
брой 2, 2020 г., 

Подписан е още един администра-
тивен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по 
процедура за подбор на проектни 
предложения по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020г.

Проект „Инвестиции в образование и 
заетост на БРАНАКС ЕООД“ е одобрен 
по процедура BG05M9OP001-1.082 
МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции 
в образование и заетост“.

Проектното предложение цели 
устойчиво интегриране на пазара на 
труда, предоставяне на възможности 
за образование и заетост на младе-
жите до 29 г. вкл. изложени на риск от 
социално изключване, поради неан-
гажираност с трудова дейност, обра-
зование или обучение на територията 
на МИГ „Девня-Аксаково“. За постигане 
на целта в проектното предложение 
бенефициента „Бранакс“ ЕООД ще 
реализира дейности по повишаване 

квалификацията на целевата група 
чрез включване в обучения по профе-
сионална квалификация и ключови 
компетентности.  С реализацията на 
проектното предложение ще бъде 
осигурена и субсидирана заетост до 
12 месеца на силно уязвимите лица от 
целевите групи. Одобрената безвъз-
мездна финансова помощ, която ще 
бъде предоставена на бенефициента 
„Бранакс“ ЕООД е в размер на 169 
741,00 лева .

Подписан е административен договор по ОП 
„Развитие на човешките ресурси 2014–2020 г.“

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково взе участие в организираната от отдел 
ВОМР на Министерството на земеделието, храните и горите

Подробности на 2 стр.
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Информационно събитие се проведе 
в периода 27 - 28 август  2020 г. в гр. 
Перущица.

На срещата участие взеха Управля-
ващите органи на програмите, прила-
гащи подхода „Водено от общностите 
местно развитие“, представители на 
ДФ „Земеделие“ - Разплащателна 
агенция и на дирекция „Централно 

координационно звено“ към Минис-
терския съвет.

Обсъдени бяха постигнатия напре-
дък при изпълнението на подхода 
„Водено от общностите местно раз-
витие“ и процеса на изпълнение на 
одобрените стратегии по подхода 
ВОМР. Обменена бе информация с 
Управляващите органи на програмите 

прилагащи подхода ВОМР и местните 
инициативни групи изпълняващи мно-
гофондови стратегии. Представени 
бяха добри практики по подхода ВОМР, 
а включилите се в събитието местни 
инициативни групи успяха да обменят 
информация помежду си за прилага-
нето на подхода и изпълнението на 
стратегиите на техните територии.

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково взе участие в 
организираната от отдел ВОМР на 

Министерството на земеделието, храните и горите
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СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ ин-
формира своите потенциални 
бенефициенти за предстоящи при-
еми за кандидатстване с проектни 
предложения през 2020 г. Във връзка 
с получен отказ от УО на ОП „Ино-
вации и конкурентоспособност“ 
2014-2020 г. за финансиране на про-
ектно предложение по мярка 1.1.2 
„Подкрепа на предприемачеството“ 
от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на 
МИГ „Девня – Аксаково“ одобреният 
финансов ресурс по мярката остана 
неусвоен. С цел усвояване на одо-
брените средства по мярката СНЦ 
МИГ Девня – Аксаково“ планира да 
стартира нова процедура за прием 
на проектни предложения. Пред-
ставяме ви информация свързана 
с Условията за кандидатстване по 
мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприе-
мачеството“.

Мярка 1.1.2 „Подкрепа на 
предприемачеството“ от 

Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие

Допустими кандидати:
Допустими по настоящата процедура 

за подбор на проекти са само канди-
дати, които отговарят на следните 
критерии:

1.1. Да имат постоянен адрес (в слу-
чай на ET), седалище и адрес на упра-
вление на територията на действие на 
МИГ “Девня – Аксаково“ и осъществяват 
дейностите по проекта на територията 
на действие на МИГ.

1.2. Да са търговци по смисъла на 
Търговския закон или Закона за коопе-
рациите.

Клонове на юридически лица, ре-
гистрирани в България, не могат да 
участват в процедурата за подбор на 
проекти поради липсата на самостоя-
телна правосубектност.

1.3. Да отговарят на изискванията 
за малко или средно предприятие 
съгласно Закона за малките и средни 
предприятия (ЗМСП).

1.6. Подкрепят се само МСП, чиято 
основна икономическа дейност попада 
в определените за съответния инвести-
ционен приоритет сектори на икономи-
ческа дейност съгласно Националната 
стратегия за насърчаване на малките 
и средните предприятия 2014-2020 
(НСНМСП), както следва:

Високотехнологични и средно висо-
котехнологични промишлени произ-

Информация за кандидатстване с 
проектни предложения по процедури за 
прием от СВОМР НА МИГ „Девня-Аксаково“

водства: 
С20 „Производство на химични про-

дукти“ 
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 пред-
назначение“ 

С29 „Производство на автомобили, 
ремаркета и полуремаркета“ 

С30 „Производство на превозни сред-
ства, без автомобили“ 

Интензивни на знание услуги: 
J58 „Издателска дейност“ 
J59 „Производството на филми и 

телевизионни предавания, звукозапис-
ване и издаване на музика“ 

J60 „Радио- и телевизионна дейност“ 
J61 „Далекосъобщения“ 
J62 „Дейности в областта на инфор-

мационните технологии“ 
J63 „Информационни услуги“ 
М72 „Научноизследователска и раз-

война дейност“ 
Нискотехнологични и средно ниско-

технологични промишлени производ-
ства7: 

