ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
НА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ,
ВЕЛИНГРАД

Територията на „МИГ – Белово, Септември, Велинград” е с непрекъснати
граници, обхваща всички населени места и съвпада изцяло с територията на трите
общини в Южен Централен район – Белово, Септември, Велинград.
Общата територия на района е 1 289,5 кв.км като територията на община Белово
е 336,2 кв.км, на община Велинград е 604,4 кв.км, а на община Септември - 348,9 кв.км.
Общо населението, след отделянето на община Сърница на 01.01.2015 г.,
наброява 68 025 човека, а неговата гъстотата е приблизително 52 човека/ кв.км.
Населените места, обхванати от МИГ са:
Община Велинград, 1 град и 20 села: с. Абланица; с. Биркова; с. Бозьова; с.
Бутрева; гр. Велинград; с. Всемирци; с. Враненци; с. Грашево; с. Горна Биркова; с.
Горна Дъбева; с. Драгиново; с. Долна Дъбева; с. Кандови; с. Кръстава; с. Пашови; с.
Рохлева; с. Света Петка; с. Цветино; с. Чолакова; с. Алендарова; с. Юндола.
Община Белово, 1 град и 7 села - с. Аканджиево; гр. Белово; с. Габровица; с.
Голямо Белово; с. Дъбравите; с. Мененкьово; с. Момина клисура; с. Сестримо.
Община Септември, 2 града и 13 села - с. Бошуля; с. Варвара; гр. Ветрен; с.
Ветрен дол; с. Виноградец; с. Горно вършило; с. Долно вършило; с. Злокучене; с.
Карабунар; с. Ковачево; с. Лозен; с. Семчиново; гр. Септември; с. Симеоновец; с.
Славовица.
Карта на територията:

Обща граница на територията и граница между общините
Общински центрове
СНЦ Местна инициативна група „Общини Белово, Септември, Велинград“ е
създаден през 2009 г., по под мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на
обществена активност“ от ПРСР 2007 – 2013 г. в периода 2009 г. – 2011 г. Регистриран
е по закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 81 от 20.04.2010 г.,
фирмено дело № 16/2010 г., том 10, рр 9, стр. 142, партида 940 на Пазарджишки
окръжен съд. В обществено полезна дейност МИГ е вписана в Централния регистър на
Министерство на правосъдието под № 20100615010 и притежава Удостоверение №
010/15.06.2010 г.
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От 29.11.2016 г. с договор № РД 50-189/29.11.2016 г. стартира проект по
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите
местно развитие”” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 20142020 г.
Организационна структура на МИГ:
Общо Събрание

Председател
Управителен
Съвет

Управителен
Съвет

Изпълнителен
Директор МИГ

Звено за
Администриране
на Проекти

Комисия за
Избор на
Проекти
Експерти
3-ма

Технически
Асистент

Счетоводител

Съгласно Устава на организацията, Общото събрание (ОС) е върховен
колективен орган на Сдружението. То се състои от 77 членове на Сдружението и
включва представители на над 50 % от населените места на територията на МИГ.
Управителния съвет /УС/ се състои от 9 лица, членове на Сдружението. УС се
избира от ОС с мандат от 5 години.
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Йерархията на целите – включително цели за крайните продукти или резултатите:

Специфичните цели на Стратегията за ВОМР ще бъдат постигнати, чрез реализацията на съответните избрани мерки от ПРСР
2014 -2020 г., ОПИК 2014-2020 г. и ОПРЧР 2014-2020 г.
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ФИНАНСОВ ПЛАН:
Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:
Код на
мярката

Име на мярката

Общо за периода
на стратегията
лева

%

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. (ЕЗФРСР)

2 933 745,00

40,11

МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“

400 000,00

5,47

4.1.1

Инвестиции в земеделски стопанства

300 000,00

4,10

4.2.1

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

100 000,00

1,37

1 000 000,00

13,67

1 000 000,00

10,94

1 433 745,00

19,60

МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“

6.4.1

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
1 200 000,00 16,41
видове малка по мащаби инфраструктура

7.5

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура

233 745,00

3,19

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но
100 000,00
съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)

1,37

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 – 2020 г., но са включени в Регламент
(EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно
наследство и традиции“

21

100 000,00

1,37

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР (ЕСФ)

1 480 000,00

20,24

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА
РАБОТНИТЕ МЕСТА”

600 000,00

8,20

Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)

1.6

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот
за всички възрастови групи

100 000,00

1,37

1.7

Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към
промените

500 000,00

6,83

880 000,00

12,03

ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА
СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”

2.1

Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като
ромите

100 000,00

1,37

2.2.1

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните
възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост

100 000,00

1,37
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2.3

Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес

680 000,00

9,29

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПИК (ЕФРР)

2 900 000,00

39,65

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 1.1 „ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“

400 000,00

5,47

400 000,00

5,47

2 500 000,00

34,18

2 500 000,00

34,18

7 313 745,00

100

1.1

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 2.2 „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“

