
Ноември 2018 ã., áроé 5

Във връзка с изпълнение на чл.23, ал.2 от Наредба 
№ 1/22 Януари 2016 г. за прилагане на  подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от Програ-
мата за развитие на селските райони за периода 2014 
- 2020 г. и т.3.5 от Единен наръчник на бенефициента 
за прилагане на правилата за информация и кому-
никация 2014-2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 
кани представители на заинтересованите страни, 
както и други представители на местната общност 

за участие в конференциите, които ще си проведат 
както  следва:

- 18 декември 2018 г. от 11.00 ч. в лекционната зала 
на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. 
Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6;

- 20 декември 2018 г. от 10.00 ч. в Ритуалната зала 
на Община Девня, гр. Девня, бул. „Съединение“ №78.

Тема на конференциите ще бъде „ Осъществени и 
предстоящи за изпълнение дейности по прилагане-
то на Стратегията за водено от общностите местно 
развитие на МИГ „Девня – Аксаково“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

На 23 ноември 2018 г. в гр. Аксаково 
се проведе обучение на тема: „Състоя-
ние на нестопанския сектор от терито-
рията на МИГ „Девня – Аксаково“, опит 
в изпълнението на европейски проекти 
и нагласи за получаване на БФП, чрез 

СВОМР“.
На обучението местните лидери и 

представителите от нестопанския сек-
тор на територията на МИГ „Девня-Ак-
саково“ се запознаха с възможностите 
за участие в реализирането на СВОМР 

чрез кандидатстване за  финансиране 
на проектни предложения по мерки от 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“, чрез Програмата за разви-
тие на земеделските райони 2014-2020 
г.:                                   Следва на 2 стр.

Проведоха се обучения за местните лидери 
от територията на МИГ “Девня – Аксаково“



2 БРОЙ 5
ноември 2018 г.

Мярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, 

подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 

инфраструктура“
Цели
- Развитие на динамична жизнена 

среда;
- Подобряване на техническата и 

социална инфраструктура на терито-
рията на МИГ „Девня –Аксаково“ 

Обхват на мярката
- Географски обхват- цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“
- Обхват на ин-

вестициите- Мяр-
ката подкрепя ин-
вестиции за обза-
веждане на соци-
ална и  спортна 
инфраструктура 
за НПО и спорт-
ни клубове и за  
културна инфра-
структура за чита-
лищата .

Финансови па-
раметри за про-
ектите:

- Минималният 
размер на общите 
допустими разхо-
ди за един проект 
е левовата равно-
стойност на  10 000 
евро.

-  Максимална 
стойност на общи-
те допустими раз-
ходи е левовата 
равностойност на 
200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ:

- За ЮЛНЦ и читалища се предвиж-
да 100% финансиране в случай, че 
не е налично генериране на приходи. 
Когато се установи потенциал за 
генериране на приходи, размерът на 
финансиране се определя въз основа 
на анализ разходи и ползи. В случа-
ите, когато размерът на допустимите 
разходи по инвестициите е в размер 
до 50 000 евро за един обект, който е 
с установен потенциал за генериране 
на приходи се предвижда финансира-
не в размер на 100%.

Мярка 7.5. Инвестиции 
за публично ползване 
в инфраструктура за 
отдих, туристическа 

инфраструктура
Цели
- Разнообразяване възможностите 

за заетост чрез развитие на туризма 
и свързаните с него услуги. 

- Подобряване на туристическата 
инфраструктурата .

Обхват на мярката
- Географски обхват- цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“
- Обхват на инвестициите- Мярката 

подкрепя инвестиции за изграждане, 
реконструкция, ремонт, закупуване 
и/или обзавеждане на дребна по ма-
щаби туристическа инфраструктура.

Допустими дейности:
- Изграждане, реконструкция, ре-

монт, закупуване на оборудване и/
или обзавеждане на туристически 

информационни центрове;
- Изграждане, реконструкция, ре-

монт, закупуване на оборудване и/
или обзавеждане на посетителските 
центрове за представяне и експонира-
не на местното природно и културно 
наследство;

- Изграждане, реконструкция, ре-
монт, закупуване на оборудване и/
или обзавеждане на центровете за из-
куство и занаяти с туристическа цел;

- Изграждане, реконструкция, ре-
монт и закупуване на съоръжения 
за туристически атракции, които са 
свързани с местното природно, кул-
турно и/или историческо наследство и 
предоставящи услуги с познавателна 
или образователна цел;