С10 „Производство на хранителни 
продукти“ 

С11 „Производство на напитки“ 
С13 „Производство на текстил и изде-

лия от текстил, без облекло“ 
С14 „Производство на облекло“ 
С15 „Обработка на кожи; производ-

ство на обувки и други изделия от об-
работени кожи без косъм“ 

С16 „Производство на дървен матери-
ал 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 възпроизвеж-
дане на записани носители“ 

С19 „Производство на кокс и рафини-
рани нефтопродукти“ 

С22 „Производство на изделия от 
каучук и пластмаси“ 

С23 „Производство на изделия от 

други неметални минерални суровини“ 
С24 „Производство на основни ме-

тали“ 
С25 „Производство на метални изде-

лия, без машини и оборудване“ 
С31 „Производство на мебели“ 
С32 „Производство, некласифицира-

но другаде“ 
С33 „Ремонт и инсталиране на маши-

ни и оборудване“.
Сектори, изведени като приоритетни 

за преодоляване на европейски и реги-
онални предизвикателства:

С14 „Производство на облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производ-

ство на изделия за пътуване и сарашки 
изделия“;

С16.29 „Производство на други изде-
лия от дървен материал; производство 
на изделия от корк, слама и материали 
за плетене“ 

ВАЖНО: Производството на пелети 
(което е част от код С16.29) е недо-
пустимо по настоящата процедура, с 
изключение на пелети получени от ин-
дустриалната преработка на дървеси-
на. Производството на дърва за горене, 
изделия от корк, слама и материали 
за плетене (което също е част от код 
С16.29) е недопустимо по настоящата 
процедура.

С18 „Печатна дейност и възпроизвеж-
дане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени 
вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от 
каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от 
други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцу-
ване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на 
метал“;

С25.71 „Производство на кухненски 
прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални 
инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински 
и зъболекарски инструменти и сред-
ства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на 
радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на 
телевизионни програми“;

Общ размер на 
безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР 
(сума/процент)

Национално 
съфинансиране 
(сума/процент)

(100%) 350 000.00 лева
(100%) 178 952,16 euro

(85%) 297 500,00 лева
(85%) 152 109,34 euro

(15%) 52 500,00 лева
(15%) 26 842,82 euro
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M71.11 „Архитектурни дейности“;
М71.12 „Инженерни дейности и техни-

чески консултации“;
M74.10 „Дейности в областта на ди-

зайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фо-

тографията“;
Q86 „Хуманно здравеопазване“;
Q87 „Медико-социални грижи с нас-

таняване“;
Q88 „Социална работа без настаня-

ване“.
1.7. Да са стартиращи или същест-

вуващи предприятия с по-малко от 
три приключили финансови години 
към датата на подаване на проектното 
предложение.

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата:

(Виж таблицата на 3 стр.)
„Посоченият бюджет не може да 

бъде увеличаван, ако увеличението 
ще доведе до надхвърляне на прага 
по мярката, посочен в Стратегията 
за Водено от общностите местно 
развитие. Бюджетът по процедурата 
е превалутиран по фиксинга на БНБ за 
1 евро = 1,95583 лева.“.

Бюджетът по настоящата процедура 
за подбор на проектни предложения 
е в съответствие с одобрения финан-
сов план на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“ 

Минимален и максимален размер на 
безвъзмездната финансова помощ за 
конкретен проект:

Всеки кандидат може да кандидат-
ства за безвъзмездна финансова по-
мощ като изготвеният от него проект, 
трябва да се вмества в следните мини-
мални и максимални граници:  

• Минимален размер на общите 
допустими разходи за един проект: 
Левовата равностойност на 25 000 
евро (48 895,75 лева). Минималният 
размер на безвъзмездната финансова 
помощ, която всеки бенефициент ще 
получи е 22 500 евро (44 006,18 лева). 
Размерът на предоставената безвъз-
мездна финансова помощ по мярка 1.1.2  
„Подкрепа на предприемачеството“ се 
определя на база максималния допус-
тим интензитет по мярката – до 90% 
от общата стойност на допустимите 
разходи.

• Максимален размер на общите 
допустими разходи: Левовата равно-
стойност на 200 000 евро (391 166,00 
лева). Максималният размер на без-
възмездната финансова помощ, която 
бенефициента ще получи е 178 952,16 
евро (350 000,00 лева) Размерът на 
предоставената безвъзмездна финан-
сова помощ по мярка 1.1.2  „Подкрепа на 
предприемачеството“ се определя на 
база максималния допустим интензитет 
по мярката – до 90% от общата стойност 
на допустимите разходи.

Допустими дейности:
Допустими по процедурата са само 

дейности за насърчаване на предпри-

емаческите идеи в области, свързани с 
европейски и регионални предизвика-
телства и секторите на НСНМСП:

1.1. Насърчаване на предприема-
ческите идеи в области, свързани с 
европейски и регионални предизвика-
телства и секторите на НСНМСП.

1.2. Разработване на дейности в 
специфични сфери, напр. творчески и 
културни индустрии.

1.3. Разработване на нови продукти 
и услуги, свързани със застаряване на 
населението.

1.4. Разработване на нови продукти и 
услуги, свързани с полагане на грижи и 
здравеопазване, в т.ч. социално пред-
приемачество.

Предвижда се подкрепа на идеи, 
които ще се реализират от жени-пред-
приемачи, стартиращи предприемачи 
– лица до 29-годишна възраст и за 
лица на възраст над 50 г. към датата на 
кандидатстване, стартиращи собствен 
бизнес, предприятия, разработващи 
нови продукти и услуги, свързани със 
застаряване на населението, полагане 
на грижи и здравеопазване, в т.ч. соци-
ално предприемачество.