2.2

Подобряване на производствения капацитет в МСП
Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите
местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР,
включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4)
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ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ОТ ПРСР (ЕЗФРСР)
За мярка от стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014 – 2020 г., се прилагат условията за
държавна помощ за съответната мярка в ПРСР 2014 – 2020 г. За мярка от стратегия за ВОМР,
финансирана от ЕЗФРСР, която не е включена в ПРСР 2014 – 2020 г., се прилагат правилата за
държавна помощ, определени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013
г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.). При изпълнение на проект,
финансиран от ЕЗФРСР, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице,
регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за
народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз.
Допустими разходи по мерките:
1. Инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
2. Други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) №
1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
Разходи по т. 1 и 2 за изпълнение на проекти, финансирани от ЕЗФРСР се възстановяват
до 31 декември 2023 г.
Недопустими разходи по мерките:
Не е допустимо финансиране на разходи за инвестиция или дейност, получила
финансиране от ЕСИФ, чрез стратегия за ВОМР. От стратегията за ВОМР не са допустими за
финансиране от ЕЗФРСР разходи:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите
допустими разходи за съответната операция;
3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
4. за обикновена подмяна и поддръжка;
5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик
на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно
плащане за същия актив;
7. за режийни разходи;
8. за застраховки;
9. за закупуване на оборудване втора употреба;
10. извършени преди 1 януари 2014 г.;
11. за принос в натура;
12. за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и
плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
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13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху
околната среда;
14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ,
независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за
предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски
услуги, извършени след 1 януари 2014 г
15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени
преди посещение на място от МИГ;
16. заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4
референтни разходи;
17. определени в мерките от ПРСР 2014 – 2020 г., извън посочените в т. 1 – 15.
При промяна в установените условия за прилагане на дадена мярка в ПРСР, то тези
променени условия автоматично се прилагат и за мерките в Стратегията за ВОМР на МИГ.
Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
Цели: Повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства
Обхват на мярката - територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“
Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят
до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи; или
2.насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски
продукти; или
3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
4.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
6. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
Допустими получатели - земеделски стопани, отговарящи на следните условия:
1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за
подпомагане на земеделските производители;
2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не помалко от левовата равностойност на 2000 евро;
3. ако са юридически лица, трябва да са:
а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски
дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително
приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези
дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със
земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за
вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
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в) признати групи производители и признати организации на производители на
земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на
групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица
на територията на МИГ.
Допустими разходи - съгласно чл. 32 на Наредба № 9 от 21.03 2015 г. за прилагане на
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални
активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана
за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на
околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес,
включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или
електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на
енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения
от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи
храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно
приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване,
необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на
пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади
земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане
и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи,
предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане
на трайни насаждения;
8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за
изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията
на селски район съгласно приложение № 4;
9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски
транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни
превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на
живи животни и птици;
10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с
въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на
добри производствени практики, подготовка за сертификация;
11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски
марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
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13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа
устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в
процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време
на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите
разходи по проект, включени в т. 1 – 12.
Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението
на проекта не могат да превишават:
1. 1% от допустимите разходи – за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или
разходи по т. 10 – 12;
2. 5% от допустимите разходи по т. 1 – 12 – за проекти с включени инвестиции за
създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или
машини, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;
Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост не могат да
надхвърлят 10 % от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 6 и т. 9 – 12.
Разходите по т. 13 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г.,
независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 13 са допустими, ако
са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
Финансови параметри
Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 20 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 300 000 лева
Интензитет на финансовата помощ - Финансовата помощ е в размер 50% от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с
10% за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на
производителите;
3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6
до 10 земеделски стопани
5. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11
„Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214
„Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и за
кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 –
2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са
одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
6. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над
10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
Размер на финансовата помощ /бюджет по мярката/ - 300 000 лева
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Критерии за избор на проекти

Точки

1. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на
възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване

15

2. Дейностите по проекта са в областта на производството на продукти от
чувствителните сектори
- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.
- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 15 т.
- над 75 % - от инвестициите са в посочените сектори - 20 т.

15

3. Проектът създава нови работни места
- до 2 работни места – 5 точки
- над 2 работни места – 10 точки

10

4. Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на населени места,
попадащи в необлогадетелстван район
5. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или
продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по
проекта са свързани с иновации в стопанството

10
10

6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на
енергийната ефективност на предприятието

10

7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5
т.

5

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

10. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и
приоритетите на Стратегията на МИГ
- Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.
- Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на
Стратегията на МИГ – 5 т.
ОБЩО

10

100
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Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /маркетинг на
селскостопански
Цел: Модернизиране на технологичната
база и продукти“
внедряване иновации в преработвателните
предприятия.
Обхват на мярката - територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“
Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на
използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци,
и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10.подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка
на първични земеделски биологични продукти
Допустими получатели
1. земеделски стопани;
2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова
помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 - 2020
г.;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;
Кандидатите по т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица
на територията на МИГ.
Допустими разходи – съгласно чл. 30 на Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:
1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи,
свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване
компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка
и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и
др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди
на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и
вторична биомаса;
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д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и
безопасността на суровините и храните;
3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане
и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи,
предназначени за производствени дейности;
4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение
на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;
5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни
средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция,
използвани и произвеждани от предприятието;
6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са
собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани
с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза
съгласно приложение № 8 на Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“: , включително чрез
финансов лизинг;
8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за
управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на
качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от
общ проект на кандидата;
9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски
марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на
проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за
подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от
общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10.
Допустимите разходи по т. 11 не може да превишават следните стойности:
1. за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част
от разходите по т. 11 не могат да превишават 5% от допустимите разходи по т. 1 - 10, но не
повече от левовата равностойност на 35 000 евро;
2. разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строителномонтажни дейности, като част от разходите т. 11 не могат да превишават 2,25% от допустимите
разходи по т. 1 - 10;
3.разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в разходите по т. 2,
като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 2,25% от допустимите разходи по т. 1 10;
4. разходите за строителен надзор като част от разходите по т. 11 не могат да превишават
1% от допустимите разходи по т. 1 - 10;
5. разходите за пред проектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и
инженери, извън тези по т. 1, 2, 3 и 4, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават
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1,5% от допустимите разходи по т. 1 - 10.
Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т. 3 и 4 не могат да
надхвърлят 10% от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2 и т. 5 - 10.
Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г.,
независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са допустими, ако
са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с
тях плащания са направени.
Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима
собственост, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към
датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването
данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.
Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на
помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за
междинно или окончателно плащане за същия актив.
Финансови параметри
Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 50 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 391 000 лева
Интензитет на финансовата помощ
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50% от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или
средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в
размер на до 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Размер на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 100 000 лева
Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността на
действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разхооправдателни и платежни
документи, но не повече от еквивалента на 100 000 лева.
Критерии за избор на проекти

Точки

1. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС
2003/361/ЕС

10

Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани - Предприятието на
кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 % собствени или на
членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини
(земеделски продукти)

10

2. Инвестициите са за преработка на продукти в чувствителните сектори

10

3. Проектът създава нови работни места
- до 3 работни места – 5 точки
- над 3 работни места – 10 точки

10

4. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на
енергийната ефективност на предприятието

10
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5. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или
продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта
са свързани с иновации в предприятието

10

6. Проектът включва преработка и производство на биологични продукти

10

7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

10. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и
приоритетите на Стратегията на МИГ
- Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.
- Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на
Стратегията на МИГ – 5 т.

10

ОБЩО

100
Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Цел: Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на
населението извън земеделието
Обхват на мярката - територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“
Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги);
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и
материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с
увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги
базирани на ИТ и др.).;
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Допустими получатели - Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като
еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или
Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем
над 2 000 евро.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица
на територията на МИГ.
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Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната
стойност на активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и
икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
Разходите по т.“3“ не могат да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и
придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за
подпомагане, с изключение на общите разходи.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
Финансови параметри
Минимална стойност на допустимите разходи – 30 000 лева
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 390 000 лева
Интензитет на финансовата помощ: Финансовата помощ не може да надвишава 75% от
общите допустими разходи, при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 година, относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“.
Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността на
действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разхооправдателни и платежни
документи, но не повече от еквивалента на 200 000 евро за период от три последователни
данъчни години.
Размер на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 1 000 000 лева
Критерии за избор на проекти

Точки

1. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм

15

2. Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги
и/или производство на стоки

10

3. Проекти, представени от физически лица
производители до 40 години, включително/(за ЕТ)

5

-

млади

фермери

/земеделски

4. Проекти представени от жени /за физически лица и ЕТ/

5

5. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

5

6. Проектът създава нови работни места
- до 3 работни места – 5 точки
- над 3 работни места – 10 точки
8. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или
продукт в предприятието
7.
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9. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 10 т.

