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МИГ „Девня – Аксаково“ стартира прием по мярка 1.1.2 
„Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие
През месец ноември СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ стартира втори 
прием по мярка 1.1.2 „Подкрепа на 
предприемачеството“, тъй като 
финансовия ресурс остана неусво-
ен след проведения първи прием по 
мярката. Разполагаемия финансов 
ресурс по мярката в рамките на вто-
ри краен срок за прием на проектни 
предложения е 350 000,00 лева.

С цел усвояване на одобрените 
средства по мярката, СНЦ МИГ 
Девня – Аксаково“ стартира нова 
процедура за прием на проектни 
предложения BG16RFOP002-2.084 
МИГ „Девня-Аксаково“ - „Подкрепа на 
предприемачеството“. 

Обявата за прием на проектни 
предложения заедно с Условия за 
кандидатстване и Условията за 
изпълнение на одобрените про -
ектни предложения са публикувани 
на интернет страниците на МИГ 
https://migda.org и в ИСУН 2020 https://
eumis2020.government.bg .

Допустими по настоящата процеду-
ра за подбор на проекти са само кан-
дидати, които отговарят на следните 
критерии:

1.1. Да имат 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.

ВАЖНО: Клонове на юридически лица, 
регистрирани в България, не могат да 
участват в процедурата за подбор на 
проекти поради липсата на самостоя-
телна правосубектност

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

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

Допустимостта на кандидатите по този 
критерий се определя на териториален 
принцип съгласно демаркацията на 
ОПИК и Приложения № 1-3 на ПМС № 
161/2016.

ВАЖНО: МИГ “Девня – Аксаково“ из-
исква от кандидатите да удостоверят на 
етап кандидатстване, че са малко или 
средно предприятие по смисъла на За-
кона за малките и средните предприятия 
(ЗМСП), като попълнят и представят към 
проектните предложения Декларация за 
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.

Преди сключване на Административен 
договор за предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ, Управляващият 
орган извършва документална проверка 
на декларираната от одобрените канди-
дати на етап кандидатстване категория 

на малко или средно предприятие. В слу-
чай че бъде установена погрешно декла-
рирана категория, извън допустимите, 
ще бъде издадено Решение за отказ за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ за съответния кандидат.

1.4. Кандидати могат да участват в про-
цедурата за подбор на проекти и да по-
лучат безвъзмездна финансова помощ в 
случай че не попадат в забранителните 
режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 
на Комисията от 18 декември 2013 г.

1.5. Кандидати могат да участват в 
процедурата за подбор на проекти и 
да получат безвъзмездна финансова 
помощ, в случай че не са недопустими 
кандидати съобразно демаркационната 
линия с други планове и програми, фи-
нансирани със средства на ЕС.

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 (НСНМ-
СП) и области, свързани с преодоляване 
на европейски и регионални предизвика-
телства, както следва:

Високотехнологични и средно висо-
котехнологични промишлени произ-
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 обо-
рудване, с общо и специално предназ-
начение“ 

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 теле-

визионни предавания, звукозаписване и 
издаване на музика“ 

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

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

война дейност“ 
Нискотехнологични и средно нискотех-

нологични промишлени производства: 
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; производство 

на обувки и други изделия от обработени 
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 кау-
чук и пластмаси“ 

С23 „Производство на изделия от други 
неметални минерални суровини“ 

С24 „Производство на основни метали“ 
С25 „Производство на метални изде-

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

другаде“ 
С33 „Ремонт и инсталиране на машини 

и оборудване“.
Сектори, изведени като приоритет-

ни за преодоляване на европейски и 
регионални 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 дървесина. 
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 кау-
чук и пластмаси“;

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

С25.50 „Коване, щамповане и валцува-
не 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“;
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С32.50 „Производство на медицински 
и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на 
радиопрограми“;

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

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“.
Кандидатите следва да представят 

към проектните си предложения на акту-
ално Удостоверение за код на основната 
икономическа дейност, издадено от На-
ционалния статистически институт (въз 
основа на данни за 2019 г.).

Кандидати, които имат приключена 
финансова година и са осъществявали 
дейност през тази година, но нямат ре-
ализирани приходи през нея, следва да 
предоставят Удостоверение/документ 
от НСИ, от което да е видно, че НСИ 
не може да определи код на основна 
икономическа дейност на кандидата 
на основа на наличната информация 
за последната приключила финансова 
година. По отношение на тези канди-
дати съответствието с изискването ще 
бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване.

По отношение на кандидати, които 
нямат приключена финансова година 
или не са осъществявали дейност през 
последната финансова година , съответ-
ствието с изискването ще бъде проверя-
вано съобразно кода на организацията 
по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване.

ВАЖНО: Съответствието с критерия 
ще бъде проследявано и на етап изпъл-
нение - в края на периода включващ 
срока на изпълнение на проекта и пър-
вата приключена финансова година, 
следваща годината на приключване 
на проекта. В края на този период, Уп-
равляващият орган ще извършва слу-
жебна проверка на основа на данни, 
предоставени от НСИ дали основната 
икономическа дейност на бенефициента 
попада в допустимите по съответната 
процедура сектори съгласно, посоченото 
от МИГ в Условията за кандидатсване. 
При несъответствие на кода на основна 
икономическа дейност с допустимите по 
процедурата сектори, получената без-
възмездна финансова помощ подлежи 
на възстановяване.