Дейности за информиране и пуб-
личност:

Пълният набор от мерки за инфор-
миране и публичност (визуализация), 
които бенефициентите трябва да 
прилагат при изпълнение на проекти 
финансирани от ЕСИФ, се съдържа в 
„Единния наръчник на бенефициента 
за прилагане на правилата за ин-
формация и комуникация“ 2014-2020, 
който може да бъде намерен на ин-
тернет страницата на Управляващия 
орган: http://www.opcompetitiveness.
bg/module3.php?menu_id=359 https://
www.eufunds.bg / images /eu_ funds /
f i l es / % D 0 % 9 D % D 0 % 9A% D 0 % A1/
Prilojenie_2_Edinen_naruchnik.pdf 

Дейностите следва да се изпълняват 
при условията и спазване на праговете 
за помощ „de minimis“ съгласно Регла-
мент (ЕС) № 1407/2013.

Категории разходи, допустими за 
финансиране:

1. Допустими разходи по Приоритетна 
ос 2 „Предприемачество и капацитет за 
растеж на МСП“

1. Разходи за възнаграждения (вкл. 
здравни и осигурителни вноски за смет-
ка на работодателя) на квалифициран 
персонал, необходим за реализиране 
на пазара на продукти (стоки или услуги) 
- до 50% от общо допустимите разходи 
по проекта. 

Разходите за възнаграждения са 
допустими за квалифициран персонал, 
нает единствено на трудов договор за 
минимум 4 работни часа на ден. 

2. Разходи за придобиване на дълго-
трайни материални активи, в т.ч. придо-
биване на машини, съоръжения и обо-
рудване, необходими за изпълнението 
на дейностите по проекта (реализиране 
на пазара на предприемачески идеи на 
продукти (стоки и/или услуги). 

3. Разходи за придобиване на дълго-
трайни нематериални активи, необхо-
дими за изпълнението на дейностите 
по проекта (реализиране на пазара на 
предприемачески идеи на продукти 
(стоки и/или услуги). 

4. Разходи за услуги, необходими за 
реализирането на предприемаческите 
идеи и/или разработване на нови про-
дукти/услуги – до 20% от разходите по 
проекта. 

Забележка: Разходите за услуги, 
необходими за реализиране на пазара 
на предприемачески идеи на продукти 
(стоки и/или услуги), могат да включват:

• изработване на икономическа оцен-
ка, финансова оценка и техническа 
оценка на продукти (стоки и/или услуги);

• разработване на технологии за про-
изводство на стоки и/или предоставяне 
на услуги;

• изработване на пазарни анализи 
и проучвания, маркетингови планове 
за пазарна реализация на пазара на 
предприемачески идеи на продукти 
(стоки и/или услуги);

• създаване на интернет страница на 
кандидата;

• защита на индустриална собстве-
ност на национално и международно 
равнище и ползване на необходимата 
за това експертна помощ. 

5. Разходи за визуализация – до 
2000 лв.

Допустими целеви групи:
Допустимите целеви групи по насто-

ящата процедура за финансиране по 
мярка 1.1.2. „Подкрепа на предприема-
чеството“ от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“ са малки и средни 
предприятия от територията на МИГ 
“Девня – Аксаково“, като допустимостта 
на кандидатите се определя на терито-
риален принцип, съгласно демаркаци-
ята на ОПИК и Приложения № 1-3 на 
ПМС № 161/2016.

Предвижда се и подкрепа на идеи, 
които ще се реализират от жени пред-
приемачи, предприемачи – лица до 29 
годишна възраст и за лица на възраст 
над 50 години, които извършват собст-
вен бизнес, като дейностите трябва да 
съответстват на принципа на ефектив-
ност и ефикасност, при най-адекват-
ното съотношение между очакваните 
разходи и ползи.

Критерии и методика за оценка на 
проектните предложения:

Критериите за оценка на етап АСД 
са подробно описани в Таблицата за 
оценка на административно съответ-
ствие и допустимост – Приложение към 
документите за информация към на-
стоящите Условия за кандидатстване.

(Виж таблицата на стр. 5)
Ако общият брой получени точки за 

всеки един раздел е по-малък от 20 % от 
максималния брой точки за съответния 
раздел, проектното предложение се 
предлага за отхвърляне

Мярка 3.2.2 „Инвестиции в 
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образование и заетост“
Допустими кандидати :
Общи изисквания за допустимост на 

кандидата:
“Кандидати” за безвъзмездна фи-

нансова помощ са всички физически и 
юридически лица и техни обединения, 
които кандидатстват за безвъзмездна 
финансова помощ чрез подаване на 
проектно предложение.

В процедурата не може да участват и 
безвъзмездна финансова помощ не се 
предоставя на лица, за които са нали-
це обстоятелства за отстраняване от 
участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, съгласно Закона 
за обществените поръчки или които не 
са изпълнили разпореждане на Евро-
пейската комисия за възстановяване 
на предоставената им неправомерна и 
несъвместима държавна помощ.

Във връзка с тези изисквания, към мо-
мента на кандидатстване, кандидатите 
декларират посочените в Декларация 
на кандидата (Приложение ІІ) обстоя-
телства.

Изискванията са задължителни за 
кандидата.

Обстоятелствата се декларират от 
всички лица, които са овластени да 
представляват кандидата, независимо 
дали гo представляват заедно и/или 
поотделно, и са вписани в Търговския 
регистър и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел, или са опре-

делени като такива в учредителен акт, 
когато тези обстоятелства не подлежат 
на вписване. Обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се декларират и от 
лицата, упълномощени/оправомощени 
за подаване на проектното предложе-
ние с КЕП.