10

10. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови и
специфични за идентичността на територията

5

11. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

12. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за
който кандидатстват
13. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и
приоритетите на Стратегията на МИГ
- Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.
- Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на
Стратегията
на МИГ – 5 т.
ОБЩО

10

10

100

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура
Цел: Развитие на инфраструктурата на територията и подобряване на основните и
социалните услуги за населението.
Обхват на мярката - територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“
Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински
пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура;
6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение.
Допустими получатели
1. Общините от територията за всички допустими дейности
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната
инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;
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3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на
МИГ;
Допустими разходи
1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или
реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно
допустимите за подпомагане дейности;
2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им
стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
3.придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация
на търговски марки, до пазарната им стойност;
4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и
консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени
както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и
по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на
допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с
одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП,
авансовото плащане е допустимо както следва:
- до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при
наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на
изпълнител/и;
- разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след
провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в
съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Финансови параметри
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 20 000 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект – 390 000 лева
Интензитет на финасовата помощ: Финансовата помощ е в размер 100% от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на
инвестицията не генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер
на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на
инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово
подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът
на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни
приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. При изпълнение на проект,
включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл.
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Размер на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 1 200 000 лева.

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,
Договор № РД 50-189/29.11.2016 г.,
4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850,
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com

18

Критерии за избор на проекти

Точки

1. Дейностите по проекта се осъществяват в селата

20

2. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района

20

3. Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна и обществена значимост за
територията

10

4. Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или Читалище

10

5. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата дейност по други програми

10

6. Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на услуги на уязвими групи от
населението

10

7. Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна инфраструктура за хора с
увреждания
8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

10
5

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

10.
Проекта ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде
наемана местна работна ръка - над 5 души /

5

ОБЩО

100

Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура
Цел: Подпомагане изграждането на туристическа инфраструктура и атракции
Обхват на мярката: Територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“
Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
туристически информационни центрове;
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно
наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически
атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и
предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа
инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути,
съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
Допустими получатели
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1. Общините от територията на МИГ;
2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ на територията на МИГ.
Допустими разходи
1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо
имущество;
2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до
пазарната цена на актива;
3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти,
инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и
икономическата устойчивост;
4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен
софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и
„4“.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с
одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП,
авансовото плащане е допустимо както следва:
- до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при
наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на
изпълнител/и;
- разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след
провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в
съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Финансови параметри
Минимален размер на допустимите разходи за проект - 30 000 лева;
Максимален размер на допустимите разходи за проект - 80 000 лева
Интензитет на финансовата помощ: Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на
инвестицията не генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на
инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово
подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът
на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни
приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. При изпълнение на проект,
включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл.
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Размер на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 233 745 лева.
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Критерии за избор на проекти

Точки

1. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм

30

2. Дейностите по проекта се осъществяват в селата

20

3. Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинските програми за развитие на
туризма, приети от Общинските съвети

10

4. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел

10

5. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 10 т.

10

6. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

7. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

8. Проекта ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде
наемана местна работна ръка - над 5 души /

5

ОБЩО

100

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно
наследство и традиции“
Цел: Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и
реклама на територията като туристическа дестинация.
Обхват на мярката: Територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“
Допустими дейности: По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията
на МИГ, които могат да включват една или няколко от изброените дейности и допринасят за
запазване и заздравяване на местната идентичност и културно наследство на територията. По
мярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват представянето на
различните видове местното природно, материално и не материално културно наследство:
Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. Проучване, изучаване и съхранение на местното наследство - култура, бит, типични
местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история,
традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.
2. Организиране и провеждане на:
- Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични
местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното
наследство;
3. Популяризиране и валоризация на местното културно и природно наследство, чрез:
- Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни
възстановки;
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- Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични
изследвания, снимки, каталози и др.)
- Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни
костюми или предмети от традиционния бит;
4. Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири,
фестивали, хепънинги, възстановки на исторически събития и др.
5. Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници
на територията.
Допустими получатели:
1. Общините от територията на МИГ;
2. Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;
3. Читалища от територията на МИГ;
4. Еднолични търговци или Юридически лица, регистрирани по Търговския закон
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица
на територията на МИГ.
Допустими разходи
Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на
проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително
извършени и платени в периода на изпълнение на проекта:
1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на
проекта, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху
договореното възнаграждение;
2. Разходи за организиране на пътувания - разходи за командировки: пътни, дневни
разходи и нощувки, съгласно действащите Наредби за командировките в страната;
3. Разходи за материали, консумативи;
4. Разходи за закупуване на оборудване – до 15% от общата стойност на допустимите
разходи;
5. Разходи за външни услуги;
- Наем на помещения и апаратура;
- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.;
- Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;
- Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
(пощенски разходи, застраховки, разходи за изготвяне на проекти за извършване на
археологически проучвания, реставрация и консервация и др.)
Финансови параметри
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект – 20 000 лева
Интензитет на финансовата помощ
1. 100% за получател публично лице и проектът не генерира приход;
2. 70% за получател публично лице и проектът генерира приход;
3. 60% за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел;
4. 70% за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел и проектът е в
обществена полза
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При спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 година, относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта „de minimis“.
Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността на
действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо оправдателни и
платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 евро за период от три
последователни данъчни години.
При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице,
регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за
народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз.
Размер на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 100 000 лева
Критерии за избор на проекти

Точки

1. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска или Читалища

15

2. Проекта включва комбинирани дейности по опазване на природното и
културното наследство

10

3. Дейностите по проекта се осъществяват в селата

10

4. Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции
между различните поколения
5. Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното природно и материално
културно - историческо наследство на територията

10
10

6. Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира
съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането
на автентични местни традиции, фолклор и занаяти

10

7. Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни социални и
граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между
поколенията с активното участие на младите хора

10

8. Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни идентичности и
културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ
съвременните методи за анимация в туризма.
9. Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания и/или
малцинствени групи
10. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция
ОБЩО