1.7. Да са стартиращи и съществуващи 
предприятия с по-малко от три приключи-
ли финансови години, които извършват 
своята основна икономическа дейност в 
определените сектори от Националната 
стратегия за насърчаване на малките и 
средните предприятия 2014-2020 и сек-
тори, свързани с преодоляване на евро-
пейски и регионални предизвикателства, 
изведени като приоритетни за създаване 
и развитие на нови предприятия. 

1. Определени сектори в Национал-
ната стратегия за насърчаване на МСП.

2. Сектори, изведени като приоритетни 
в областта на европейски и регионални 
предизвикателства:

- в областта на културните и творче-
ските индустрии;

- развиващи нови продукти и услуги, 
свързани със застаряването на населе-
нието, полагане на грижи и здравеопаз-
ване, социално предприемачество и др.

Допустими по процедурата са само 
дейности за насърчаване на предпри-
емаческите идеи в области, свързани 
с европейски и регионални предиз-
викателства и секторите на НСНМСП:

1.1. Насърчаване на предприемачески-
те идеи в области, свързани с европейски 
и регионални предизвикателства и сек-
торите на НСНМСП.

1.2. Разработване на дейности в специ-
фични 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-предприема-
чи, стартиращи предприемачи – лица до 
29-годишна възраст и за лица на възраст 
над 50 г. към датата на кандидатстване, 
стартиращи собствен бизнес, пред-
приятия, разработващи нови продукти 
и услуги, свързани със застаряване 
на населението, полагане на грижи и 
здравеопазване, в т.ч. социално пред-
приемачество.

ВАЖНО: Кандидатите нямат право 
да подават проектни предложения по 
процедурата за вече започнали и/или 
реализирани дейности, или такива, фи-
нансирани по друг проект, програма или 
каквато и да е друга финансова схема, 
произлизаща от националния бюджет, 
бюджета на Общността или друга донор-
ска програма.

Дейности за информиране и пуб-
личност:

Пълният набор от мерки за информи-
ране 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 пра-
вилата за информация и комуникация“ 
2014-2020, който може да бъде намерен 
на интернет страницата на Управлява-
щия орган: 

ht tp: //w w w.opcompet i t iveness.bg /
module3.php?menu_ id=359 ht tps: //
w w w.eu funds.bg / images /eu _ funds /
f i l e s / % D 0 % 9 D % D 0 % 9 A% D 0 % A1 /
Prilojenie_2_Edinen_naruchnik.pdf 

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

Допустими проекти:
1. Изпълнението на проектите следва 

да води до постигане на заложените 
цели в одобрената Стратегия за водено 
от общностите местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“. Изпълнението на 

проектите следва да води до постигане 
на положителен ефект върху развитието 
на устойчива пазарна конкурентоспо-
собност на МСП на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“ с цел насърчаване 
на предприемачеството, подобряване 
на производствените процеси, повиша-
ване на производствения капацитет и 
засилване на експортния потенциал на 
предприятията. 

2. Проектите са в съответствие с хо-
ризонталните политики съгласно чл. 7 
и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 
на Европейския парламент и на Съвета. 

3. Дейностите по проектите попадат в 
обхвата на: 

Определените сектори на Национал-
ната стратегия за насърчаване на мал-
ките и средните предприятия 2014-2020 
и области, свързани с европейски и ре-
гионални предизвикателства, подробно 
описани в раздел 11.1, т. 1.6.

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.

При включване на разходи за въз-
награждения в проектното предложение 
е задължително минимум един служител 
да бъде нает на трудов договор за 8 ра-
ботни часа на ден.

Размерът на брутното трудово въз-
награждение за 8 часов работен ден не 
трябва да надвишава максималния ме-
сечен размер на осигурителния доход за 
годината на кандидатстване. Размерът 
на възнаграждението на персонал, нает 
за по-малко от 8 часа, следва да бъде 
пропорционално на това на персонал, 
нает за 8 часа. 

Разходите за полагаем платен годи-
шен отпуск са допустими за периода на 
изпълнение на дейностите по проекта и 
до размера на основния платен годишен 
отпуск посочен в чл. 155 от Кодекса на 
труда. 

Кандидатите следва задължително да 
включат информация за изискванията 
по отношение на образование, квали-
фикация, професионален опит, функции 
(отговорности и задължения) и период 
на заетост на персонала. В случай че 
преди сключване на административния 
договор за безвъзмездна финансова 
помощ или по време на изпълнение на 
проекта настъпят промени в наетия със 
средства по проекта персонал, кандида-
тите следва да го заменят с персонал, 
който има еквивалентни образование, 
квалификация, професионален опит, 
функции (отговорности и задължения) 
и период на заетост на посочените във 
Формуляра за кандидатстване. 

В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидат-
стване кандидатите следва да опишат 
екипа на кандидата, който ще участва в 
изпълнението на проекта и за който са 
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предвидени възнаграждения със сред-
ства по проекта. 

Екипът на кандидата може да включва: 
• Квалифициран персонал, който е 

обект на оценка , вкл. предприемача; 
• Квалифициран персонал, който не е 

обект на оценката. 
Под „предприемач“ следва да се 

разбира физическото лице, което при-
тежава над 50% от собствеността на 
предприятието-кандидат. Допълнително, 
навсякъде където е приложимо, когато 
се говори за Екипа на кандидата, да се 
предостави възможност да се оценява 
не само предприемача.

Забележка: Кандидатите могат да на-
емат на трудов договор и допълнителен 
квалифициран персонал, необходим за 
изпълнението на проекта, извън този, 
който е обект на оценката. 

І. Квалифициран персонал, който е 
обект на оценка, вкл. предприемача.