Преди сключване на административ-
ния договор, декларираните обстоя-
телства се доказват и се извършва 
проверка от Управляващия орган, 
относно същите:

1. с официални документи, издадени 
от съответните компетентни органи 
за обстоятелствата, за които такива 
документи се издават, като се спазват 
изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона 
за електронното управление.

2. с декларации – за всички остана-
ли обстоятелства, които не са били 
декларирани на предходен етап, или 
когато е настъпила промяна във вече 
декларирани обстоятелства.

Освен гореизброените изисквания, 
кандидатът трябва да отговаря и на 
следните изисквания:

• Кандидатът е лице със самостоя-
телна правосубектност, регистриран и 
имащ право да осъществява дейност на 
територията на Република България в 
съответствие с действащото българско 
законодателство и има седалище и 
адрес на управление на територията 
на действие на МИГ „Девня-Аксаково“ 
и осъществява дейностите по проекта 
на територията на действие на МИГ 

„Девня-Аксаково“ .
• Кандидатът трябва да отговаря 

на изискванията за предоставяне на 
минимални помощи, в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Оценителната комисия ще провери 
на етап оценка на административно 
съответствие и допустимост дали кан-
дидатът не попада в забранителния 
режим на Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

Всички обстоятелства, свързани с 
изискванията на Регламент (ЕС) № 
1407/2013 се приемат на декларати-
вен принцип. Подробна проверка на 
декларираните обстоятелства ще се 
извършва преди сключването на адми-
нистративен договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ. 

За да удостоверят икономическата си 
дейност, всички кандидати по процеду-
рата следва да посочат във Формуляра 
за кандидатстване в раздел 2 „Данни 
за кандидата“, „Код на организацията 
по КИД 2008“ и „Код на проекта по 
КИД 2008“, както и да декларират това 
обстоятелство в Приложение III - Де-
кларация за минимални и държавни 
помощи - кодовете по КИД на основната 
и допълнителна икономическа дейност.

За определяне на допустимостта се 
използва Класификация на икономиче-
ските дейности (КИД-2008).

• Кандидатът разполага с финансов 
капацитет: 

• Когато кандидатите са различни 
от общините и не са новосъздадени 
организации, се извършва служебна 
проверка в Националния статистически 
институт (НСИ) на данните от счето-
водния баланс на организацията за 
последната финансова година (текуща 
печалба/загуба, стойност на собстве-
ния капитал и стойност на актива). В 
случай че кандидатът не е представил 
в НСИ финансови отчети за предход-
ната финансова година, следва да 
приложи счетоводния баланс в секция 
12 на ИСУН 2020 на етап подаване на 
проектно предложение;

• Когато кандидатът е новорегистри-
рана/новосъздадена организация през 
текущата година, следва да се приложи 
в секция 12 от ИСУН 2020 Счетоводен 
баланс за периода от регистрацията 
на кандидата до последната дата на 
месеца, предхождащ месеца на кан-
дидатстване.

Финансовият капацитет се изчис-
лява на база Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите 
по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 – 2020 (Прило-
жение към Условията за кандидатства-
не - документи за информация).

Специфични изисквания за допусти-
мост на кандидата

В допълнение към общите изисква-
ния, кандидатът трябва да отговаря и 
на следните условия:

1. Кандидатът е:
Работодател - „работодател“ е всяко 

физическо или юридическо лице, което 

Критерии Брой точки
I. Капацитет на екипа на кандидата и иновативност на про-

ектното предложение 
37,5 

1. Иновативност на проектното предложение 11,5
2. Образователно-квалификационно ниво на кандидата 6
3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на проекта 10
4. Проектното предложение осигурява устойчивост на 

резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към 
стратегията за местно развитие 

10

II. Приоритизиране на проекти 37,5
1. Регионална специализация съгласно ИСИС 5,5
2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, 

които допринасят за смекчаване на последиците от измене-
нието на климата и приспособяване към тях 

6

3. Устойчиво развитие 6
4. Проектът се изпълнява от жени-предприемачи 10
5. Проектът се изпълнява от стартиращи предприемачи – 

лица до 29 годишна възраст и за лица на възраст над 50 г., 
стартиращи собствен бизнес 

10

III. Бюджет и ефективност на разходите 15
1. Реалистичност на разходите по проекта 8
2. Реалистичност на плана за действие по проекта 7
IV. Допълнителни специфични критерии към СМР определени 

от МИГ “Девня – Аксаково“
10

1. Проект създаващ работни места 10
Максимален брой точки 100
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самостоятелно наема служители по 
трудово правоотношение (Кодекс на 
труда). Съгласно одобрената Стра-
тегия за ВОМР  на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“, работодателят следва 
да е микро, малко или средно пред-
приятие, регистрирано по Закона за 
малките и средните предприятия. На 
етап кандидатстване категорията на 
предприятието се удостоверява чрез 
попълване на Декларация за минимал-
ни/държавни помощи, в точка 7, в която 
се декларира „Вид на предприятието“ 
(т.7), както и с посочване на категорията 
във Формуляра за кандидатстване, (т.2 
„Данни за кандидата“, „Категория/статус 
на предприятието“). Документална про-
верка на декларираната категория ще 
бъде извършвана от УО преди сключ-
ване на административен договор с 
одобрен кандидат. В  т. 22 от Условията 
за кандидатстване са посочени доку-
ментите, които трябва да се приложат, 
за да се удостовери допустимостта на 
кандидата.