10
10
5
100
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ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ОТ ОПРЧР (ЕСФ)
Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ /Закон за управление на средствата от
европейските структурни и инвестиционни фондове/, за да бъдат допустими разходите трябва да
отговарят едновременно на следните условия:
- да са за дейности, определени и извършени под отговорността на съответния управляващ
орган и съгласно критериите за избор на операции, одобрени от съответния комитет за
наблюдение;
- да са извършени от допустими по съответния приоритет на програмата бенефициенти
или от техните партньори в случаите, когато са допустими съгласно критериите за избор на
операции, одобрени от комитета за наблюдение;
- категориите разходи да са включени в договора или в заповедта за предоставяне на
финансова подкрепа;
- изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, и/или
строителство) да е извършен в съответствие с действащото национално и с европейското
законодателство;
- за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени разпоредбите за
наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.);
- да са отразени в счетоводната документация на бенефициента, чрез отделни счетоводни
аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
- да са извършени за съфинансирани продукти и услуги, които са реално доставени,
съобразно предварително заложените в договора или в заповедта за предоставяне на финансова
подкрепа изисквания;
- в случаите, когато обект на финансиране са мерки и операции, попадащи в обхвата на
правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е съобразена и с приложимите
към помощта правила;
- да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в
съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на
Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от
26.10.2012 г.).
Недопустими разходи
- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова
схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска
програма;
- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
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- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
- данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
- закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;
- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с
изключение на разходите по финансови инструменти.
- лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ,
предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
- субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за
финансови транзакции;
- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;
- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на
документите за кандидатстване за финансова подкрепа.
На основание чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности,
които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за
кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от
него.
Режим на минимална помощ
Мерките по Стратегията от ОП РЧР ще се изпълняват в съответствие с правилата за
минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в
Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.
Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността на
действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо оправдателни и
платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 евро /за предприятията с дейност
в сектора на автомобилните товарни превози – 100 000 евро/ за период от три последователни
данъчни години.
По отношение на недопускане на двойно финансиране с мерки от ПРСР и Оперативните
програми - ОПРР, ОПНОИР, ОПИК и ОПОС е задължително следването на демаркацията с
тези програми, както е описана в раздел 8 на ОП РЧР 2014 – 2020 г.
Мярка 1.6 /ОПРЧР/ „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през
целия живот за всички възрастови групи“
Цел на мярката: Осигуряване на по-голяма конкурентоспособност и успешна интеграция
на пазара на труда на трудоспособното население от територията на МИГ.
Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на мярката и
приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР
Мярката се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014 - 2020 г., като прилагането й ще осигури
разнообразни форми за включване на посочените целеви групи в учене през целия живот, ще
допринесе за разширяването на възможностите за модернизиране на знанията и уменията на
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,
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трудоспособното население и ще удовлетвори изискванията на бизнеса за адекватно
квалифицирана работна сила и пряко ще допринесе за постигането на специфичните цели на:
Инвестиционен приоритет № 6 на ОПРЧР, чрез:
- Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или с подобрена
професионална квалификация и/или ключови компетентности по СЦ 1 на ИП6 ;
- Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови
знания и умения по СЦ 2 на ИП6 ;
Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката
адресира;
ИП 6:
- Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, на възраст над 54 г.
- Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, със средно и по-ниско образование.
Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката: Работодатели;
Обучителни организации; Неправителствени организации;
При изпълнение на мярката ще бъде допустимо участието и на партньори, които
трябва да съвпадат с тези, посочени като бенефициенти.
Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на целевите
групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за територията подходи (ако са
идентифицирани такива): Ще бъдат насърчавани иновативни подходи при провеждане на
обученията, които адресират нуждите на определените целеви групи, чрез осигуряване например:
по-атрактивни програми за образование и обучение, в съответствие с нуждите и очакванията на
отделните участници в процеса; използване на подходи и методики, основани на ИКТ, които
насърчават участието в учебния процес; по-голяма ефективност на дейностите в полза на
местните общности; нови или подобрени практики, които отговарят на нуждите на хора в
неравностойно положение и които адресират социалното, езиковото и културното многообразие.
Допустими дейности:
1. Обучение с цел по-добра професионална реализация:
- за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова предоставянето на обучения за професионална квалификация трябва да се извършва само от
лицензирани от НАПОО центрове за професионално обучение; Дейностите за повишаване на
професионалната квалификация трябва да бъдат свързани с осигуряването на последваща
устойчива заетост на обучените.
- за придобиване на ключови компетентности;
2. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
3. Разработването и внедряване в предприятията на системи за обучение на заети;
4. Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, основани на практиката.
Допустими разходи - Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите на глава
5, раздел I от ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г.
ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба - виж „Общи изисквания за мерките в
СВОМР от ОПРЧР“
Бюджет на мярката – 300 000 лева
Финансови параметри на проектите:
Минимален размер на допустимите разходи - 20 000 лева
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,
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Максимален размер на допустимите разходи за проект - 100 000 лева
Интензитет на финансовата помощ – 100 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
Режим на минимална помощ - виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“
Критерии за избор на проекти - Съгласно одобрените от КН на ОПРЧР 2014-2020 г. виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“
Специфични за територията и местната общност критерии
Раздел
Скала на
Максимален
оценка
брой точки
Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проекта
решава проблем идентифициран като такъв при анализите на
15
територията
- Проекта е свързан и допълва проект по ОПИК и/или ПРСР от
Стратегията;
- Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите
много добре
5х3
на територията;
- Проекта допълва други сходни проекти, реализирани на
територията по мярка от ОПРЧР на национално ниво;
Два от горепосочените критерии са изпълнени
задоволително
5х2
Един от горепосочените критерии е изпълнен
много слабо
5х1
Нито един от посочените критерии не е изпълнен
0
Сътрудничество
5
- Дейностите по проекта включват общинско сътрудничество между
много добре
5х1
трите общини
- Дейностите по проекта включват общинско сътрудничество между
задоволително
3х1
две от общините
- Дейностите по проекта не включват между общинско
много слабо
1х1
сътрудничество
Териториална специфика и идентичност
15
- Обучителните дейности по проекта са насочени към развитие и
да
5
съхранение на местната култура, традиции, занаяти
- Обучителните дейности по проекта са насочени към развитие и
да
5
съхранение на традиционни за територията производства
- Проектът е с обоснована иновативност за територията на МИГ
да
5
ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
35