Предприемачът и/или квалифицирани-
ят персонал, който е обект на оценка, ще 
се оценяват по критерии „Образовател-
но-квалификационно ниво на кандидата“. 
В тази връзка в т. 9 „Екип“ от Формуляра 
за кандидатстване кандидатите следва 
да опишат лицата поименно и да включат 
информация за:

1. Образователно-квалификационно 
ниво на предприемача и/или квалифи-
цирания персонал:

-учебно заведение;
-придобита образователно-квалифи-

кационна степен;
-обосновка за наличието на логическа 

свързаност между образователно-ква-
лификационното ниво и областта на 
планираната за реализиране в рамките 
на проекта предприемаческа идея (ако 
е приложимо);

-документ прикачен в т. 12 от Формуля-
ра за кандидатстване, доказващ наличи-
ето на образователно-квалификационно 
ниво съгласно изискуемите документи, 
посочени в раздел 24 от Условията за 
кандидатстване.

2. Функции на предприемача и/или ква-
лифицирания персонал по планирания за 
реализиране по процедурата проект:

- отговорности и задължения по про-
екта;

- период на заетост ( в месеци);
- часова заетост.
ІІ. Квалифициран персонал, който не е 

обект на оценка.
Кандидатите могат да наемат на тру-

дов договор и допълнителен квалифици-
ран персонал (освен предприемача и/или 
Екипа, който е обект на оценка, посочен 
в т. І, необходим за изпълнението на 
проекта.

В този случай в т. 9 „Екип“ от Формуля-
ра за кандидатстване, кандидатите след-
ва задължително да включат информа-
ция за изискванията по отношение на:

- образование, сходно на позицията, 
която лицето ще заема по проекта и/или 
минимум 2 години професионален опит, 
сходен на позицията, която лицето ще 
заема по проекта;

- функции (отговорности и задължения) 
по проекта;

- период на заетост (в месеци);
- часова заетост.
Лицата по т. II не следва да бъдат по-

сочвани поименно. При непредставяне 
на посочената по-горе информация във 
Формуляра за кандидатстване, Комисия 
за подбор на проекти служебно премах-
ва съответните разходи от бюджета на 
проекта (т. 5 от Формуляра за кандидат-
стване). 2. Разходи за придобиване на 
дълготрайни материални активи, в т.ч. 
придобиване на машини, съоръжения и 
оборудване, необходими за изпълнение-
то на дейностите по проекта (реализира-
не 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 ре-
ализирането на предприемаческите идеи 
и/или разработване на нови продукти/
услуги – до 20% от разходите по проекта. 

Забележка: Разходите за услуги, не-
обходими за реализиране на пазара на 
предприемачески идеи на продукти (сто-
ки и/или услуги), могат да включват:

• изработване на икономическа оценка, 
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 пред-
приемачески идеи на продукти (стоки и/
или услуги);

• създаване на интернет страница на 
кандидата;

• защита на индустриална собственост 
на национално и международно равни-
ще и ползване на необходимата за това 
експертна помощ . 

5. Разходи за визуализация – до 2000 
лв.

ВАЖНО:Дълготрайните материални 
и нематериални активи, придобити със 
средства по проекта, следва да бъдат из-
ползвани единствено в стопанския обект, 
който получава помощта, да бъдат амор-
тизируеми, да бъдат закупени при пазар-
ни условия от трети страни, несвързани с 
купувача, да бъдат включени в активите 
на предприятието, получаващо помощта, 
както и да останат свързани с проекта, 
за който е предоставена помощта, за 
срок от минимум три години. Допустимо 
е придобиването на посочените активи, 
чрез договор за краткосрочен финансов 
лизинг, в който се съдържа задължението 
бенефициентът да закупи актива след 
изтичането на договора за лизинг, но не 
по- късно от крайния срок на изпълнение 
на проекта. Придобиването чрез финан-
сов лизинг е допустимо при спазване на 
условията на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 на ПМС 
№ 189/2016 г. Бенефициентът може да 
придобие собствеността върху даден ак-
тив или чрез договор за финансов лизинг 
или чрез договор за покупка.

ВАЖНО: Разходите за доставка, мон-
таж, инсталиране, изпитване и въвежда-
не в експлоатация на оборудване/маши-
ни/съоръжения следва да бъдат вклю-
чени в общата стойност на съответните 
активи, посочени в бюджета на проекта 

(т. 5 от Формуляра за кандидатстване). В 
случай че са посочени в отделни редове 
в бюджета на проекта, същите ще бъдат 
премахнати от бюджета от Комисията 
за подбор.

ВАЖНО: Когато кандидатът упражнява 
едновременно дейност в недопустими 
сектори и в допустими сектори, безвъз-
мездната помощ се предоставя само за 
дейностите в допустимите сектори, като 
кандидатът/бенефициентът следва да 
води отделна счетоводна отчетност по 
отношение на приходите, разходите, 
активите и пасивите, свързани с всяка 
дейност, която да гарантира отделяне 
на дейностите, така че дейностите в не-
допустимите сектори да не се ползват от 
предоставена безвъзмездна помощ. За 
тази цел кандидатът представя като ус-
ловие за плащане при първото междинно 
плащане, при промяна или, ако няма 
междинни плащания, при окончателно 
плащане, индивидуален сметкоплан 
утвърден от ръководството на предпри-
ятието с включени в него обособените 
счетоводни сметки /подсметки/, специ-
ално открити за проекта. От извлечени-
ята/счетоводните записи по посочените 
в индивидуалния сметкоплан сметки 
следва да е видно разграничаването на 
разходите, така че дейностите в недо-
пустимите сектори да не се ползват от 
безвъзмездната помощ.

