канди-
датстват средните предприятия, туроператори 
и туристически агенти, както и фирмите, из-
вършващи автобусни превози. Процедурите са 

приключили и проектните предложения са в про-

цес на оценка. 
Предстои отварянето на две нови процедури по 
ОПИК, отново насочени към подпомагане на бъл-
гарските предприятия за справяне с последствия-

та от пандемията. По процедура „Подкрепа за 
малки предприятия с оборот над 500 000 лв. 
за преодоляване на икономическите последс-
твия от пандемията COVID-19“ ще могат да 
кандидатстват малки фирми с оборот за 2019 г. 

минимум 500 000 лв., които са реализирали спад 
от поне 20% за три, избрани от тях месеца в пери-
ода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месе-
ца на кандидатстване спрямо същите три месеци 
за 2019 г. Целта на втората процедура 
„Адаптиране на дейността на МСП в контекста 

на COVID-19“ е  реорганизация и адаптиране на 
работните места и/или промени в бизнес процеси-
те и моделите с цел създаване на здравословни и 
безопасни условия на труд в контекста на COVID-
19. С проекти на стойност от 3 000 – 75 000 лв. ще 

могат да кандидатстват фирми, които имат поне 
една приключена финансова година и оборот за 
2019 от минимум 30 000 лв. до 1 000 000 лв. в за-
висимост от големината на фирмите. 
В отговор на пандемията от COVID-19 Европейска-

та Комисия създаде нов инструмент – „Следващо 
поколение ЕС“, целящ устойчиво, съгласува-
но и справедливо възстановяване на държавите-
членки на ЕС от кризата, породена от пандемията 
от COVID-19. В рамките на този инструмент е и 

Механизмът за възстановяване и устойчи-
вост, с бюджет от 6,2 млрд. евро  грантове и 4,5 
млрд. заеми, чието изпълнение предстои да стар-
тира през следващата година, след одобрение от 
Европейската Комисия. Документите са  публику-
вани за обществено осъждане до 29 ноември 2020 

г.  
За повече информация относно актуалните и пред-
стоящи възможности за кандидатстване може да 
се обръщате към Областен информационен център 

– Кюстендил на следните тел.: 078 52 02 12, 0876 
172 766, 0876 172 744, на имейл oic_kn@abv.bg 

mailto:oic_kn@abv.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.  

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  

              НАШАТА ДЕЙНОСТ 