Мярка 1.7 /ОПРЧР/ „Приспособяване на работниците, предприятията и
предприемачите към промените”
Цел на мярката: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.
Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на мярката и
приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР;
Мярката ще даде възможност за прилагането на специфични услуги, свързани с
проектиране и осъществяване на иновативни, по-продуктивни и по - екологосъобразни начини за
организация на труда, включително здравословни и безопасни условия на работа в
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,
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предприятията и пряко ще допринесе за постигането на специфичната цел на Инвестиционен
приоритет № 7 /ПО 1/ на ОПРЧР „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с
въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и
подобряване на организацията и условията на труд“.
Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката
адресира: Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица; работодатели
Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката: Работодатели;
обучителни организации; центрове за информация и професионално ориентиране;
неправителствени организации;
При изпълнение на мярката ще бъдат допустимо участието и на партньори, които
трябва да съвпадат с тези, посочени като бенефициенти.
Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на целевите
групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за територията подходи (ако са
идентифицирани такива): Ще бъдат насърчавани иновативни подходи при провеждане на
обученията, които адресират нуждите на определените целеви групи, чрез осигуряване например:
по-атрактивни програми за образование и обучение, в съответствие с нуждите и очакванията на
отделните участници в процеса; използване на подходи и методики, основани на ИКТ, които
насърчават участието в учебния процес; по-голяма ефективност на дейностите в полза на
местните общности.
Допустими дейности:
1. Предоставяне на обучения на работното място;
2. Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;
3. Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките
ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на
работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както
и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители;
4. Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени”
модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците
и служителите, както и за подобряване на социалния климат;
5. Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите,
осигурителните и социалните права на работниците и служителите, равнопоставеността и
равното третиране на работното място;
6. Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност;
7. Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване
на техните управленски и предприемачески умения.
Допустими разходи - Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите на глава
5, раздел I от ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г.
ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба - виж „Общи изисквания за мерките в
СВОМР от ОПРЧР“
Бюджет на мярката – 500 000 лева
Финансови параметри на проектите:
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 30 000 лева
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,
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Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 166 лева
Интензитет на финансовата помощ – 100% от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
Режим на минимална помощ - виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“
Критерии за избор на проекти - Съгласно одобрените от КН на ОПРЧР 2014-2020 г. виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“
Специфични за територията и местната общност критерии
Раздел
Скала на
Максимален
оценка
брой точки
Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или
проекта решава проблем идентифициран като такъв при
15
анализите на територията
- Проекта е свързан и допълва проект по ОПИК и/или ПРСР от
Стратегията;
- Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при
много добре
5х3
анализите на територията;
- Проекта допълва други сходни проекти, реализирани на
територията по мярка от ОПРЧР на национално ниво;
Два от горепосочените критерии са изпълнени
задоволително
5х2
Един от горепосочените критерии е изпълнен
много слабо
5х1
Нито един от посочените критерии не е изпълнен
0
Териториална специфика и идентичност
15
- С проекта се въвежда иновативна за територията на МИГ
да
5
практика
- Проекта е насочен към равнопоставеността и равното третиране
да
5
на работното място
- Проекта се реализира в предприятие с традиционно за
да
5
територията производство
ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
30

Мярка 2.1 /ОПРЧР/ Социално-икономическа интеграция на маргинализирани
общности като ромите
Цел на мярката: Насърчаване на социалното включване и създаване на подходящи
условия за устойчивата интеграция на социално изключени роми, хора живеещи в риск и
бедност.
Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на мярката и
приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР;
Финансирането по мярката ще подпомогне достъпа до образование, здравеопазване и
социални услуги на представителите на маргинализирани общности, вкл. ромите и ще спомогне
за преодоляване на риска от социално им изключване и дискриминация. Пряк принос към
Специфичната цел на Инвестиционен приоритет 1 /ПО 2/ на ОПРЧР ще е увеличаване на броя
на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални
и здравни услуги с фокус върху ромите на територията на МИГ.
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,
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Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката
адресира: Представителите на ромската общност от територията на МИГ; хора в риск и/или
жертва на дискриминация; хора, населяващи територията на МИГ, в т.ч. с ниска гъстота на
населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице
концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация
(висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална
сегрегация, пространствена изолация и др.).
Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката: Доставчици на социални
и здравни услуги; работодатели; организации, предоставящи посреднически услуги; обучителни
организации; центрове за информация и професионално ориентиране; читалища;
неправителствени организации; общини.
Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на целевите
групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за територията подходи (ако са
идентифицирани такива): Иновативен подход при решаването на културната интеграция,
идентичността и по-добро обществено приемане и засиленото ромско участие в обществения и
културен живот на територията е провеждането на съвместни обучения и мулти етнически
събития, включващи различни етноси в тях /ромски, турски, български и др./. Ще бъдат
насърчавани иновативни подходи при провеждане на обученията, които адресират нуждите на
определените целеви групи, чрез осигуряване например: по-атрактивни програми за
образование и обучение, в съответствие с нуждите и очакванията на отделните участници в
процеса; използване на подходи и методики, основани на ИКТ, които насърчават участието в
учебния процес; по-голяма ефективност на дейностите в полза на местните общности; нови или
подобрени практики, които отговарят на нуждите на ромите и които адресират социалното,
езиковото и културното им многообразие.
Допустими дейности:
Направление „Подобряване достъпа до заетост” – активиране на икономически
неактивни лица; посредничество за намиране на работа; професионално информиране и
консултиране; психологическо подпомагане; мотивационно обучение; предоставяне на обучение;
включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика;
насърчаване на самостоятелната заетост и др.;
Направление „Подобряване достъпа до образование” – превенция на ранното отпадане
от училище; интеграция в образователната система на деца и младежи; подобряване достъпа до
образователни услуги за ранно детско развитие; ограмотяване на възрастни;
Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” – подобряване
достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани
междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група; предоставяне на
индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи;
повишаване информираността относно социалните и здравните им права; насърчаване семейното
планиране и отговорното родителство; повишаване здравната култура и др.;
Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи” – планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социалноикономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за
общностно развитие; общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние
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върху социалното включване; подкрепа за включване на целевите групи в процесите на
формиране и изпълнение на национални и местни политики; инициативи за преодоляване на
стереотипи; инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности,
вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства).
Задължително направление „Достъп до социални и здравни услуги се комбинира с второ
направление. Дейностите трябва да са в съответствие с Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите, с областните стратегии и общинските планове.
Допустими разходи - Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите на глава
5, раздел I от ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г.
ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба - виж „Общи изисквания за мерките в
СВОМР от ОПРЧР“
Бюджет на мярката – 100 000 лева
Финансови параметри на проектите:
Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект- 100 000 лева
Интензитет на финансовата помощ – 100% от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
Режим на минимална помощ - виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“
Критерии за избор на проекти - Съгласно одобрените от КН на ОПРЧР 2014-2020 г. виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“
Специфични за територията и местната общност критерии
Раздел
Скала на
оценка
Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или
проекта решава проблем идентифициран като такъв при
анализите на територията
- Проекта е свързан и допълва проект по ОПИК и/или ПРСР от
Стратегията;
- Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при
много добре
анализите на територията;
- Проекта допълва други сходни проекти, реализирани на
територията по мярка от ОПРЧР на национално ниво;
Два от горепосочените критерии са изпълнени
задоволително
Един от горепосочените критерии е изпълнен
много слабо
Нито един от посочените критерии не е изпълнен
Териториална специфика и идентичност
- Дейностите по проекта са в съответствие с програмните
да
документи на общините за интегриране на ромите
- Проекта включва дейности за съхранение на идентичността на
да
ромите
- Проекта включва дейности за популяризиране на добри практики
и примери от реализирани проекти в областта на интеграцията на
да
ромите
ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
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Мярка 2.2.1 /ОПРЧР/ „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на
равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“
Цел на мярката: Подобряване достъпа до заетост и насърчаване на социалното
включване за уязвими групи.
Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на мярката и
приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР;
Целта на мярката е в синхрон с основните стратегически документи на България и с
Инвестиционен приоритет 2 /ПО 2/ на ОПРЧР 2014-2020 г., целящи създаването на условия за
пълноценна интеграция на хората с увреждания. Реализацията на мярката на територията на
МИГ ще има пряк принос за:
- Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с увреждания/, които
са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за
социално включване. /Специфична цел 1 на ИП 2/.
- Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или
са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с
увреждания и техните семейства. /Специфична цел 2 на ИП 2/.
Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката
адресира: Семейства с деца, вкл. с увреждания; деца в риск; хора с увреждания и техните
семейства; възрастни в риск; служители на доставчици на социални и здравни услуги.
Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката: Неправителствени
организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; обучителни
организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги; работодател,
общини.
Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на целевите
групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за територията подходи (ако са
идентифицирани такива): По проектите ще се насърчават иновативни начини и интегриран
подход за предоставяне на социалните услуги за целевите групи /напр. предвижда се
индивидуален формат на работа, насочен към превантивни мерки, изразяващи се в психосоциална подкрепа, семейно консултиране, информиране и здравни съвети, предоставяне на
мобилна социална услуга за целевите групи и др./
Допустими дейности:
1. Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги
по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи
услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги в общността или в семейна среда;
2. Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими групи, чрез
интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;
3. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви
действия, насочени към уязвими групи;
4. Местни социални дейности за социално включване.
Допустими разходи - Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите на глава
5, раздел I от ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г.
ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба - виж „Общи изисквания за мерките в
СВОМР от ОПРЧР“
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Бюджет на мярката – 100 000 лева
Финансови параметри на проектите:
Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект- 100 000 лева
Интензитет на финансовата помощ – 100 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
Режим на минимална помощ - виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“
Критерии за избор на проекти - Съгласно одобрените от КН на ОПРЧР 2014-2020 г. виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“
Специфични за територията и местната общност критерии
Раздел