- Изграждане, реконструкция, ре-
монт и закупуване на съоръжения за 
туристическа инфраструктура (инфор-
мационни табели и пътепоказатели 
за туристическите места и маршрути, 
съоръжения за безопасност, велоалеи 

и туристически пътеки).
допустими разходи:
а) Изграждането, включително от-

пускането на лизинг, или подобрени-
ята на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на 
лизинг на нови машини и оборудване, 
обзавеждане до пазарната цена на 
актива;

в) Общи разходи, свързани с избро-
ените по-горе, например хонорари на 
архитекти, инженери и консултанти, 
хонорари, свързани с консултации от-
носно екологичната и икономическата 
устойчивост;

г) Следните нематериални инвести-
ции: придобиването 
или развитието на 
компютърен софту-
ер и придобиването 
на патенти, лицензи, 
авторски права, тър-
говски марки.

Финансови па -
раметри за проек-
тите:

-  Минималният 
размер на общите 
допустими разходи 
за един проект е ле-
вовата равностой-
ност на  3 000 евро.

-  М а к с и м а л н а 
стойност на общите 
допустими разходи 
е левовата равно-
стойност на 200 000 
евро.

Интензитет и раз-
мер на финансова-
та помощ:

- За ЮЛНЦ и чита-
лища се предвижда 
100% финансиране 

в случай, че не е налично генериране 
на приходи. Когато се установи по-
тенциал за генериране на приходи, 
размерът на финансиране се опре-
деля въз основа на анализ разходи и 
ползи. В случаите, когато размерът на 
допустимите разходи по инвестиции-
те е в размер до 50 000 евро за един 
обект, който е с установен потенциал 
за генериране на приходи се предвиж-
да финансиране в размер на 100%.

Мярка 7.6  „Проучвания 
и инвестиции, 

свързани с поддържане, 
възстановяване 
и подобряване на 

културното и природното 
наследство на селата“

Цели
- Възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство;
- Запазване културната идентичност 

Презентирани теми от обучението (извадка):
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и традиции на територията на МИГ 
„Девня –Аксаково“ 

Обхват на мярката
- Географски обхват- цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“
- Обхват на инвестициите - възста-

новяване, реставрация, ремонт и/или 
реконструкция на сгради с религиозно 
значение

Допустими получатели
- Местни поделения на вероизпове-

дания, регистрирани като юридически 
лица, съгласно чл. 20 на Закона за 
вероизповеданията или признати за 
юридически лица по силата на чл. 10 
от същия закон.

Допустими дейности:
- възстановяване, реставрация, ре-

монт и/или реконструкция на сгради с 
религиозно значение, в това число и 
дейности по вертикалната планиров-
ка и подобряване на прилежащите 
пространства

Допустими разходи:
1. възстановяване, реставрация, 

ремонт и/или реконструкция на сгради 
с религиозно значение, в това число и 
дейности по вертикалната планировка 
и подобряване на прилежащите прос-
транства;

2. закупуване на нови машини, обо-
рудване и обзавеждане до пазарната 
им стойност, включително чрез фи-
нансов лизинг;

3. придобиване на патентни и ав-
торски 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 устой-
чивост на проекта, извършени както 
в процеса на подготовка на проекта 
преди подаване на заявлението за 
подпомагане, така и по време на не-
говото изпълнение, които не могат да 
надхвърлят 12 на сто от общия размер 
на допустимите разходи по проект, 
включени в т. 1, 2 и 3.

- всички други разходи и ограниче-
ния към тях посочени към Наредбата 
да прилагане на мярка 7.6

Финансови параметри за проек-
тите:

- Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 3000 евро.

- Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата 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 на 
75 % от общия размер на допустимите 
за финансово подпомагане разходи 
за проекти, които след извършване 

на инвестицията ще генерират нетни 
приходи.
Мярка 3.2.2  „Инвестиции в 

образование и заетост“
Цели
- Подобряване достъпа до социални 

услуги за различни уязвими групи, 
социално изолирани или в риск от 
социална изолация; 

- Увеличаване броя на безработни-
те младежи извън образование или 
обучение на възраст до 29 г. (вкл.) с 
основна или по-ниска образователна 
степен, които са завършили обучение 
или са включени в заетост. 

Обхват на мярката
- Географски обхват- цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“
Обхват на инвестициите
- Мярката подкрепя дейностите от 

Инвестиционен приоритет 3 „Устойчи-
во интегриране на пазара на труда на 
младите хора (ЕСФ), в частност тези, 
които не са ангажирани с трудова 
дейност, образование или обучение, 
включително младите хора, изложе-
ни на риск от социално изключване, 
и младите хора от маргинализирани 
общности, включително чрез при-
лагане на гаранцията за младежта” 
на Приоритетна ос 1“ Подобряване 
достъпа до заетост и качеството на 
работните места” на ОП „РЧР“ .