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 демаркацията 
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-адекватното 
съотношение между очакваните разходи 
и ползи.

Краен срок за подаване на проекните 
предложения 30.12.2020 г., 17:00 ч.

ВАЖНО: След обявяване на проце-
дура да подбор МИГ осигурява предос-
тавяне на разяснения по документите. 
Кандидатите могат да задават допълни-
телни въпроси и да искат разяснения във 
връзка с Условията за кандидатстване до 
3 седмици преди крайния срок за пода-
ване на проектни предложения. 

Отговорите на въпросите на кан-
дидатите се публикуват на интернет 
страницата на МИГ и в ИСУН 2020 в 
10-дневен срок от получаването им, 
но не по-късно от две седмици преди 
изтичането на срока за кандидатстване. 
Няма да бъдат предоставяни отговори 
на въпроси, зададени по телефона. 
Няма да бъдат изпращани индивидуал-
ни отговори на зададени от кандидати-
те по процедурата въпроси.
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Изпълнение на териториалните подходи за периода 2021-2027 
г. със средства, предоставени от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, Европейски фонд за 

регионално развитие и Европейски социален фонд

В края на Програмен период 2014-
2020г. е време до отправим поглед на 
следващия програмен период и възмож-
ностите за финансиране от които ще имат 
възможност да се възползват всички 
заинтересовани лица от територията на 
МИГ „Девня- Аксаково“ да се възползват. 

През Програмен период 2014-2020г. 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“ бе финансирана от три фонда – 
Европейски земеделски фонд за развитие 
на селските райони, чрез Програмата за 
развитие на селските райони, Европей-
ски фонд за регионално развитие, чрез 
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
и Европейски социален фонд, чрез ОП 
„Развитие на човешките ресурси“.

През програмен период 2021-2027г. 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ продължава 
да проявява интерес към многофондово 
финансиране на стратегията си. Поради 
тази причина представяме в резюмиран 
вид възможностите, които предоставят за 
финансиране трите програми включени в 
стратегията през настоящия период. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ 
ПОДХОДИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ПРО-
ГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

Към момента са проведени три засе-
дания на ТРГ, на които няма обсъждане 
на възможностите за финансиране по 
подхода ЛИДЕР/ВОМР от Европейския 
фонд за развитие на селските райони за 
Програмен период 2021 – 2027 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ 
ПОДХОДИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ПРО-
ГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 
И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ ЗА 
ПЕРИОДА 2021-2027

През новия програмен период подходът 
ВОМР ще се прилага на териториален 
принцип на подрегионално ниво – ниво 
община, част от община или група от съ-
седни общини, с обхват на населението 
между 10 000 и 150 000 жители. Подходът 

ще се прилага на територията на цялата 
страна (включително селските райони 
и териториите със специфични харак-
теристики, определени в Националната 
концепция за пространствено развитие за 
периода 2013 – 2025 г.) с изключение на 
градовете с население над 30 000 жители. 
Успехът на подхода ВОМР е свързан с 
осигуряването на добра координация с 
прилагането на подхода за Интегрирани 
териториални инвестиции (ИТИ), който 
ще се изпълнява на ниво NUTS 2. Реали-
зацията на двата териториални подхода 
ще се извършва при осигурена допъл-
няемост, допринасяйки за комплексното 
развитие на териториите, на които те се 
прилагат.

Програма „Конкурентоспособност и 
иновации в предприятията“ за периода 
2021-2027 г. (ПКИП 2021-2027 г.) е пряко 
насочена към постигането на интелиген-
тен и устойчив растеж на българската 
икономика, както и осъществяването на 
индустриална и цифрова трансформация.

Като инструмент за прилагане на 
Европейската политика за сближаване 
за периода 2021-2027 г. и в частност на 
Европейския фонд за регионално разви-
тие, ПКИП 2021-2027 г. е предвидено да 
допринася за постигането на следните 
Цели на политиката, определени на ев-
ропейско ниво:

Цел на политиката 1 „По-интелигентна 
Европа чрез насърчаване на иновативния 
и интелигентен икономически преход“ 
чрез следните специфични цели:

- Специфична цел (I) засилване на 
капацитета за научни изследвания и 
иновации и на

въвеждането на модерни технологии;
- Специфична цел (II) усвояване на пол-

зите от цифровизацията за гражданите, 
дружествата и правителствата;

- Специфична цел (III) засилване на рас-
тежа и конкурентоспособността на МСП;

Цел на политиката 2 „По-зелена, 
нисковъглеродна Европа чрез насърчава-

не на чист и справедлив енергиен преход, 
зелени и сини инвестиции, кръгова иконо-
мика, приспособяване към изменението 
на климата и превенция и управление на 
риска“ чрез следните цели:

- Специфична цел (I) насърчаване на 
мерките за енергийна ефективност;

- Специфична цел (VI) насърчаване на 
прехода към кръгова икономика.

Виж Таблица 1: Структура на Програ-
ма „Конкурентоспособност и иновации 
в предприятията“

ПРИОРИТЕТ 1 „Иновации и растеж“ 
Специфична цел „Засилване на капаци-

тета за научни изследвания и иновации и 
на въвеждането на модерни технологии“:

По тази специфична цел са предвидени 
за изпълнение следните индикативни 
групи дейности, свързани с повишаване 
на иновационната и инвестиционна ак-
тивност на предприятията, както следва:

• Подкрепа за разработване на вътреш-
ни за предприятията иновации; 

• Подкрепа за внедряване на иновации 
в предприятията;

• Интернационализация на иновацион-
ния процес в предприятията чрез привли-
чане на чуждестранни изследователи в 
процеса по разработване на иновации, 
с фокус върху предприятията в етап на 
растеж. 