Скала на
оценка

Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или
проекта решава проблем идентифициран като такъв при
анализите на територията
- Проекта е свързан и допълва проект по ОПИК и/или ПРСР от
Стратегията;
- Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при
много добре
анализите на територията;
- Проекта допълва други сходни проекти, реализирани на
територията по мярка от ОПРЧР на национално ниво;
Два от горепосочените критерии са изпълнени
задоволително
Един от горепосочените критерии е изпълнен
много слабо
Нито един от посочените критерии не е изпълнен
Териториална специфика и идентичност
- Дейностите по проекта са в съответствие със програмните
да
документи на общините в областта на социалното подпомагане
- Проекта включва иновативни дейности/услуги за територията
да
- Проекта включва интегрирани дейности за социално
да
включване
- Дейностите по проекта, включват включват пълен пакет от
услуги, които спомагат за социалната интеграция и за трудовата
да
интеграция на лицата
ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
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Мярка 2.3 /ОПРЧР/ „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена,
устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ
интерес”
Цел на мярката: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното
включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални
потребности
Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на мярката и
приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР;
Мярката ще допринесе за увеличаване на възможностите за подобряване качеството на
живот и броя на хората от уязвимите групи и/или техните семейства на територията на МИГ,
получили специфични социални услуги, предоставяни по ОПРЧР, Инвестиционен приоритет №
3 /ПО 2/:
Специфична цел 1: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване“;
Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката
адресира;
1. Хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; възрастни в
риск; лица, заети в специализираните институции; служители на доставчици на социални и
здравни услуги
2. Възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и
техните семейства; възрастни в риск; служители в организации и институции, ангажирани с
процесите на деинституционализация
3. Семейства с деца, вкл. с увреждания; деца в риск; деца и младежи, включително с
увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства; служители в
организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация
Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката и защо са избрани тези
типове бенефициенти: Неправителствени организации; организации, предоставящи
посреднически услуги на пазара на труда; обучителни организации; доставчици на социални
услуги; доставчици на здравни услуги; общини.
Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на целевите
групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за територията подходи (ако са
идентифицирани такива): Мярката е иновативна по своята същност. Възрастните хора и
лицата с увреждания ще имат гарантирана възможност за избор на услуги и ще бъдат
подпомагани при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на
техните потребности. Ще бъде насърчавано и предоставянето на мобилни услуги и създаването
на мобилни социални групи.
Допустими дейности:
1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в
общността или в домашна среда; услуги за ранно детско развитие; услуги за превенция и ранна
интервенция за деца, услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими групи от
населението;
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2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия,
насочени към деца, младежи и уязвими групи;