- Интервенциите са насочени към 
решаването на проблемите на пазара 
на труда за тези младежи, за които 
ниското образование, а и свързаната 
с това липса на професионална ква-
лификация и умения, са сред основ-
ните причини за невъзможността да 
намерят работа.

Целеви групи
- търсещи работа безработни мла-

дежи на възраст от 15 до 29 г. вкл. с 
основна или по-ниска образователна 
степен;

допустими дейности:
- Предоставяне на посреднически 

услуги на пазара на труда, организа-
ция на трудови борси и други подкре-
пящи услуги за заетост;

- Дейности за активиране на иконо-
мически неактивни младежи, които 
не са в образование или обучение, за 
включването им на пазара на труда, 
в т.ч. информационни кампании и 
събития, трудови борси, ателиета за 
търсене на работа и др.;

- Професионално информиране и 
консултиране; психологическо под-
помагане;

 Предоставяне на обучение 
след регистрация като безработно 
лице - мотивационни обучения, обу-
чение за придобиване на професио-
нална квалификация, обучение за 
придобиване и усъвършенстване на 
ключови компетентности, обучения 
по предприемачество;

Финансови параметри за проек-
тите:

- Минималният размер на общите 

допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на  50 000 
евро.

- Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ:

- до 100 % от общите допустими 
разходи

По мярката се прилагат 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.

На 27 ноември 2018 г. в гр. Акса-
ково се проведе обучение на тема: 
„Възможности на стопанския сектор 
от територията на МИГ „Девня – Акса-
ково“ за развитие към неземеделски 
икономически дейности“.

Целта на обучението бе да иниции-
ра интереса на местните лидери и 
потенциални бенефициенти към въз-
можностите на Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за раз-
витие на неземеделски икономически 
дейности, чрез кандидатстване за  фи-
нансиране на проектни предложения 
по мерки от Стратегията за ВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“, чрез Про-
грамата за развитие на земеделските 
райони 2014-2020 г.:

 Презентирани 
теми от 

обучението 
(извадка):

Мярка 4.2  „Инвестиции 
в преработка/маркетинг 

на селскостопански 
продукти“

Цели на мярката
- Модернизиране на земеделските 

стопанства и насърчаване развитието 
на продукти  от местен характер;

- Подобряване на цялостната дей-
ност, икономическата ефективност и 
конкурентоспособността на предприя-
тия от хранително-преработвателната 
промишленост на територията на МИГ 
„Девня –Аксаково“ .

Допустими получатели 
- земеделски стопани;
- признати групи или организации на 

производители или такива, одобрени 
за финансова помощ по мярка 9. „Уч-
редяване на групи и организации на 
производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г.;

- еднолични търговци и юридически 
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лица, различни от кандидатите по т. 
1 и 2.

Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване и 

модернизиране на сгради и други 
недвижими активи, свързани с произ-
водството и/или маркетинга, включи-
телно такива, използвани за опазване 
компонентите на околната среда;

2. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, и/или инсталиране 
на нови машини, съоръжения и обо-
рудване, необходими за подобряване 
на производствения процес по прера-
ботка и маркетинга, в т.ч. за:

- Преработка, пакетиране, включи-
телно охлаждане, замразяване, суше-
не, съхраняване и др. на суровините 
или продукцията;

- Производство 
на нови продукти, 
в ъв еж д а н е н а 
нови технологии 
и процеси;

-  О п а з в а н е 
компонентите на 
околната среда;

-  П р о и з в о д -
ство на енергия 
от възобновяеми 
енергийни източ-
ници за собст-
вените нужди на 
предприятието, 
в к л ю ч и т е л н о 
чрез преработка 
на растителна и 
животинска пър-
вична и вторична 
биомаса;

- Подобряване 
на енергийната 
ефективност и 
за подобряване 
и контрол на ка-
чеството и безопасността на сурови-
ните и храните;

3. Закупуване на земя, необходима 
за изпълнение на проекта във връзка 
с изграждане и/или модернизиране на 
сгради, помещения и други недвижи-
ми материални активи, предназначе-
ни за производствени дейности;

4. Закупуване на сгради, помещения 
и други недвижими имоти, необходими 
за изпълнение на проекта, предназна-
чени за производствени дейности на 
територията на селски район;

5. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, на специализирани 
транспортни средства, включително 
хладилни такива, за превоз на су-
ровините или готовата продукция, 
използвани и произвеждани от пред-
приятието;

6. Изграждане/модернизиране, 
включително оборудване на лабора-
тории, които са собственост на канди-
дата, разположени са на територията 
на предприятието и са пряко свързани 
с нуждите на производствения процес, 
включително чрез финансов лизинг;

7. Закупуване на софтуер, включи-
телно чрез финансов лизинг;

8. За ноу-хау, придобиване на па-
тентни права и лицензи, за регистра-
ция на търговски марки и процеси, не-
обходими за изготвяне и изпълнение 
на проекта.

9. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. 
разходи за предпроектни проучвания, 
такси, хонорари за архитекти, инже-
нери и консултанти, консултации за 
икономическа устойчивост на проекти, 
извършени както в процеса на подго-
товка 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 – 8.
10. Разходите по т. 9 свързани с 

консултации, се състоят от разра-
ботване на бизнес план, включващ 
предпроектни изследвания и мар-
кетингови стратегии или попълване 
на анализ разходи-ползи (финансов 
анализ), извършване на предпроект-
ни проучвания и окомплектоване на 
пакета от документи и консултантски 
услуги, свързани с изпълнението и 
отчитане на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта и не следва 
да надвишават 5% от общия размер 
на допустимите разходи по проект, 
включени в т. 1-9.

Интензитет на финансовата по-
мощ

- Финансовата помощ за одобрени 
проекти е в размер 50 на сто от общия 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи за проекти, 
представени от микро-, малки или 
средни предприятия
Мярка 6.4 „Инвестиционна 
подкрепа за неземеделски 

дейности“
Цели на мярката
- Основна цел на мярката е развитие 

и стимулиране на предприемачество и 
устойчив бизнес и повишаване на ин-
вестициите в неземеделските сектори 
и развитие на предприемачеството  
на територията на МИГ “Девня – Ак-
саково“.

Очаквани резултати
- Изградени и обновени туристиче-

ски обекти за развитие на туристиче-
ските услуги на територията на СНЦ 
„МИГ „Девня – Аксаково“;

- Предоставени услуги свързани 
с грижи за деца, възрастни хора, 
хора с увреждания, здравни услуги, 

счетоводство и 
одиторски услу-
ги, ветеринарни 
дейности и услуги 
базирани на ИТ 
и др.;

- Увеличаване 
на дела на про-
и з в е ж д а щ и т е 
енергия от въз-
обновяеми енер-
гийни източници 
за собствено по-
требление;

- Развитие на 
занаятчийството 
на територията 
на МИГ „Девня – 
Аксаково.

- Развитие на 
н е з е м е д е л с к и 
дейности на те-
риторията на МИГ 
„Девня – Аксако-
во“.

Обхват на мяр-
ката:

- Допустимите 
дейности по мярка 6.4 „Инвести-
ционна подкрепа за неземеделски 
дейности“  от Стратегия за водено 
от общностите местно развитие на 
МИГ „Девня – Аксаково“ следва да се 
изпълняват на територията на МИГ-а, 
включваща териториите на община 
Девня и община Аксаково.

Финансови параметри за проек-
тите

- Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 10 000 
евро.

- Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ

- Интензитетът на финансовата по-
мощ е в размер 75% от общия размер 
на допустимите за финансово подпо-
магане разходи. 

- Финансовата помощ не може да 
надвишава 75% от общите допустими 
разходи, при спазване на правилата 
за „минимална помощ“ и при спазване 



5БРОЙ 5
ноември 2018 г.НОВИНИ 5БРОЙ 5
ноември 2018 г.

на условията на Регламент (ЕС) № 
1407/2013 на Комисията от 18 декем-
ври 2013 година относно прилагането 
на членове 107 и 108 от Договора за 
функционира-нето на Европейския 
съюз към помощта de minimis.

Допустими получатели:
Допустими кандидати по мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за незе-
меделски дейности“, финансирана 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони са:

- Земеделски стопани или микро 
предприятия, регистрирани като едно-
лични търговци или юридически лица 
по Търговския закон, Закона за коопе-
рациите или Закона за вероизповеда-
нията, физически лица регистрирани 
по Закона за занаятите.