• Подкрепа за създаване на иновативни 
стартиращи предприятия, приоритетно с 
основна дейност във високотехнологич-
ните или средно-високо технологичните 
сектори на преработващата промишле-
ност и интензивните на знание услуги. 

• Подкрепа за заявяване и защита на 
индустриална собственост в предприя-
тията.

Подкрепа за иновации в предприятията 
е планирано да бъде предоставяна и чрез 
подхода ВОМР. Проектите в изпълнение 
на подхода ВОМР ще се реализират 
въз основа на интегрирани стратегии 
за местно развитие, които ще бъдат из-
готвяни и изпълнявани в партньорство 
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между различни местни заинтересовани 
страни с оглед постигане на максимален 
ефект върху съответната територия. 
Доколкото е налице значителна нужда от 
повишаване на иновационната активност 
на предприятията на местно ниво чрез 
изпълнението на подобен вид проекти в 
рамките на подхода ВОМР ще се създадат 
условия за въвеждане на интелигентни и 
ориентирани към новите технологии пред-
приятия. Посоченото е предпоставка за 
развитие, растеж и генериране на заетост 
сред местните общности.

ПРИОРИТЕТ 2 „Кръгова икономика“
Специфична цел: „Насърчаване на 

прехода към кръгова икономика“
По тази специфична цел са предви-

дени за изпълнение индикативни групи 
дейности в областта на проектирането на 
продуктите, производствените процеси и 
управлението на отпадъци, както следва: 

• по-ефективно използване в производ-
ството на природните ресурси, включител-
но вода, в т.ч. намаляване на използването 
на първични суровини или увеличаване 
на използването на странични продукти и 
вторични суровини;

• увеличаване на трайността, възмож-
ностите за поправка, модернизиране или 
повторна употреба на продуктите;

• подобряване на възможностите за 
рециклиране на продуктите, включително 
рециклирането на отделните материали, 
съдържащи се в продуктите, наред с 
другото чрез заместване или намалена 
употреба на продукти и материали, които 
не подлежат на рециклиране;

• намаляване на съдържанието на опас-
ни вещества в материалите и продуктите 
през целия им жизнен цикъл, включител-
но чрез заместване на тези вещества с 
по-безопасни алтернативи;

• удължаване използването на проду-
ктите, включително чрез повторно използ-
ване, проектиране за дълготрайност, про-
мяна на предназначението, разглобяване, 
преработване, модернизиране и ремонт, и 
споделянето на продукти; 

• Подкрепа за подобряване управле-
нието на отпадъците в предприятията, 
в т.ч. предотвратяване и намаляване на 

генерирането на отпадъци, подготовка за 
повторна употреба, рециклиране. Ще се 
предоставя подкрепа за модернизиране 
на технологиите по пречистване и нама-
ляване замърсяването от производствени 
отпадъчни

• Подкрепа за създаване на парт-
ньорства между предприятия за постигане 
на промишлена симбиоза – споделяне 
на ресурси, услуги, вторични продукти, 
създаване на връзка между производ-
ства, при която отпадъците от едното 
представляват суровина за другото. Ще 
се насърчава промишлената симбиоза 
между големи и малки предприятия по 
веригите на стойността;

• Създаване на браншови платформи 
(например по материални потоци: пласт-
маси, дърво, стъкло и т.н.) за обмяна на 
добри практики.

Подкрепа за инвестиции в предприя-
тията с цел подобряване на ресурсната 
ефективност е планирано да бъдат изпъл-
нявани и чрез подхода ВОМР. Проектите 
в изпълнение на подхода ВОМР ще се 
реализират въз основа на интегрирани 
стратегии за местно развитие, които ще 
бъдат изготвяни и изпълнявани в парт-
ньорство между различни местни заин-
тересовани страни с оглед постигане на 
максимален ефект върху съответната 
територия. Доколкото в областта на ресур-
сната ефективност е налице значителен 
потенциал за подобряване дейността на 
предприятията, чрез изпълнението на 
подобен вид проекти в рамките на под-
хода ВОМР ще се създадат условия за 
въвеждане на местно ниво на устойчиви 
и адаптирани към новите тенденции на 
развитие на икономиката производства. 
Посоченото е предпоставка за развитие, 
растеж и генериране на заетост сред 
местните общности.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ 
ПОДХОДИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ПРЧР 
2021-2027

Програмата ще подкрепя изпълнението 
на подходите Интегрирани териториални 
инвестиции (ИТИ) и Водено от общностите 
местно развитие (ВОМР). Специфичният 
обхват на подкрепата чрез териториал-

ните инструменти е посочен конкретно за 
всяка специфична цел.

Подходът ВОМР ще се прилага на те-
риториален принцип на подрегионално 
ниво – ниво община, част от община или 
група от съседни общини, с обхват на на-
селението между 10 000 и 150 000 жители. 
Подходът ще се прилага на територията 
на цялата страна (включително селските 
райони и териториите със специфични ха-
рактеристики, определени в Национална-
та концепция за пространствено развитие 
за периода 2013 – 2025 г.) с изключение на 
градовете с население над 30 000 жители, 
в техните строителните граници.

Мерки по подхода ВОМР ще бъдат фи-
нансирани в изпълнение на Стратегии за 
местно развитие на местни инициативни 
групи (МИГ), успешно преминали проце-
дура по подбор. Мерките следва да имат 
силен акцент върху идентифицирани и 
доказани териториално обусловени по-
требности. Мерките по ПРЧР трябва да са 
част от стратегии, по които е предвидено 
финансиране от повече от един фонд 
(многофондови стратегии), като така се 
осигурява синергия и допълващ ефект 
между отделните програми за решаване 
на местни проблеми на територията на 
МИГ. Координацията между програмите 
и фондовете ще осигури интеграция 
на подкрепата от фондовете в подхода 
ВОМР, а функционирането на МИГ като 
партньорство между общини, граждански 
сектор и бизнес и изработването на мест-
ните стратегии за развитие на териториите 
на принципа „отдолу-нагоре“ ще даде 
възможност да се допълнят ефектите от 
интервенциите на национално ниво, като 
финансирането се насочи за решаване на 
конкретни местни проблеми.

Успехът на подхода ВОМР е свързан с 
осигуряването на добра координация с 
прилагането на подхода за Интегрирани 
териториални инвестиции, който ще се 
изпълнява в районите от ниво 2. Реализа-
цията на двата териториални подхода ще 
се извършва при осигурена допълняемост, 
допринасяйки за комплексното развитие 
на териториите, на които те се прилагат.

Водещ фонд при прилагането на под-

Идентифи-
кационен 
код

Наименование Т е х н . 
помощ

Фонд Категория на подпома-
гания регион

Избрана специфична цел

1. Приоритет 1
„Иновации и рас-
теж

Не ЕФРР Повече СЦ 1 (I) засилване на капацитета за научни 
изследвания и иновации и на въвеждането на 
модерни технологии 
СЦ 2 (II) усвояване на ползите от цифрови-
зация на гражданите, дружествата и прави-
телствата 
СЦ 3 (III) засилване на растежа и конкурен-
тоспособността на МСП, включително чрез 
производствени инвестиции. 

Преход
По-слабо развити ре-
гиони
Най-отдалечени и слабо 
населени региони

2. Приоритет 2 
„Кръгова икономи-
ка“

Не ЕФРР Повече СЦ 1 (I) насърчаване на мерките за енергийна 
ефективност и намаляване на емисиите пар-
никови газове 
СЦ 6 (VI) насърчаване на прехода към кръгова 
икономика 

Преход
По-слабо развити ре-
гиони
Най-отдалечени и слабо 
населени региони

3. Приоритет „Техни-
ческа помощ“ 

ЕФРР Н/П

Таблица 1: Структура на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“
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хода е Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони. Отно-
шенията между Управляващия орган 
на Стратегическия план за развитие на 
селските райони и УО на останалите 
програми по многофондовото прилагане 
на подхода се определят в нормативен 
акт на Министерски съвет.

Виж Таблица 2: Структура на ОП „Раз-
витие на човешките ресурси“: на 8 стр.

ПРИОРИТЕТ 1 - НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ЗАЕТОСТТА И РАЗВИТИЕТО НА УМЕ-
НИЯ

Специфична цел („Работни места и 
растеж“) или пространство за подкрепа 
(ЕФМДР)

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 (чл. 4 (1)(i) от 
Проект на Регламент 382/2018 за ЕСФ+) 
- ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО 
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА ВСИЧКИ ЛИЦА, 
ТЪРСЕЩИ РАБОТА, И ПО-СПЕЦИАЛНО 
НА МЛАДИТЕ ХОРА И ДЪЛГОСРОЧНО 
БЕЗРАБОТНИТЕ, КАКТО И НА НЕАК-
ТИВНИТЕ ЛИЦА, КАТО СЕ ПООЩРЯВА 
САМОСТОЯТЕЛНАТА ЗАЕТОСТ И СОЦИ-
АЛНАТА ИКОНОМИКА

По тази специфична цел ПРЧР ще под-
крепя активни мерки за достъп до пазара 
на труда, вкл. чрез съвместни действия 
на социалните партньори чрез следните 
примерни дейности/направления:

1. Включване на безработни младежи 
в стажуване и чиракуване, субсидирана 
заетост, включително за първа работа, 
с цел устойчива интеграция на пазара 
на труда.

2. Предоставяне на пакети от обуче-
ния, включително обучение чрез работа, 
за младежи - отпаднали от училище, 
NEETs; развитие на интегрирани пакети 
за обучение, включващи функционална 
грамотност, професионални умения, 
ключови компетентности, дигитална ком-
петентност, др.

3. Идентифициране, активиране, оцен-
ка на способностите и стимулиране на 
неактивни лица за включване на пазара 
на труда, регистрация в ДБТ.

4. Подкрепа за предоставяне на ус-
лугата “Менторство” чрез включване на 
действия по „джоб карвинг” за групи в не-
равностойно положение, усилване ролята 
на работодателя, наставник и обучител на 
работното място.

5. Предоставяне на трудово консулти-
ране и професионално ориентиране, про-
филиране, активиране на потенциала на 
работната сила, персонализирани услуги.

6. Подкрепа за самостоятелна заетост, 
вкл. в областта на социалната икономика:

a. мерки за стимулиране на предпри-
емачеството на желаещи да стартират 
стопанска дейност, развитие и преценка 
на бизнес идеи, обучения за предприема-
чески умения, подкрепа за регистрация на 
бизнес дейности;

b. мерки за развитие на умения в облас-
тта на социалното предприемачество, в 
т.ч. за безработни и младежи;

c. мерки за подкрепа и развитие на 
започналите дейност начинаещи пред-
приемачи;

d. достъп до финансиране за стартира-
щи предприемачи;

e. специфична подкрепа за самостоя-
телна заетост на младежи и други групи 
в неравностойно положение на пазара 

на труда;
f. подкрепа за социално предприема-

чество.
7. Обучения за придобиване на профе-

сионална квалификация/преквалифи-
кация за безработни и неактивни лица, 
завършили образование без квалифика-
ция или с квалификация, неотговаряща на 
потребностите на работодателите, вкл. за 
подготовка на работна сила в секторите, 
в които се очаква недостиг на работна 
сила (според прогнозите до 2034 г.), вкл. и 
чрез създаването на тристранни секторни 
фондове за квалификация и преквалифи-
кация на работната сила.

8. Обучения за придобиване на базови 
умения по различни професии, които не 
са обвързани с придобиване на квалифи-
кация, с цел включване на пазара на труда 
на лица с начално или без образование и 
с ниска грамотност;

9. Обучения за придобиване и развитие 
на умения и компетентности, необходими 
във връзка с бъдещето на труда (тип „soft 
skills“)– организационни умения, вкл. 
работа в екип, дигитални умения, STEM, 
преносими умения, разрешаване на про-
блеми, умения за учене, управление на 
времето и др.

10. Пакет от мерки насочени към дълго-
срочно безработни лица за преодоляване 
на липсата на квалификация, образова-
ние, навици, мотивация и работа, в т.ч. 
мотивиране, обучение за придобиване 
на умения за учене, професионално 
ориентиране, професионално обучение, 
ключова компетентност, чиракуване, др.

11. Осигуряване на „пакети“ за мобил-
ност. Завръщане на лица от чужбина чрез 
осигуряване на пакет от стимули и мерки. 
Възможност за развитие на предприема-
ческа дейност за завръщане на българи в 
малките населени места, според профила 
на лицето; мерки за трудова мобилност, 
в т.ч. осигуряване на „транспорт“, в насе-
лени места, в които липсва ежедневен 
обществен транспорт;

12. Валидиране на умения, придобити 
по неформален и информален начин 
извън сферата на формалното образо-
вание.

13. Стимулиране на работодателите 
за разкриване на работни места на пър-
вичния пазар и предоставяне на стимули 
за насърчаване на заетостта на целеви 
групи със специфични потребности, в 
т.ч. чрез финансиране на менторство и 
наставничество.

14. Дейности за подкрепа за развитието 
на социални предприятия на местно ниво 
за създаване на устойчиви работни места 
за роми, с акцент върху жените от ромски 
произход, хора с намалена работоспособ-
ност и продължително безработни.

15. Подкрепа за развитие на социал-
ните предприятия, вкл. и на дигитални 
умения на работещите в тях.

16. Създаване на партньорства и мре-
жи, клъстери в социалната икономика.

17. Подкрепа за провеждане на обу-
чения на служителите и работниците в 
социалните предприятия; валидиране на 
придобитите умения на работното място 
в социалното предприятие (особено за 
лица с увреждания) с цел интегриране на 
пазара на труда.

18. Стимулиране формите на сътрудни-

чество между социалните предприятия за 
споделено производство и разпростране-
ние на продукти. Подкрепа на дейности за 
повишаване информираността, разпоз-
наваемостта на продуктите на социални 
предприятия на пазара.

Реализацията на дейностите включва 
изпълнение чрез териториални инстру-
менти:

- Интегрирани териториални инвести-
ции (ИТИ), който се прилага във всеки от 
шестте района от ниво 2;

- Подходът „Водено от общностите 
местно развитие“ (ВОМР), приложим на 
територията на избрани местни инициа-
тивни групи, при условие че финансирани-
те операции са част от мерките на техните 
многофондови стратегии за ВОМР, одо-
брени за финансиране от ПРЧР 2021-2027 
чрез процедура за подбор на национално 
ниво и отчитащи местни специфики.

По тази специфична цел ПРЧР може да 
подкрепи мерки за ИТИ и ВОМР, насочени 
към Активиране, мотивиране и включва-
не в заетост на неактивни и безратобни 
лица, в т.ч. продължително безработните,

• Подобряване конкурентоспособнос-
тта на уязвимите групи на пазара на труда 
чрез повишаване на уменията, компетен-
циите и професионалната квалификация 
с отчитане на регионалните възможности 
на пазара на труда и икономиката;

• Целенасочена подкрепа за осигуря-
ване на заетост за младежите, вкл. чрез 
трудово консултиране, кариерно ориен-
тиране, стажове, обучение на работното 
място;

• Подкрепа за развитие на предприяти-
ята от социалната икономика с цел съз-
даване на условия за устойчива заетост 
на силно уязвими групи и изпълнение на 
социално-значими дейности.

ПРИОРИТЕТ 2 - СОЦИАЛНО ВКЛЮЧ-
ВАНЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Специфична цел („Работни места и 
растеж“) или пространство за подкрепа 
(ЕФМДР) — СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 (чл. 4(1)( 
viii а) от Проект на Регламент 382/2018 за 
ЕСФ+) НА ПРИОРИТЕТ 2 – НАСЪРЧАВА-
НЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ 
ОБЩНОСТИ, КАТО НАПРИМЕР РОМИТЕ

Примерни дейности:
1. Целенасочени мерки за младежка 

заетост - наемане на първа работа, стажу-
ване, чиракуване, субсидирана заетост, 
обучение по време на работа, развитие 
на умения, менторство, придобиване на 
професионална квалификация.

2. Включване в заетост на безработ-
ни и неактивни лица, вкл. субсидирана 
заетост, с цел устойчива интеграция на 
пазара на труда.

3. Предоставяне на обучения, включи-
телно обучение чрез работа, чиракуване, 
обучения за придобиване на функционал-
на грамотност, професионални умения, 
ключови компетентности.

4. Предоставяне на трудово консулти-
ране и професионално ориентиране.

5. Идентифициране, активиране, оцен-
ка на способностите и стимулиране на 
неактивни лица за включване на пазара 
на труда, регистрация в ДБТ.

6. Обучения за придобиване на базови 
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гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

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

И д е н т и -
фикацио -
нен код

Наименование Т е х н . 
помощ

Фонд Категория на 
подпомагания 
регион

Избрана специфична цел

1. Приоритет 1 
„Насърчаване на 
заетостта и разви-
тието на умения“

НП ЕСФ+ Преход 4.1i (СЦ 1) Специфична цел 1 Подобряванена достъпа 
до трудова заетост на всички лица, търсещи работа 
и по-специално младите хора и дългосрочно безра-
ботните, както и неактивните лица, като се поощрява 
самостоятелна заетост и социална икономика
4.1ii (СЦ 2) СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 Модернизиране на 
институциите и службите на пазара на труда за оценя-
ване и предвиждане на потребностите от умения с цел 
осигуряване на своевременна и съобразена с нуждите 
помощ, а също и за подпомагане на съответствието 
между търсенето и предлагането на пазара на труда, 
на преходите и мобилността. 
4.1iii (СЦ 3) СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ Насърчаване на участие 
на жените на пазара на труда, по-добър баланс между 
професионалния и личния живот, включително достъп 
до грижи за деца , здравословна и добре приспособена 
работна среда,отчитаща рисковете за здравето, адапти-
ране на работниците, предприятията и предприемачите 
към промените и активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве. 
4.1vi (СЦ 4) СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4 насърчаване ученето 
през целия живот, по-специално гъвкавите възможнос-
ти за повишаване на квалификацията и за преквали-
фикация за всички, като се вземат предвид цифровите 
умения, по-доброто предвиждане на промените и из-
искванията за нови умения, улесняване на преходитеЗ 
в професионалното развитие и насърчаването на про-
фесионална мобилност.

По-слабо раз-
вити региони

2. Приоритет 2 
„Социално включ-
ване и равни въз-
можности“

НП ЕСФ+ Преход 4.1vii (СЦ 1) СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 НА ПРИОРИТЕТ 2 
– Поощряване на активното приобщаване с оглед на 
насърчаването на равните възможности и активното 
участие и по-добра пригодност за работа.
4.1viii (СЦ 2) СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 НА ПРИОРИТЕТ 2 – 
Насърчаване на социално-икономическата интеграция 
на маргинализирани общности, като например ромите.
4.1ix (СЦ 3) СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3 Подобряване на рав-
ния и навременен достъп до качествени, устойчиви и 
достъпни услуги; модернизиране на системите за со-
циална закрила, включително насърчаване на достъпа 
до социална закрила; подобряване на достъпността, 
ефективността и устойчивостта на системите за здра-
веопазване и на услугите за полагане на дългосрочни 
грижи. 

По-слабо раз-
вити региони

Таблица 2: Структура на ОП „Развитие на човешките ресурси“:

умения по различни професии, които не са 
обвързани с придобиване на квалифика-
ция, с цел включване на пазара на труда 
на лица с начално или без образование и 
с ниска грамотност.

7. Подкрепа на самотните и многодетни 
родители и улесняване достъпа им до 
услуги, вкл. и до пазара на труда и кари-
ерното им развитие.

8. Предоставяне на услуги за семейства 
с деца, вкл. с увреждания, чрез интегри-
рани услуги като семейно консултиране, 
семейното планиране и отговорно роди-
телство, услуги за ранно детско развитие, 
формиране на родителски умения; пре-
венция на изоставянето на деца и други.

9. Предоставяне на подкрепа с цел 
подобряване достъпа до здравни услуги 
и здравна профилактика, в т.ч. инфор-
мираност за здравното обслужване на 

гражданите и достъпа до здравни грижи, 
вкл. чрез дигитализация.

10. Мерки за повишаване на здравната 
култура по отношение на репродуктивно 
здраве на жените, превенция на болести 
при децата и социално-значими болести 
при възрастните, необходимостта от про-
филактика на здравето.

11. Достъп до социални услуги в общ-
ността и в домашна среда за хора с увреж-
дания, възрастни хора в невъзможност за 
самообслужване и др.

12. Развитие на социални умения и 
граждански компетенции.

13. Прилагане на мерки за борба с дис-
криминацията, създаване на толерант-
ност и благоприятна обществена среда за 
равнопоставеност, социално включване 
и възможности за участие на маргинали-
зираните общности – напр. мерки за пре-

одоляване на стереотипи, ограничаване 
на езика на омразата, преодоляване на 
дискриминационни практики, насърча-
ване на мулти-културните дейности и на 
положителните примери и ролеви модели 
с постижения в работата, образованието, 
общественото положение и др., мерки за 
преодоляване на ограничителните патри-
архални стереотипи.

14. Разработване на мерки за преодо-
ляване на предразсъдъците и дискрими-
нацията при жилищното настаняване на 
маргинализираните общности.

Подходът „Водено от общностите мест-
но развитие“ (ВОМР), приложим на тери-
торията на избрани местни инициативни 
групи, при условие че финансираните опе-
рации са част от мерките на техните мно-
гофондови стратегии за ВОМР, одобрени 
за финансиране от ПРЧР 2021-2027 чрез 
процедура за подбор на национално ниво.