3. Местни социални дейности за социално включване.
Допустими разходи - Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите на глава
5, раздел I от ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г.
ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба - виж „Общи изисквания за мерките в
СВОМР от ОПРЧР“
Бюджет на мярката – 480 000 лева
Финансови параметри на проектите:
Минимален размер на допустимите разходи за проект - 30 000 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект- 391 166 лева
Интензитет на финансовата помощ – 100 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
Режим на минимална помощ - виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“
Критерии за избор на проекти - Съгласно одобрените от КН на ОПРЧР 2014-2020 г. виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“
Специфични за територията и местната общност критерии
Раздел
Скала на
оценка
Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или
проекта решава проблем идентифициран като такъв при
анализите на територията
- Проекта е свързан и допълва проект по ОПИК и/или ПРСР
от Стратегията;
- Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при
много добре
анализите на територията;
- Проекта допълва други сходни проекти, реализирани на
територията по мярка от ОПРЧР на национално ниво;
Два от горепосочените критерии са изпълнени
задоволително
Един от горепосочените критерии е изпълнен
много слабо
Нито един от посочените критерии не е изпълнен
Териториална специфика и идентичност
- Дейностите по проекта са в съответствие със програмните
документи на общините в областта на социалното
да
подпомагане
- Проекта включва иновативни дейности/услуги за
да
територията
- Дейностите по проекта са за между секторни услуги за
да
хора с увреждания
- Дейностите по проекта са за предотвратяване на
да
настаняване в специализирани институции на деца
- Дейностите по проекта включват предоставянето на
интегрирани услуги
ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ
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ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ОТ ОПИК (ЕФРР)
Водещи принципи за финансиране по проектите и дейностите
1.Тематична концентрация – по приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации
подкрепата ще бъде предоставяна само за дейности, попадащи в обхвата на областите за
интелигентна специализация, определени в Цел 1 и Цел 2 на ИСИС; по приоритетна ос 2
Капацитет за растеж на МСП с безвъзмездна финансова помощ ще бъдат финансирани дейности
в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на „Националната
стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия” 2014 - 2020.
2. Финансиране, основано на нуждите – избраните дейности следва да отговарят на
основните предизвикателствата пред бизнеса/икономиката, които са идентифицирани на
територията и съгласно Споразумението за партньорство, Стратегията на ОПИК 2014-2020,
приложимите стратегически документи и документите в изпълнение на специфичните
предварителни условия.
3. Принцип на устойчиво развитие – при финансирането ще се търси устойчивоост на
постигнатите резултати и дългосрочност на ефектите върху целевите групи.
4. Ефективност и ефикасност на инвестициите – избраните дейности следва да
отговарят в пълна степен на целите на програмата, при най-адекватното съотношение между
очакваните разходи и ползи. При избора на проекти ще се гарантира насочване на инвестициите
към най-устойчивите варианти с най-ефективно използване на ресурсите.
5. Релевантност - избраните операции следва да допринасят за изпълнението на
индикаторите за продукт и резултат.
Недопустими разходи - Недопустимите разходи се определят на основа на изискванията
на Глава 5, Раздел I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално
законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета.
Съгласно разпоредбите на чл. 27 на Постановление № 119 от 20 май 2014 г. за приемане на
национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на
Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка
2014 – 2020 г. не са допустими за съфинансиране от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР на Европейския
съюз:
1. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова
схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска
програма;
2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
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5. закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;
6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с
изключение на разходите по финансови инструменти.
Не са допустими за съфинансиране от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР на Европейския съюз
при безвъзмездна финансова помощ и възстановима помощ следните разходи:
1. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ,
предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
2. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за
финансови трансакции.
Не са допустими за съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от
Кохезионния фонд на Европейския съюз следните разходи за:
1. извеждането от експлоатация или строежът на атомни електроцентрали;
2. инвестиции за постигане намаляване на емисиите на парникови газове от дейности,
изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13
октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в
рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 275, 25.10.2003 г.,
стр. 32);
3. производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
4. предприятия в затруднение, така както са определени в правилата на Европейския съюз
за държавните помощи;
5. инвестиции в летищна инфраструктура, освен ако са свързани с опазването на околната
среда или са придружени от инвестиции, необходими за смекчаване или за намаляване на
отрицателното й въздействие върху околната среда.
На основание на чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или
дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на
формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са
извършени от него.
В рамките на избраните мерки няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг
проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния
бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, като проверката ще се извършва
на ниво индивидуален проект.
Общи условия за допустимост на кандидатите
1. Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микро
предприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са допустими съгласно
координацията на ОПИК с други програми.
2. Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите.
3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие
съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №
651/2014.
Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат
безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
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Мярка 1.1 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
Цел на мярката от Стратегията: Подкрепа за въвеждането на иновации в предприятията
от територията на МИГ, свързани с тематичните области на ИСИС.
Съответствие с приоритетите на ОПИК 2014-2020, в т.ч. цел и принос към
определена специфична цел на програмата – мярката съответства изцяло на ПРИОРИТЕТ 1.
„Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1: „Технологично развитие и
иновации“ и ще допринася пряко за постигането на Специфична цел 1.1. „Технологично
развитие и иновации“ („интелигентен― растеж) от ОПИК 2014 – 2020 и Тематична цел 1 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.
Целева група са предприятия, с минимум три приключили финансови години,
разработващи/внедряващи иновации, вкл. и съществуващи предприятия, изпитващи нужда от
въвеждането на специфични мерки за подкрепа на иновационната им дейност за увеличаване на
инвестициите в продуктови, процесни, маркетингови и/или организационни иновации.
Целева група са и предприятия от територията на МИГ, в сътрудничество с други
български или европейски предприятия, висши училища и/или изследователски организации,
които се нуждаят от засилването на сътрудничеството между образование – наука – бизнес и
стимулиране на сътрудничеството с научните среди.
Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на целевите
групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за територията подходи (ако са
идентифицирани такива): Засилването на иновационната дейност на предприятията ще се
постигне, както чрез стимулиране на инвестициите (публични и частни) в НИРД, така и чрез
увеличаване на инвестициите в продуктови, процесни, маркетингови и/или организационни
иновации.
Допустими кандидати - Допустими са само кандидати, които са юридически лица или
еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и
имат седалище на територията на МИГ. Кандидатите трябва да имат минимум три приключени
финансови години. Допустими са кандидати, осъществяващи дейност във всички отрасли/
сектори, с изключение на изрично забранените в Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17
юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
Допустими дейности – ще се подпомагат само дейности попадащи в специфичните
тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/: ИКТ и
информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и
биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Проектите трябва да
внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити
от трети лица и могат да включват следните дейности:
1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на
иновативния продукт (стока или услуга) или процес;
2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат
подкрепяни по процедурата;
3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на
иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
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4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите - Консултиране,
подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания; в областта на придобиването,
защитата и експлоатацията на нематериални активи; в областта на използването на стандарти и
на правилата, които ги уреждат.
Допустими разходи:
1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи
дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за
разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
3. Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от
ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице
едновременно следните условия:
1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се
извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2;
2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект
категории разходи;
3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности;
4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския
съюз и българското законодателство;
5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни
счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на
чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени
изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.
Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в срока за
допустимост на разходите за съответния програмен период.
Размер на финансовата помощ – 400 000 лева /общ бюджет на мярката/
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Интензитет на финансовата помощ – до 90 % от общата стойност на допустимите
разходи, в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. Максималният размер на
помощта по режим „de minimis“, за която се кандидатства заедно с другите получени минимални
помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата
равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява
шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.
Финансови параметри
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 166 лева
Критерии за избор на проекти - Подборът на проекти към стратегии за местно развитие
при прилагане на ВОМР се определя в Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Специфични за територията и местната общност критерии
I. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС (вкл. пряко/непряко
положително въздействие върху околната среда, енергийна ефективност, равни
възможности, социално включване, заетост, информационно общество)
1. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху опазването
на околната среда
2. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване
на равните възможности и социалното включване
3. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху създаването
на заетост
4. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване
използването на информационно-комуникационните технологии
5. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху енергийна
ефективност
II. Преодоляване на вътрешно териториалните различия
1. Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите на територията
2. Проектът е за дейности извън общинските центрове
3. Проектът създава заетост извън общинските центрове
Максимален брой точки:

Точки
15
3
3
3
3
3
9
3
3
3
24

Мярка 2.2 /ОПИК/ Подобряване на производствения капацитет в МСП
Цел на мярката: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и
възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни
дейности.
Съответствие с приоритетите на ОПИК 2014-2020, в т.ч. цел и принос към
определена специфична цел на програмата – мярката съответства изцяло на Приоритетна ОС 2
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„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет
за растеж на МСП” и пряко допрнася за изпълнението на Специфична цел 2.2. „Капацитет за
растеж на МСП“ от ОПИК 2014 – 2020 г. и Тематична цел 3 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.
Целева група и идентифицирани проблеми, които мярката адресира:
1. МСП, според НСНМСП, нуждаещи се от общи производствени инвестиции за
подобряване на производствения капацитет за растеж, чрез ефективното и ефикасно използване
на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране
на европейски и международни знания и технологии;
2. МСП, според НСНМСП, нуждаещи се от подкрепа за специализирани услуги за
развитие и укрепване на управленски капацитет;
3. МСП, според НСНМСП, нуждаещи се от подкрепа за растеж, чрез подобряване на
качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни
технологии и услуги;
Допустими кандидати: Малки и средни предприятия със седалище на територията на
МИГ и които имат минимум три приключени финансови години. Да развиват своята основна
икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност.
Кандидатите за подпомагане трябва да са с код на основна икономическа дейност по
Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от посочените групи сектори на
икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, като следва:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: С20
„Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и
продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на
машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; 29 „Производство на автомобили,
ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
Интензивни на знание услуги: J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми
и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна
дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: С10
„Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на
текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на
кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16
„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;
производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон
и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от
каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и
оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“
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Допустими дейности: Общи производствени инвестиции за подобряване на
производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на
производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и
международни знания и технологии; Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и
укрепване на управленски капацитет; Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на
качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни
технологии и услуги; Дейности за подобряване на производствените процеси и/или; Дейности за
добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност в производствения процес. Дейностите са допустими само ако представляват
инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със: създаването на нов стопански
обект или разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.
Допустими разходи: Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване,
представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по
проекта; Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за
изпълнението на дейностите по проекта.
Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от
ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице
едновременно следните условия:
1. разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се
извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2;
2. разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект
категории разходи;
3. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни дейности;
4. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския
съюз и българското законодателство;
5. разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни
счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
6. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на
чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
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Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени
изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
7. разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни помощи.
Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в срока за
допустимост на разходите за съответния програмен период.
Размер на финансовата помощ – 2 500 000 лева /общ бюджет на мярката/
Интензитет на финансовата помощ – до 90 % от общата стойност на допустимите
разходи, в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. Максималният размер на
помощта по режим „de minimis“, за която се кандидатства заедно с другите получени минимални
помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата
равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява
шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.
Финансови параметри
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 100 000 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 166 лева
Критерии за оценка - Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при
прилагане на ВОМР се определя в Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Специфични за територията и местната общност критерии
I. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС (вкл. пряко/непряко
положително въздействие върху околната среда, енергийна ефективност, равни
възможности, социално включване, заетост, информационно общество)
1. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху опазването
на околната среда
2. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване
на равните възможности и социалното включване
3. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху създаването
на заетост
4. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване
използването на информационно-комуникационните технологии
5. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху енергийна
ефективност
II. Преодоляване на вътрешно териториалните различия
1. Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите на територията
2. Проектът е за дейности извън общинските центрове
3. Проектът създава заетост извън общинските центрове
Максимален брой точки:
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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“
2018 ГОДИНА

№
по
ред

Наименование на процедурата

Общ
Размер на БФП за
размер на
Краен срок за проект (в лв.)
Дата на
БФП по
подаване на Мини- Максипроцеду- обявяване на проектни
мален
мален
процедурата
рата
предложения лева
лева
(в лв.)

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
април
300 000
стопанства“
2018г.
Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /маркетинг
април
100 000
на селскостопански продукти“
2018г.
Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на
април
1 000 000
неземеделски дейности“
2018г.
Мярка 7.2 Инвестиции в създаването,
април
подобряването или разширяването на всички
1 200 000
2018г.
видове малка по мащаби инфраструктура
Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в
април
инфраструктура за отдих, туристическа
233 745
2018г.
инфраструктура
Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране
април
на местното природно, културно наследство и
100 000
2018г.
традиции“

май
2018г.
май
2018г.
май
2018г.

20 000

300 000

50 000

391 000

30 000

390 000

май
2018г.

20 000

390 000

май
2018г.

30 000

80 000

май
2018г.

5 000

20 000

април
2018г.

20 000

100 000

30 000

391 166

20 000

100 000

април
2018г.

20 000

100 000

април
2018г.

30 000

391 166

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в
февруари
март
400 000
предприятията”
2018г.
2018г.
Мярка 2.2 Подобряване на производствения
февруари
март
2 500 000
капацитет в МСП“
2018г.
2018г.

50 000

391 166

100 000

391 166

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до
март
възможностите за учене през целия живот за всички
100 000
2018г.
възрастови групи“
Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците,
март
500 000
предприятията и предприемачите към промените”
2018г.
Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на
март
100 000
маргинализирани общности като ромите”
2018г.
Мярка 2.2.1 /ОПРЧР/ „Активно приобщаване,
включително с оглед насърчаване на равните
март
100 000
възможности и активното участие и по-добрата
2018г.
пригодност за заетост“
Мярка 2.3 /ОПРЧР/ „Повишаване на достъпа до
услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
март
680 000
висококачествени, включително здравни и
2018г.
социални услуги от общ интерес”

април
2018г.
април
2018г.
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