- Задължително изискване е кан-
дидатите да отговарят на разпоред-
бите на чл.18 от Наредба 22/2015 г.: 
кандидатът/получателят на финан-
сова помощ има постоянен адрес (за 
физическите лица), или седалище и 
адрес на управление (за еднолични 
търговци и юридическите лица), на 
територията на МИГ „Девня – Акса-
ково“ и да осъществява дейностите 
по проекта на същата територия. При 
определянето на едно предприятие за 
микропредприятие се следва дефини-
цията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП

Допустими дейности:
- Изграждане и обновяване на 

туристически обекти и развитие на 
туристически услуги;

- Предоставяне на услуги свързани 
с  грижи за деца, възрастни хора, 
хора с увреждания, здравни услуги, 
счетоводство и одиторски услуги, 
ветеринарни дейности и услуги бази-
рани на ИТ и др.;

- Производство на енергия от въз-
обновяеми енергийни източници за 
собствено потребление;

- Занаятчийство, включително 
предоставяне на услуги, свързани с 
участието на посетители в занаятчий-
ски дейности и други неземеделски 
дейности.
Мярка 3.2.2  „Инвестиции в 

образование и заетост“
Цели:
- Увеличаване броя на безработни-

те младежи извън образование или 
обучение на възраст до 29 г. (вкл.) с 
основна или по-ниска образователна 
степен, които са завършили обучение 
или са включени в заетост. 

Обхват на мярката
- Географски обхват- цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“
Обхват на инвестициите:
- Мярката подкрепя дейностите от 

Инвестиционен приоритет 3 „Устойчи-
во интегриране на пазара на труда на 
младите хора (ЕСФ), в частност тези, 
които не са ангажирани с трудова 
дейност, образование или обучение, 
включително младите хора, изложе-

ни на риск от социално изключване, 
и младите хора от маргинализирани 
общности, включително чрез при-
лагане на гаранцията за младежта” 
на Приоритетна ос 1“ Подобряване 
достъпа до заетост и качеството на 
работните места” на ОП „РЧР“ .

- Интервенциите са насочени към 
решаването на проблемите на пазара 
на труда за тези младежи, за които 
ниското образование, а и свързаната 
с това липса на професионална ква-
лификация и умения, са сред основ-
ните причини за невъзможността да 
намерят работа.

Целеви групи
- Търсещи работа безработни мла-

дежи на възраст от 15 до 29 г. вкл. с 
основна или по-ниска образователна 
степен;

Допустими дейности:
- Предоставяне на посреднически 

услуги на пазара на труда, организа-
ция на трудови борси и други подкре-
пящи услуги за заетост;

- Дейности за активиране на иконо-
мически неактивни младежи, които 
не са в образование или обучение, за 
включването им на пазара на труда, 
в т.ч. информационни кампании и 
събития, трудови борси, ателиета за 
търсене на работа и др.;

- Професионално информиране и 
консултиране; психологическо под-
помагане;

- Предоставяне на обучение след 
регистрация като безработно лице 
- мотивационни обучения, обучение 
за придобиване на професионална 
квалификация, обучение за придоби-
ване и усъвършенстване на ключови 
компетентности, обучения по пред-
приемачество;

- Осигуряване на възможност за 
заетост, в т.ч. обучение по време на ра-
бота (чиракуване) и стажуване, след 
регистрация като безработно лице;

- Предоставяне на стимули за на-
сърчаване на географската мобил-
ност с цел работа;

- Предоставяне на стимули на рабо-
тодатели за наемането на безработни 
младежи;

- Популяризиране и насърчаване 
стартирането и развитието на са-
мостоятелна стопанска дейност и 
предприемачество;

- Предоставяне на обучения за 
придобиване на предприемачески, 
управленски и бизнес умения;

- Подпомагане разработването на 
бизнес идеи и насочване към фи-
нансиращи програми за стартиращи 
предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР.

Финансови параметри за проек-
тите:

- Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на  50 000 
евро.

- Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-

ностойност на 200 000 евро.
Интензитет и размер на финансо-

вата помощ:
- до 100 % от общите допустими 

разходи
- По мярката се прилагат 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.

Мярка 1.1.1  „Подкрепа за 
внедряване на иновации в 

предприятията“
Обхват на мярката
- Географски обхват- цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“
Обхват на инвестициите
- Приоритетна ос 1 „Технологично 

развитие и иновации“
- Мярката ще подкрепя дейности в 

приоритетните направления на тема-
тичните области на Иновационната 
стратегия за интелигента специали-
зация (ИСИС)

  Цели на процедурата:
- Целта на процедурата е пови-

шаване на иновационната дейност 
в предприятията на територията на 
МИГ „Девня – Аксаково“ в тематичните 
области на ИСИС чрез внедряване на 
иновации в МСП, както и насърчаване 
на частните инвестиции в научни из-
следвания и иновации. 

