
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

„Девня – Аксаково“ 

I. Изменения в частта от СВОМР финансирана от ОПИК 2014 – 2020. 

При изготвяне на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – 

Аксаково“, в разписването на мярка 1.1.1  „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ е допусната очевидна техническа грешка. При изписване наименованието 

на мярката е пропуснат текста „разработване“. От разписаните в Стратегията текстове: 

„Обхват на инвестициите – Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен приоритет 1.1: 

"Технологично развитие и иновации" на Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и 

иновации“, в частност тези, които подкрепят иновации в предприятията, вкл. 

разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели, се свързва с 

инвестиционна подкрепа, консултантски и помощни услуги за разработване и внедряване на 

иновации в предприятията.“ 

„Обхват на дейностите: Мярката ще подкрепя дейности свързани с внедряването или 

разработката на иновации, попадащи в тематичните области  на Иновационната стратегия 

за интелигентна специализация, а именно:………“ 

е видно, че авторите на документа са предвидили разработване и внедряване на 

иновации по мярката, но в различни пасажи от текстовете, описващи параметрите на 

мярката, е пропуснат термина „разработване“, както и допустимите дейности, свързани с 

разработването на иновации. 

При първото стартиране на процедура по прием на проектни предложения, с оглед 

спазването на срока за усвояване на над 50 % от одобрения финансов ресурс по ОПИК 2014-

2020 г., съвместно с експертите от УО на ОПИК преценихме, че не е уместно да стартираме 

процедура по изменение на стратегията преди да са отворени мерките за кандидатстване и 

стартирахме процедурата само с възможност за кандидатстване с дейности по внедряване 

на иновации. 

Стартираната процедура беше с два крайни срока за кандидатстване. В рамките на втори 

краен срок постъпи само едно проектно предложение, което е одобрено с финансиране на 

безвъзмездна помощ в размер на 97 000. 00 лева. Остатъка по бюджета на мярката е 703 

000 лева. 

Отстраняването на допуснатата техническа грешка и включването на възможност за 

кандидатстване с дейности по разработване на иновации при второ стартиране на процедура 

по прием на проектни предложения, според нас, ще разшири кръга от потенциални 

бенефициенти и ще спомогне за усвояване на предвидения бюджет по Стратегията. 

Във връзка с установената техническа грешка, на основание чл. 18, ал.1, т.2 от 

Споразумение № РД 50-185/29.11.2016 година, във връзка с чл. 36, ал.1 от ПМС 161/2016 

година и във връзка с решение на КВО на МИГ „Девня – Аксаково“ предлагаме в Стратегията 

за водено от общностите местно развитие да бъдат извършени следните изменения: 

1. В наименованието на мярката, преди текста „внедряване“ да се допълни текста 

„разработване/“ 



2. В раздел „Допустими дейности и разходи“ се добавя следния текст: 

„А. Допустими дейности в случай на разработване на продуктова и/или 

производствена иновация: 

1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и 

измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на 

продуктова и/или производствена иновация; 

2. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, 

технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална 

собственост; 

3. Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище; 

4. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; 

5. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на 

разработваната продуктова и/или производствена иновация; 

6. Разработване на технологии за производство на продуктова и/или производствена 

иновация; 

7. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна 

реализация на продуктова и/или производствена иновация;  

8. Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране 

на продуктова и/или производствена иновация;  

9. Визуализация на проекта. 

Забележка: В случай че проектното предложение включва дейности по т. 5. – 8., те 

следва да бъдат включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта и тяхното 

изпълнение следва да стартира задължително след приключване на изпълнението и 

верификацията от страна на УО на дейностите по т. 1. – 4. 

Б. Допустими дейности в случай на внедряване на продуктова и/или 

производствена иновация. 

3. Съществуващите три дейности обозначени с тире се номерират с цифри от 1 до 3. 

4. В раздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по 
програми и по мерки, 
Подточка: Мерки, финансирани чрез ОПИК: 
След текста: „1.1.1“ се вмъква текста: „Подкрепа за разработване/внедряване на 
иновации в предприятията“, а текста: „Предприемачество и капацитет за растеж“ 
/ПО2 на ОПИК/“ се заличава. 