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата:

(Виж таблицата)
Общият размер на безвъзмездната 

финансова помощ по настоящата 
процедурата за подбор на проекти по 
мярка 3.2.2  „Инвестиции в образование 
и заетост“ е 315 406,11 лева. Бюджетът 
по настоящата процедура за подбор 
на проектни предложения е в съответ-
ствие с одобрения финансов план на 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Девня – Акса-
ково“, намален с договорирания финан-
сов ресурс от проведените приеми на 
проектни предложения по мярка 3.2.2 
„Инвестиции в образование и заетост“.

Минимален (ако е приложимо) и мак-
симален размер на безвъзмездната 
финансова помощ за конкретен проект:

Всеки кандидат може да кандидат-
ства за безвъзмездна финансова по-
мощ като изготвеният от него проект, 
трябва да се вмества в следните мини-
мални и максимални граници:

Минимален размер на безвъзмездна-
та финансова помощ: 97 791,50 лева 

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ: 315 406,81 
лева.

В минималния и максималния размер 
на безвъзмездна финансова помощ се 
включват планираните преки и непре-
ки разходи в бюджета на всяко едно 
проектно предложение. Стойността на 
максималния размер на безвъзмездна-
та финансова помощ е в съответствие 
с одобрения финансов план на Страте-
гията за Водено от общностите местно 
развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, 
намален с договорирания финансов 
ресурс от проведените приеми на 

проектни предложения по мярка 3.2.2 
„Инвестиции в образование и заетост“.

Допустими дейности:
Дейностите, включени във всяко 

проектно предложение трябва да 
гарантират постигането на целта на 
настоящата процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ, 
обявена в изпълнение на мярка 3.2.2  
„Инвестиции в образование и заетост“ 
от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“.

ВАЖНО: При планирането на обуче-
ния трябва да се има предвид, че вауче-
рите не са приложими като инструмент 
за финансиране на обучения по мерки-
те на стратегиите за ВОМР, съответно 
разходите за тях са недопустими.

ВАЖНО: Предвид необходимостта 
от целенасочване на обученията към 
конкретно работно място и работода-
тел, в един проект едно лице може да 
бъде включено само в едно обучение 
по професионална квалификация или 
само в едно обучение по ключови ком-
петентности, или в по едно обучение и 
от двата вида.

Дейностите, които ще получат под-
крепа включват:

1. Предоставяне на посреднически 
услуги на пазара на труда, организация 
на трудови борси и други подкрепящи 
услуги за заетост;

2. Професионално информиране и 
консултиране; психологическо подпо-
магане;

3. Предоставяне на обучение след 
регистрация като безработно лице; 

4. Осигуряване на заетост на обуче-
ните по проекта лица от целевата група 
по ПК/КК, в т.ч. обучение по време на 
работа (чиракуване), след регистрация 
като безработно лице – задължителна 
дейност;

5. Популяризиране и насърчаване 
стартирането и развитието на са-
мостоятелна икономическа дейност и 
предприемачество;

6. Подпомагане разработването 
на бизнес идеи и насочване към фи-
нансиращи програми за стартиращи 
предприемачи, в т.ч. по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020.

Допустими целеви групи:
Допустими целеви групи по насто-

ящата процедура са търсещи работа 
безработни младежи на възраст от 15 
до 29 г. вкл. с основна или по-ниска 
образователна степен.

Не се допуска дублиране на финан-
сиране на една и съща целева група 
от различни източници за една и съща 
дейност.

В проектното предложение е необхо-
димо кандидатът да посочи конкретна/и 
целева/и група/и, към които ще бъдат 
насочени дейностите в проектното 

предложение. Необходимо е да се 
направи анализ на техните нужди и 
проблеми, както и към решаването, 
на кои от тях е насочен проектът. Це-
левата група, включена в проектното 
предложение, трябва да бъде описана 
с нейните конкретни характеристики, 
съгласно Условията за кандидатстване 
и количествено определена – колко 
представители от целевата група ще 
бъдат включени. 

ВАЖНО: В случай че се установи, че 
дадено лице вече е завършило предви-
деното по настоящата процедура обу-
чение по друг проект и/или програма, 
финансирани по ОП РЧР, държавния 
бюджет или от какъвто и да било друг 
публичен източник (това изискване не 
важи в случаите когато обучението е 
надграждащо, като например следващо 
ниво на езиково обучение по отношение 
на завършеното), работодателят ще 
трябва да замени лицето. При замяна 
на лицето, ще трябва да бъдат спазе-
ни изискванията, свързани с целевата 
група.

Указания за попълване на бюджета:
Бюджетът е част от Формуляра за 

кандидатстване в ИСУН2020 и включ-
ва - секция 5. Бюджет и секция 6. Фи-
нансова информация – източници на 
финансиране.

Бюджетът (секция 5 от Формуляра) 
следва да покрива всички допустими 
разходи за изпълнение на Проекта, а 
не само безвъзмездната финансова 
помощ. 

Бюджетът се представя в лева. Стой-
ностите се закръгляват до втория знак 
след десетичната запетая. 

Във Формуляра за кандидатстване, 
секция 7 „План за изпълнение/Дейности 
по проекта“, поле „Стойност”, следва 
да се посочи общата стойност на раз-
ходите, необходими за изпълнението 
на конкретна дейност. Общият размер 
на планираните разходи по дейности 
следва да съответства на планираните 
в бюджета стойности, съгласно Прило-
жение V „Бюджет“ към  Условията за 
кандидатстване. При невъзможност да 
бъде оценен даден разход, това може 
да окаже влияние върху оценката на 
проектното предложение, съгласно 
настоящите Условия.

Вариант I. Зa проектни предложения, 
на които общо допустимите разходи 
(БФП) са в размер по-голям от 195 
583.00 лв., отчитането на разходите 
става на база:

1. стандартна таблица на разходите 
за единица продукт, съгласно чл. 67, (1), 
т. б от Регламент 1303/2013. Разходите 
за придобиване/повишаване на профе-
сионална квалификация, обучение по 
ключови компетентности, мотивацион-
но обучение, осигуряване на обучение 

Общ размер на безвъзмез-
дната финансова помощ

Средства от ЕСФ (сума/процент) Национално съфинансиране (сума/процент)

315 406,81 лв.– (100 %) 268 095,79 лв. (85%) 47 311,02 лв. (15%)
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по време на работа, , възнаграждения 
на наставниците, субсидирана заетост 
и стипендии се определят на база 
стандартна таблица на разходите за 
единица продукт, съгласно чл. 67, (1), 
т. б от Регламент 1303/2013  и пред-
видените разходи за тях се посочват 
в Приложение V,  страница (sheet) 
“стандартна таблица“ от документите за 
попълване. Планирането и отчитането 
на тези разходи е съгласно посоченото 
във Вариант II.

2. действително направени и плате-
ни допустими разходи – приложимо за 
дейности:

- дейност 1.“Предоставяне на по-
среднически услуги на пазара на труда, 
организация на трудови борси и други 
подкрепящи услуги за заетост“; 

- дейност 2. „Професионално инфор-
миране и консултиране; психологическо 
подпомагане“;

- дейност 5. „Популяризиране и насър-
чаване стартирането и развитието на 
самостоятелна икономическа дейност 
и предприемачество“;  

- дейност 6. „Подпомагане разработ-
ването на бизнес идеи и насочване към 
финансиращи програми за стартиращи 
предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР“

При подаване на проектното предло-
жение, кандидатите попълват страница 
(sheet) „Бюджет – Вариант I“ от При-
ложение V „БЮДЖЕТ“. Допустимите 
разходи за тези дейности са посочени 
в т. 14.3. от настоящите Условия за 
кандидатстване - Вариант I. 

При предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ под формата на 
действително направени разходи, за-
дължително се посочват единични цени 
в описанието на дейностите по проекта. 
На етап техническа и финансова оценка 
на проектното предложение, оцени-
телната комисия ще следи за средни 
пазарни цени на заложените разходи 
(където е приложимо) и в случай на не-
обходимост ще пристъпи към редукция 
на бюджета.

3. финансиране с единна ставка, оп-
ределено чрез прилагане на процент 
към една или няколко определени 
категории разходи, съгласно чл. 67, (1), 
т. г от Регламент 1303/2013. Непреките 
разходи се определят чрез прилагане 
на единна ставка, определена чрез 
прилагане на процент към една или 
няколко определени категории разходи, 
съгласно чл. 67 (1), точка г., чл. 67 (5), 
точка а, (i) и (ii) и чл. 68 буква (а) от Ре-
гламент 1303/2013. Непреките разходи 
са в размер на точно 10 % от преките 
допустими разходи.

Разходите се залагат в Приложение 
V “БЮДЖЕТ“, страница (sheet) “Бюджет 
Вариант I“ от документите за попъл-
ване.

Вариант II. За проектни предложения, 
на които общо допустимите разходи ( 
БФП) са в размер по-малък или равен 
на 195 583.00 лв., се прилагат правила-
та за опростено отчитане на разходи, 

определени на база:
1. стандартна таблица на разходите 

за единица продукт, съгласно чл. 67, (1), 
т. б от Регламент 1303/2013 за дейности:

- дейност 3. „Предоставяне на обуче-
ние след регистрация като безработно 
лице“

- дейност 4. „Осигуряване на заетост 
на обучените по проекта лица от це-
левата група по ПК/КК, в т.ч. обучение 
по време на работа (чиракуване), след 
регистрация като безработно лице.“ 

2. еднократни суми за отделните ви-
дове разходи, съгласно чл. 67, (1), т. в 
от Регламент 1303/2013 – за дейности:

- дейност 1.“Предоставяне на по-
среднически услуги на пазара на труда, 
организация на трудови борси и други 
подкрепящи услуги за заетост“; 

- дейност 2. „Професионално инфор-
миране и консултиране; психологическо 
подпомагане“;

- дейност 5. „Популяризиране и насър-
чаване стартирането и развитието на 
самостоятелна икономическа дейност 
и предприемачество“;  

- дейност 6. „Подпомагане разработ-
ването на бизнес идеи и насочване към 
финансиращи програми за стартиращи 
предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР.

3. финансиране с единна ставка, оп-
ределено чрез прилагане на процент 
към една или няколко определени ка-
тегории разходи, съгласно чл. 67, (1), т. 
г от Регламент 1303/2013.

Разходите са определени по коре-
ктен, справедлив и проверим метод на 
изчисление, основаващ се на:

- статистически данни или друга 
обективна информация, съгласно чл. 
67 (5), буква „а“, точка „i” от Регламент 
1303/2013 (за стандартна таблица на 
разходите за единица продукт и финан-
сиране с единна ставка), и

- проектобюджет, изготвен за конкрет-
ния случай и одобрен предварително от 
Управляващия орган, съгласно чл. 67 
(5), буква „аа“ от Регламент 1303/2013 
(за еднократни суми за отделните ви-
дове разходи). 

В случай че в резултат на отстранява-
не на недопустими разходи от бюджета 
на проекта, общата сума на проектното 
предложение (БФП) се окаже под прага 
от  195 583.00 лв., в процеса на оценка 
се преминава към Вариант II.

1. Разходите за мотивационно обу-
чение, професионална квалификация, 
обучение по ключови компетентности, 
осигуряване на обучение по време на 
работа, , наставничество, субсидира-
на заетост и стипендии (допустими 
дейности 3 и 4) се определят на база 
стандартна таблица на разходите за 
единица продукт, съгласно чл. 67, (1), 
т. б от Регламент 1303/2013.  Разходи-
те за тях се залагат в Приложение V,  
страница (sheet) “стандартна таблица“ 
от документите за попълване. Тези раз-
ходи са приложими и за двата варианта 
на отчитане на разходите.

Стандартните размери на единични 

разходи са всички допустими разходи 
за лице, включено в субсидирана за-
етост, обучение по време на работа, , 
обучение по ключова компетентност, 
професионална квалификация и моти-
вационно обучение, както и възнаграж-
денията на наставниците.

Разходите, заложени на база стан-
дартна таблица на разходите за еди-
ница продукт се основава на реалното 
изпълнение на дейностите (краен про-
дукт или резултат) по проекта – брой 
обучени/мотивирани лица,  реално 
отработени дни на месец и т.н.

Разходите по допустими дейности 1, 
2, 5 и 6: дейност 1.“Предоставяне на по-
среднически услуги на пазара на труда, 
организация на трудови борси и други 
подкрепящи услуги за заетост“; дейност 
2. „Професионално информиране и 
консултиране; психологическо подпо-
магане“; дейност 5. „Популяризиране и 
насърчаване стартирането и развитие-
то на самостоятелна икономическа дей-
ност и предприемачество“ и  дейност 6. 
„Подпомагане разработването на биз-
нес идеи и насочване към финансиращи 
програми за стартиращи предприемачи, 
в т.ч. по ОП РЧР“, се определят на база 
еднократна сума, съгласно чл. 67 (1), т. 
в от Регламент 1303/2013, изчислена 
въз основа на проектобюджет –  Прило-
жение V от документите за попълване 
-  страници (sheet) “Проектобюджет“ и 
попълнени от кандидата „План-сметки“ 
за всяка една от тези дейности. 

При изготвянето на проектобюдже-
та, остойностяването на дейността се 
формира на базата на направено пред-
ложение от кандидата, подкрепено със 
съответната аргументация, извършена 
проверка от оценителната комисия и 
проведено договаряне. 

Проектобюджетът се използва, за да 
се изчислят всички допустими разходи 
за всеки кандидат индивидуално, чрез 
договаряне с оценителната комисия. 

Проектобюджетът на кандидата се 
формира от план-сметките (част от 
приложение V БЮДЖЕТ) на планира-
ните дейности в проектното предло-
жение. В план-сметките се посочват 
всички присъщи разходи за всяка една 
дейност, която ще осъществява канди-
датът. Всеки един разход, заложен в 
план-сметките на етап кандидатстване, 
трябва да бъде доказан със съответни-
те насрещни документи (за доказване 
на заложената в бюджета часова став-
ка, се прилага документ/и, доказващ/и 
формирането й, за организиране на 
мероприятия – за всеки един разход, 
посочен в „план-сметка“ се представя 
релевантен документ, доказващ пред-
ложената сума (напр. ако в разхода за 
провеждане на мероприятието са вклю-
чени разходи за наем на зала, наем на 
техника, кетъринг, възнаграждения на 
лектори, материали и консумативи, 
командировъчни разходи, транспортни 
разходи за съответния период, хотели и 
др., се представят оферти, разпечатки 
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от интернет и др. документи, доказва-
щи, че заложеният разход е по пазарни 
цени и е съобразен с Методологията за 
регламентиране на възнагражденията 
по ОП РЧР 2014-2020 – за лекторите). 
Задължително се  посочва и очаквания 
брой участници. По време на оценката 
на проектното предложение оценител-
ната комисия може да изисква допъл-
нителна информация.

Всеки вид разход в проектобюджета 
се залага на отделен бюджетен ред 
като общ разход, кореспондиращ на 
план-сметката за съответната дейност.  

Проектобюджетите ще бъдат одо-
брявани от оценителната комисия. В 
случай на необходимост, предвидените 
дейности и количества, посочените 
разходи за тяхното осъществяване и 
резултати/крайните продукти, които 
ще се постигнат, ще се договарят при-
съствено, като се изготвят протоколи от 
тези срещи. С одобряването на проек-
тобюджета се одобряват/договарят и 
резултатите/крайните продукти, които 
ще се постигнат с изпълнението на дей-
ностите (в дадения пример с организи-
ране на мероприятия резултатът ще е 
проведено мероприятие). Заложените 
резултати и цели по проекта следва да 
бъдат ясно дефинирани.

Предвидените дейности, договорена-
та еднократна сума и заложените ре-
зултати стават част от административ-
ния договор и не подлежат на промяна 
в периода на изпълнение на проекта.

След изпълнението на предвидените 
дейности, кандидатите предявяват 
искане за плащане с доказателства за 
постигнатите резултати, заложени в 
сключения административен договор 
без да представят отново разходоо-
правдателни документи. Плащането 
към бенефициента е на база постигнат 
резултат и представени доказателства 
за това. Управляващият орган извърш-
ва плащания към бенефициентите 
на приключена изцяло дейност и по-
стигнати резултати/краен продукт от 
изпълнението й.

Безвъзмездните средства се изпла-
щат ако предварително установените 
договорености по отношение на дей-
ностите и резултатите са изпълнени. 
В случай че договорените резултати не 
се изпълнят или се изпълнят частично, 
допустимите разходи за съответната 
дейност са равни на 0,00 лв. и без-
възмездна финансова помощ не се 
изплаща, независимо от постигнатото 
частично изпълнение (ако има такова). 

Приложеният образец на проектобю-
джет с отделни план-сметки може да 
се коригира и допълва в зависимост 

от предвидените дейности и видовете 
разходи, необходими за изпълнението 
им.

Непреките разходи, които са в размер 
на точно 10 % от преките допустими 
разходи ще се добавят към одобрения 
проектобюджет в отделен бюджетен 
ред.

3. Непреките разходи се определят 
чрез прилагане на единна ставка, опре-
делена чрез прилагане на процент към 
една или няколко определени катего-
рии разходи, съгласно чл. 67 (1), точка г., 
чл. 67 (5), точка а, (i) и (ii) и чл. 68 буква 
(а) от Регламент 1303/2013. Непреките 
разходи са в размер на точно 10 % от 
преките допустими разходи, опреде-
лени на база стандартна таблица на 
разходите за единица продукт.

Разходите се залагат в Приложение 
V “БЮДЖЕТ“, страница (sheet) “Бю-
джет Вариант II“ от документите за 
попълване.

Важно: При попълване на бюдже-
та, кандидатът трябва да посочи в 
секция 5 „Бюджет“ от Формуляра за 
кандидатстване общата стойност на 
допустимите разходи ЕДИНСТВЕНО 
в бюджетен ред 1./1.1 „Общи разходи“, 
чиято стойност реферира с общата 
стойност на проектното предложение, 
съгласно Приложение V „БЮДЖЕТ“, 
страница (sheet) „Бюджет Вариант I” 
или „Бюджет Вариант II ”.  Не е допусти-
мо да се добавят нови видове разходи, 
различни от посочените. На етап оцен-
ка, оценителната комисия служебно 
ще заложи допустимите разходи по 
планираните дейности от кандидата по 
съответните бюджетни редове в ИСУН 
2020 – приложимо и за двата варианта 
на отчитане на разходите.

При попълване на бюджета, Бе-
нефициентът трябва точно да следва 
бюджетната рамка, като не е допустимо 
да се добавят нови видове разходи, 
различни от посочените.

Всички разходи се попълват в съот-
ветните редове с ДДС за бюджетните 
пера, в случаите, когато същият е не-
възстановим по смисъла на Указания 
на министъра на финансите № ДНФ-3/ 
23.12.2016 г., относно третирането на 
данък върху добавена стойност като 
допустим разход при изпълнение на 
проекти по оперативните програми, 
съфинансирани от Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР), Евро-
пейски социален фонд (ЕСФ), Кохези-
онния фонд (КФ) и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство (ЕФМР) на 
ЕС, за програмен период 2014-2020.

Финансова информация – източ-
ници на финансиране (секция 6 от 

Формуляра)
В секция 6. „Финансова информация 

– източници на финансиране“ от Фор-
муляра за кандидатстване, в полето 
„Искано финансиране (Безвъзмездна 
финансова помощ) системата авто-
матично прехвърля общата сума на 
бюджета от секция 5. „Бюджет“.

Кандидатът следва да попълни след-
ните полета от таблицата:

- Искано финансиране (Безвъзмез-
дна финансова помощ), в т.ч. кръстоса-
но финансиране - Ако не е предвидено 
кръстосано финансиране, полето не се 
попълва. НЕПРИЛОЖИМО

- Съфинансиране от бенефициента 
(средства от бюджетни предприятия) 
– в случай, че е предвиден, собствен 
принос в бюджета на проекта. Ако не 
е предвиден собствен принос, полето 
не се попълва.

- Съфинансиране от бенефициента 
(средства от бенефициенти, които не 
са бюджетни предприятия) – в случай, 
че е предвиден, собствен принос в бю-
джета на проекта. Ако не е предвиден 
собствен принос, полето не се попълва.

Останалите полета в секция 6. 
„Финансова информация – източници 
на финансиране“ са неприложими по 
настоящата процедура!

Попълването и на двете части от 
Формуляра за кандидатстване, отнася-
щи се до бюджета на проекта (секция 
5. „Бюджет“ и секция 6. „Финансова 
информация – източници на финанси-
ране“) е задължително!

В Бюджета не се допуска наличието 
на разходи, които не са обосновани 
и обвързани с конкретна дейност от 
проектното предложение.

Всички разходи обхванати в бюджета 
на проекта, с изключение на непреките 
разходи, следва да кореспондират с 
описанието на дейностите във форму-
ляра за кандидатстване. Дейностите 
следва да набелязват цели, които са 
конкретни, измерими, постижими, акту-
ални и планирани със срокове. 

Планираните в бюджета стойности 
следва да кореспондират с описанието 
на дейностите по проекта и етапите за 
тяхното изпълнение, като ресурсите за 
осъществяване на дейностите, след-
ва да бъдат планирани в подходящо 
количество и качество, при най-добра 
цена и посочени в описанието на съот-
ветната дейност.  

При планирането на разходите в 
бюджета следва да се спазва оптимал-
ното съотношение между използваните 
ресурси за осъществяването на набе-
лязаните конкретни цели и постигането 
на планираните резултати.