- Изпълнението на дейностите по на-
стоящата процедура ще допринесе за 
постигане на целите на Специфична 
цел 1.1 от СВОМР и отразяват очак-
ванията на местната общност за раз-
витие на бизнеса, както и визията за 
развитие на територията, определена 
в основните стратегически документи 
на местно, регионално, национално и 
европейско ниво. 

Финансови параметри за проек-
тите:

- Минималният размер на общите 
допустими разходи, за които се канди-
датства по проекта –55 000 евро (107 
570, 65 лева).

- Максимална стойност на общите 
допустими разходи - 200 000 евро (391 
166, 00 лева).

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ:

- Подпомагането по тази процеду-
ра е до 90 % от общата стойност на 
допустимите разходи по проекта за 
всички категории предприятия.

- Максималният размер на помо-
щта по режим de minimis, за която се 
кандидатства, заедно с другите полу-
чени минимални помощи, не може да 
надхвърля левовата равностойност 
на 200 000 евро и съответно левова-
та равностойност на 100 000 евро, в 
случай на „едно и също предприятие“ 
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, което осъществява шосейни товарни 
превози за чужда сметка за период от 
три приключени финансови години. 

Очаквани резултати
- Нарастване на дела на МСП на те-

риториите на МИГ „Девня – Аксаково“, 
които внедряват и/или разпространя-
ват иновации, в резултат на което ще 
се повиши иновационният им капаци-
тет и конкурентоспособност.  

- Засилване на иновационната дей-
ност на МСП на териториите на МИГ 
„Девня – Аксаково“ чрез стимулиране 
на инвестициите в научно-изследова-
телска и развойна дейност (НИРД) и 
увеличаване на инвестициите в нови 
продукти, процеси и бизнес модели в 
предприятия с което се постига реа-
лизация на заложените в СВОМР цели 
и приоритети.

Допустими дейности:
 1. Придобиване на ново оборуд-

ване, необходимо за внедряване в 
производството на иновативната 
продуктова и/или производствена 
иновация. 

- 2. Придобиване на права на инте-
лектуална собственост върху инова-
циите, които ще бъдат подкрепяни по 
процедурата. 

- 3. Придобиване/разработване на 
специализиран софтуер, необходим 
за внедряването на иновативната 
продуктова и/или производствена 
иновация. 

- 4. Консултантски и помощни услуги 
в подкрепа на иновациите. 

Допустими кандидати:
- За внедряване на продуктова и/

или производствена иновация за МСП 
се изискват минимум три приключени 
финансови години – 2015 г., 2016 г. и 
2017 г

Допустими проекти: 
Изпълнението на проектите следва 

да води до внедряване на продукто-
ва и/или производствена иновация, 
попадаща в обхвата на изброените 
по-долу приоритетни направления 
на тематичните области на Инова-
ционната стратегия за интелигента 
специализация (ИСИС):

ИКТ и информатика: 
• производства, особено Fabless и 

нови подходи за дизайн и/или асем-
блиране; 

• ИКТ подходи в машиностроене, 
медицина и творчески индустрии 
(във връзка с другите три тематич-
ни области), вкл. дигитализация на 
културно-историческо наследство, 
развлекателни и образователни игри, 
„инбедид“ софтуер;

• 3D дигитализация, визуализация и 
прототипиране; 

• Big Data, Grid and Cloud Technologies; 
• безжични сензорни мрежи и без-

жична комуникация/управление; 
• езикови технологии; 
• уеб, хибридни и „native“ прило-

жения, уеб базирани приложения за 
създаване и експлоатиране на нови 
услуги и продукти; 

• използване на нови възможности 
във връзка с аутсорсинг и ИКТ-бази-
рани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии: 
• производство на базови елементи, 

детайли, възли и оборудване, вграж-
дани като част от мехатронен агрегат 
или самостоятелно съставляващи 
такъв агрегат; 

• машиностроене и уредостроене, 
вкл. части, компоненти и системи, с ак-
цент върху транспорта и енергетиката; 

• инженеринг, реинженеринг и про-
дължаване на жизнения цикъл на ин-
дустриални машини, уреди и системи; 

• системи за автоматизирано и 
софтуерно подпомагано управление 
с приложение в производството; 

• вграждане на ВЕИ в роботизирани 
системи с изкуствен интелект; 

• създаване на съвременни инфор-
мационни комплекси за автономни 
енергийни системи; 

• роботика и автоматизация на 
процеси, в т.ч. 3-D моделиране на ро-
ботизирани автоматизирани системи; 

• проектиране и производство на 
високо-технологични продукти и/
или участие в над-национална про-
изводствена верига, включително в 
аеро-космическата индустрия; 

• био-мехатроника; 
• интелигентни системи и уреди, „ин-

телигентни домове“ – „интелигентни 
градове“; 

• чисти технологии с акцент върху 
транспорта и енергетиката (съхране-
ние, спестяване и ефективно разпре-
деление на енергия, електрически 
превозни средства и еко-мобилност, 
водород-базирани модели и техно-
логии, безотпадни технологии, тех-
нологии и методи за включване на 
отпадъчни продукти и материали от 
производства в други производства). 

Индустрия за здравословен живот 
и биотехнологии: 

• методи за чисто производство, 
съхранение, преработка и достигане 
до крайния потребител на специфични 
български съставки, средства и про-
дукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни 
продукти, хляб, вино, млечни и месни 
продукти, етерични масла, бира, бил-
ки и билкови продукти, козметични 
средства и продукти); 

• производство на специализирани 
храни и напитки (бебешки и детски, 
„космически“ храни); 

• производство на инструменти, обо-
рудване, консумативи за медицинска 
и дентална диагностика и терапия и/
или участие в над-национална произ-
водствена верига; 

• персонална медицина, диагности-
ка и индивидуална терапия, лечебни и 
лекарствени форми и  средства; 

• медицински и лечебен туризъм с 
акцент върху възможностите за пер-
сонализация (немасов, а персонален 
туризъм); 

• нано-технологии в услуга на ме-

дицината; 
• био-технологии с пряко приложе-

ние за здравословен начин на живот; 
• „сини“ технологии и приложение 

на нови методи и технологии в устой-
чивото ползване на речни и морски 
ресурси; 

• производство на инсталации за 
добиване на екологично чиста елек-
троенергия и промишлена вода; 

• зелена икономика/биобазирана 
икономика (според обхвата на дефи-
ницията за „Иновации за устойчив 
растеж: Биокономика за Европа“). 
Биобазирани продукти са „продукти, 
които са изцяло или частично полу-
чени от материали от биологичен 
произход, с изключение на материали, 
вградени в геоложки формации и/или 
фосилизирани. 

Нови технологии в креативните и 
рекреативните индустрии: 

• културните и творческите ин-
дустрии (според дефиниция на ЕК): 
архитектура, архивно дело и библио-
текарство, артистични занаятчийство, 
аудио-визуални форми (филми, ТВ, 
видео игри и мултимедия), културно 
наследство, дизайн, вкл. моден ди-
зайн, фестивали, музика, сценични и 
визуални изкуства, издателска дей-
ност, радио; 

• компютърни и мобилни приложе-
ния и игри с образователен, маркетинг 
и/или развлекателен характер; 

• алтернативен (селски, еко-, кул-
турен и фестивален) и екстремен 
туризъм и спорт (за стимулиране на 
несезонен, немасов, а постоянен ни-
шов туризъм); 

• производство на стоки и съоръже-
ния с пряко приложение в тези сфери 
(напр. национални (регионални) но-
сии, велосипеди, стени за катерене и 
др. стоки за алтернативни и екстремни 
спортове, костюми, декори, материали 

2. Допустими за финансиране са 
проекти, които са насочени към 
внедряване (собствена разработка 
или на база права по интелектуална 
собственост, придобити от трети лица) 
на продуктова и/или производствена 
иновация. 

Допустими разходи
- Разходи за придобиване на маши-

ни, съоръжения и оборудване, пред-
ставляващи дълготрайни материални 
активи, необходими за изпълнението 
на дейностите по проекта; 

- Разходи за придобиване на дълго-
трайни нематериални активи (вклю-
чително разходи за разработване на 
софтуер), необходими за изпълнение-
то на дейностите по проекта. 

- Разходи за консултантски и помощ-
ни услуги в подкрепа на иновациите - 
не следва да надвишават 30% от общо 
допустимите разходи по проекта. 

- Разходи за визуализация - до 2000 
лв.

Мярка 1.1.2 „Подкрепа на 
предприемачеството“
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Цели на мярката
- Развитие и стимулиране на пред-

приемачество и устойчив бизнес;
- Подобряване нивото на оцеляване 

на МСП, включително чрез насърча-
ване на предприемачеството;

Допустими получатели 
- МСП, Стартиращи (новорегистри-

рани) и съществуващи предприятия 
в определените в Националната 
стратегия за насърчаване на МСП 
сектори, както 
и  п р е д п р и я -
тия, развиващи 
своята дейност 
в областта на 
к улт урните и 
творческите ин-
дустрии, пред-
приятия разви-
ващи нови про-
дукти и услуги, 
свързани със 
застаряването 
на население-
то, полагане на 
грижи и здраве-
опазване, соци-
ално предприе-
мачество и др.

Д о п ус т и м и 
дейности:

П р е д в и ж д а 
се подкрепа на 
идеи, които ще 
се реализират 
от жени-пред-
п р и е м а ч и , 
с т а р т и р а щ и 
предприемачи 
– лица до 29 го-
дишна възраст 
и за лица на възраст над 50 г., стар-
тиращи собствен бизнес, предпри-
ятия, разработващи нови продукти 
и услуги, свързани със застаряване 
на населението, полагане на грижи 
и здравеопазване, в т.ч. социално 
предприемачество.

Интензитет на финансовата по-
мощ

Финансовата помощ за одобрени 
проекти е в размер до 90% от общия 
размер на допустимите разходи. 

По мярката се прилагат правилата 
за:

Минимална помощ (правилото de 
minimis) по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013 г. от-носно прилагане-
то на членове 107 и 108 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) към по-мощта de minimis, 
публикуван в Официален вестник на 
ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Обхват на дейности:
Мярката ще подкрепя дейности в 

секторите, изведени като приоритет-
ни съгласно Националната стратегия 
за насърчаване на малките и средни 
предприятия 2014-2020 /НСНМСП/, а 
именно:

Високотехнологични и средно ви-
сокотехнологични промишлени про-
изводства: 

С20 „Производство на химични 
продукти“ 

C21 „Производството на лекарстве-
ни вещества и продукти“ 

C26 „Производството на компютър-
на и комуникационна техника, елек-
тронни и оптични продукти“ 

С27 „Производство на електрически 

съоръжения“ 
С28 „Производство на машини и 

оборудване, с общо и специално 
предназначение“ 

С29 „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, звукоза-
писване и издаване на музика“ 

J60 „Радио- и телевизионна дей-
ност“ 

J61 „Далекосъобщения“ 
J62 „Дейности в областта на инфор-

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

война дейност“
Нискотехнологични и средно ни-

скотехнологични промишлени произ-
водства:

С10 „Производство на хранителни 
продукти“

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

делия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производ-
ство на обувки и други изделия от 
обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен мате-
риал и изделия от дървен материал 
и корк, без мебели; производство 
на изделия от слама и материали за 
плетене“

С17 „Производство на хартия, кар-
тон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроиз-
веждане на записани носители“

С19 „Про -
изводство на 
кокс и рафи-
нирани неф-
топродукти“

С22 „Про -
изводство на 
изделия от ка-
учук и пласт-
маси“

С23 „Про -
изводство на 
из делия от 
други неме -
тални мине-
рални суро -
вини“

С24 „Про -
изводство на 
основни ме-
тали“

С25 „Про -
и з в о д с т в о 
на метални 
изделия, без 
м а ш и н и  и 
оборудване“

С31 „Про -
изводство на 
мебели“

С32 „Произ-
водство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на ма-
шини и оборудване“
 Мярка 1.1.3 „Капацитет за 

растеж на МСП“
Цели на мярката:
- Развитие и стимулиране на пред-

приемачество и устойчив бизнес;
- Повишаване на производителнос-

тта и експортния потенциал МСП на 
територията на МИГ.

Важно! Към настоящият момент 
финансовият ресурс по мярка 1.1.3 
„Капацитет за растеж на МСП“ от 
Стратегията за Водено от общно-
стите местно развитие на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ е изчерпан. Тъй 
като по мярката има проявен голям 
интерес от страна на малките и 
средни предприятия на територията 
на МИГ-а, екипа на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“ ще представи искане 
до Ръководителя на УО на ОПИК за 
прехвърляне на средства от мерки, 
финансирани по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., 
по които няма интерес от стана на бе-
нефициентите и финансовия ресурс 
не е усвоен.
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

www.migda.org

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
http://www.mzh.government.bg; http://www.dfz.bg/;

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
http://opic.bg;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
http://esf.bg.

ÒÅÐÈÒÎÐÈß ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈÈ, 
ÊÓËÒÓÐÍÎ È ÏÐÈÐÎÄÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ


