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Дата на разясненията от УО: 12.04.2016 г. 

1.  11.04.2016 г. Уважаема г-жо, 

 

Във връзка с новите указания към МИГ и в резултат на процедури по изготвяне на 

Стратегията, Ви молим да ни дадете отговор на въпроса "Ако МИГ е идентифицирал 

единствено потребност от изпълнение на приоритет 2.2„Капацитет за растеж на 

МСП ", съгласно анализите допустимо ли е целия бюджет към ОПИК в размер на 1 000 

000.00 евро да бъде по този приоритет?" 

Поздрави,  

 

Подател: Сдружение "МИГ - Троян и Априлци" 

Ел. поща: MIG MIG <migta@abv.bg 

Здравейте, 

 

Отговор: В случай, че МИГ е идентифицирал единствено 

потребност от изпълнение на приоритет 2.2„Капацитет за 

растеж на МСП " съгласно анализите и нуждите на 

територията, то няма ограничение максималеният размер на 

общия публичен принос в бюджета на стратегията за ВОМР от 

ОПИК 2014-2020 да бъде насочен само към него.  

В т. III ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ на Указанията е записано, че 

МИГ могат да изберат всички допустими инвестиционни 

приоритети или само един. 

 

Поздрави, 

Екипът на ОПИК 2014-2020 

2.  11.04.2016 г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

Във връзка с подготовка на Стратегията за ВОМР на МИГ „Радомир-Ковачевци-Земен“ и 

публикувани указания от УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

относно подготовка на стратегии за местно развитие при многофондово прилагане на 

подхода Водено от общностите местно развитие, бихме искали да отправим към Вас 

следните въпроси: 

Съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. „Със средства от ОПИК не се 

допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микропредприятия в рамките на 

селски райони и от предприятия, които не са допустими съгласно координацията на 

ОПИК с другите програми, финансирани със средства на ЕС“.  
 В същото време в указанията на УО на ОПИК е посочено, че допустими 

кандидати по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ са: 

·         стартиращи (новорегистрирани) предприятия и съществуващи предприятия в 

определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори.  

Здравейте, 

 

Отговор на въпрос 1: Не е допустимо в Стратегия за ВОМР да 

се заложат допустими кандидати - микропредприятия, които 

имат седалище или клон със седалище на територията на селски 

район съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите 

условия от ПРСР 2014-2020, съгласно демаркарцията с ПРСР 

2014-2020. Посоченото изискване е валидно за всички процедури, 

които се финансират в рамките на ОПИК 2014-2020. 

В т. V. ДЕМАРКАЦИЯ на Указанията е записано, че съгласно 

демаркацията с ПРСР 2014-2020 не са допустими за подпомагане 

по ОПИК 2014-2020 микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от 

Закона за малките и средните предприятия, които имат 

седалище или клон със седалище на територията на селски район, 

съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които 
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Предвид обстоятелството, че стартиращо (новорегистрирано) предприятие, което не е 

осъществявало дейност, не би могло да бъде малко или средно предприятие съгласно 

Закона за малките и средни предприятия,  а ще бъде микропредприятие съгласно 

дефиницията на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средни предприятия и с оглед 

изискванията за демаркация между Програмите и разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.,моля да ни предоставите следните указания и 

допълнителни разяснения: 

1.    Допустимо ли е в Стратегията за ВОМР да се заложат допустими кандидати по 

приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“стартиращи 

(новорегистрирани)- микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище 

на територията на селски район съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите 

условия от ПРСР 2014-2020?  

2.    Ако микропредприята със седалище на територията на селски райони, не са 

допустими кандидати, предвид изискванията за демаркация между програмите и 

разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г., то тогава кои 

стартиращи (новорегистрирани) предприятия, които по своята същност ще бъдат със 

статут на микропредприятия съгласно чл. 3 от ЗМСП,са допустими по приоритетна 

ос 2 „Предприамачество и капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК 2014-2020? 
3.    От посочените указания става ясно, че стартиращи (новорегистрирани) 

предприятия със статут на микропредприятия съгласно чл. 3-4 от Закона за 

малките и средни предприятия, са допустими, единствено, когато имат седалище 

или клон със седалище извън територията на селски район. В същото време съгласно 

чл. 5, ал. 7 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.териториите на градовете по ал. 6, 

попадащи на територията на селски район, са допустими за подпомагане по ВОМР като 

част от територия на местна инициативна група (МИГ) само от ЕЗФРСР, което 

означава, че същите не са допустими да бъдат подпомагани по ОПИК 2014-2020.  

Това означава, че и стартиращи (новорегистрирани) предприятия със статут на 

микропредприятия, имащи седалище или клон със седалище, извън селските 

райони на РБ, т.е. на на териториите на градовете, не би следвало да са допустимо 

по ОПИК 2014-2020? 
4.    Във връзка с гореизложеното не става ясно какви стартиращи (новорегистрирани) 

предприятияса допустими за подпомагане по приоритетна ос 2 „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП“, предвид обстоятелството, че съгласно изискванията за 

демаркация, за да са допустими стартиращите (новорегистрирани) предприятия не 

следва: 
-       да имат седалише или клон със седалище на територията на селски район; 

ще се осъществяват в община на територията на селските 

райони в Република България.  

Отговор на въпрос 2:  Със средства от ОПИК 2014-2020 не се 

допуска финансиране на проекти, изпълнявани от 

микропредприятия които имат седалище или клон със седалище 

на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1 

Описание на общите условия от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г.  и от предприятия, 

които не са допустими съгласно координацията с други 

програми, финансирани със средства на ЕС.  

Съгласно Закона за МСП, чл. 4б-чл.4г и Указанията за попълване 

на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП 

(на база на която се определя категорията на предприятието), 

в случай на новообразувано предприятие данните се определят и 

попълват в Декларацията според стойността на показателите 

за текущата година. В този смисъл, при изследване на 

отношенията на свързаност и/или партньорство на 

новорегистраното предприятие, е възможна хипотезата, при 

която на подобно предприятие да бъде присъдена категория, 

различна от статута на микропредприятие.  За повече 

подробности можете да се запознаете с Указанията за 

попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от Закона за малките и средните предприятия, публикувана на 

следния интернет адрес  

http://opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=392  

Отговор на въпрос 3: Съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ „Подходът ВОМР се прилага за селски и рибарски 

райони, както и за територии със специфични характеристики, 

определени с акт на Министерския съвет по предложение на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството.“  

Отговор на въпрос 4:  Съгласно Закона за МСП, чл. 4б-чл.4г и 

http://opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=392
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-       и не следва да са микропредприятия? 

5.    Допустимо ли е в конкретния случай демаркацията между ПРСР 2014-2020 и ОПИК 

2014-2020 по отношение на стартиращи микропредприятия в селски район да бъде 

постигната чрез: 

5.1.Включване на мерки в Стратегията за ВОМР, финансирани по приоритетна ос 2 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в определените в Националната 

Стратегия за насърчаване на МСП сектори 

5.2. Определяне на допустими кандидати по мерките, финансирани чрез ЕЗФРСР и ПРСР 

2014-2020  микропредприятия в селски райони, извън секторите, определени в 

Националната стратегия за насърчаване на МСП, както и микропредприятия в селски 

район, осъществяващи дейности в областта на културните и творческите индустрии, 

развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане 

на грижи и здравеопазване, социално предприамачество и др.? 

6.      В случай, че описаният в т. 5 подход за демаркация, отговаря на изискванията на 

ОПИК 2014-2020, то как в този случай ще бъдат спазени разпоредбите на чл. 16, ал. 2от 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г., а именно:  

„Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от 

микропредприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са 

допустими съгласно координацията на ОПИК с другите програми, финансирани със 

средства на ЕС“. 
  

Предварително благодарим за оказаното съдействие и се надяваме на своевременен 

отговор и допълнителни разяснения по поставените въпроси относно многофондовото 

прилагане на подхода ВОМР и по-специално финансирането на проекти по ОПИК 2014-

2020 чрез Стратегиите за ВОМР на Местните инициативни групи в България 

         

С уважение: 

 Владимир Тренев 

Председател на УС на СНЦ „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен“  
 

С поздрави, 

Екипа на "МИГ Радомир-Ковачевци-Земен" 

www.mig-radomir.com  

Подател: Владимир Трене, /Председател на УС на СНЦ „МИГ Радомир-Ковачевци-

Земен“  
Ел. поща: Vladimir Trenev <mig_radomir@abv.bg 

Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата 

по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, в случай на новообразувано предприятие 

данните се определят и попълват в Декларацията според 

стойността на показателите за текущата година. В този 

смисъл, при изследване на отношенията на свързаност и/или 

партньорство на новорегистраното предприятие, е възможна 

хипотезата, при която на подобно предприятие да бъде 

присъдена категория, различна от статута 

на микропредприятие.  За повече подробности можете да се 

запознаете с Указанията за попълване на Декларацията за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 

средните предприятия, публикувана на следния интернет адрес 

 http://opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=392  

Отговор на въпрос 5.1: Допустимо е включване на мерки в 

Стратегията за ВОМР, финансирани по приоритетна ос 2 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в 

определените в Националната Стратегия за насърчаване на 

МСП сектори при спазване на демаркацията (т. V. 

ДЕМАРКАЦИЯ на Указанията). Съгласно Указанията и 

текстовете в ОПИК 2014-2020 подкрепа за насърчаване на 

предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и 

регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП целева 

група са МСП, желаещи да реализират предприемачески идеи в 

областта на здравеопазването, процесите, свързани със 

застаряването на населението, демографските въпроси, 

културните и творчески индустрии и др. Типовете 

бенефициенти, които можете да включите в стратегията за 

ВОМР са: стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи 

предприятия в определените в Националната стратегия за 

насърчаване на МСП сектори, както и предприятия, развиващи 

своята дейност в областта на културните и творческите 

индустрии, предприятия развиващи нови продукти и услуги, 

http://opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=392
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свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и 

здравеопазване, социално предприемачество и др. 

Отговор на въпрос 5.2: Този въпрос е от компетенциите на 

ПРСР 2014-2020. 

Отговор на въпрос 6: Описаният подход в т. V. ДЕМАРКАЦИЯ 

на Указанията е в пълно съответствие с текстовете на ОПИК 

2014-2020 и гарантира координацията на ОПИК с другите 

програми, финансирани със средства на ЕС и изпълнение на 

посочената разпоредба . В рамките на избраните мерки няма да 

бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, 

програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща 

от националния бюджет, бюджета на Общността или друга 

донорска програма, като проверката ще се извършва на ниво 

индивидуален проект. 

Поздрави, 

Екипът на ОПИК 2014-2020 

Дата на разясненията от УО: 10.05.2016 г. 

3.  21.04.2016 г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, 

  
Във връзка с подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Костенец 2010 и включването на приоритетна ос 2 от ОПИК в документа,  бихме 

искали да ни предоставите разяснения относно минимален/максимален размер на 

заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-

кандидат. 

От изпратената ни на 07.03.2015 г. презентация и от указанията на сайта на Оперативната 

програма не става ясно как се определя минимален/максимален размер на помощта и 

дали МИГ прилага само ограничението на режим de minimis и изискването, че стойността 

на един проект по Стратегията на може да надвишава левовата равностойност на 200 000 

Евро или трябва да се следват съответните указания по приоритетната ос, ако ги има. 

Благодаря Ви предварително.  

Здравейте, 

Отговор: При избора на дейности и формулиране на мерки в 

стратегии за местно развитие, които очакват финансиране по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 (ОПИК 2014-2020)(по допустимите приоритети), 

трябва да имате в предвид, че за всички допустими категории 

предприятия, които ще изпълняват проекти към стратегиите за 

местно развитие, приложимият режим на държавни помощи е 

помощ „de minimis” - по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 

на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към помощта de minimis. 
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С уважение, 

Анета Кирова, Председател на МИГ Костенец 2010 

 От: mig_kostenetz@kostenetz.com 

  

 

Максималният размер на допустимите разходи за проект към 

многофондова стратегия за прилагане на подхода ВОМР, който 

може да бъде предоставен на бенефициент по ОПИК 2014-2020, 

е определен в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). 

 

В т. III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ на Указанията относно 

подготовката на стратегии за местно развитие, които са 

качени на следния интернет адрес  

 http://opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=392  

 ясно е записано, че максималният размер на помощта по режим 

de minimis, за която се кандидатства заедно с другите получени 

минимални помощи, не може да надхвърля левовата 

равностойност на 200 000 евро и съответно левовата 

равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също 

предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за 

чужда сметка за период от три бюджетни години.  

 

Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата 

стойност на допустимите разходи за всички категории 

допустими предприятия. 

 

Кандидатите могат да участват в процедура за подбор на 

проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ в случай че 

не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 

1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) 

№ 1301/2013 на европейския парламент и на Съвета, Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове.  

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, финансирани със средства на ЕС. 

 

Минималният размер на помощта за проект се определя в 

http://opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=392
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документите, които се изготвят съгласно разпоредбите на чл. 

26, ал. 1-2 на ЗУСЕСИФ: 

 Чл. 26. (1) Ръководителят на управляващия орган на програмата, 

съответно на водещата програма утвърждава за всяка 

процедура насоки и/или друг документ, определящи условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените 

проекти. Документите трябва да са съобразени и с изискванията 

на чл. 59, ал. 2. 

(2) Документите по ал. 1 в частта, определяща условията за 

кандидатстване, се разработват от управляващия орган или от 

местна група за действие при прилагането на подхода ВОМР 

съобразно одобрената от комитета за наблюдение на 

съответната програма методология и критерии, използвани за 

подбор на операции, и по типов образец, утвърден със заповед на 

заместник министър-председателя или на министъра, отговарящ 

за цялостната организация, координация и контрол на 

системата за управление на средствата от ЕСИФ. 

 

Освен това бихме желали да Ви обърнем внимание, че съгласно 

демаркацията с Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” по отношение на мерките за насърчаване на 

предприемачеството по ОПИК ще бъдат подкрепени 

предприятия, чиито инвестиционни нужди са по-значителни, а 

по ОП РЧР - новосформирани предприятия, чиито 

инвестиционни нужди са по-малки (напр. не надхвърлят 50 хил. 

лв). 

Поздрави, 

Екипът на ОПИК 2014-2020 

Дата на разясненията от УО: 13.05.2016 г. 

4. 04.05.2016 г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕНЕВА, 

В Указанията от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност" 2014-2020 относно подготовката на Стратегии за местно 

развитие при многофондово прилагане на подхода Водено от общностите местно 

развитие, публикувани на интернет страницата на УО на ОПИК на 06.04.2016 г., не се 

Здравейте, 

Отговор: По отношение на първия въпрос Ви информираме, че ще 

се счита за изпълнена разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредба 

22 от 14 декември 2015 г. по отношение на описанието на 

критериите за оценка на проектите и тяхната тежест, ако при 
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дават никакви насоки и разяснения по отношение на това какви критерии за оценка на 

проектни предложения следва да бъдат онредслени за мерките към стратегиите, които ще 

бъдат финансирани от ОПИК. 

В тази връзка имам следните въпроси: 

1. Критериите за оценка на проектните предложения по мерките, които ще бъдат 

финансирани от ОПИК, следва ли да се разработят от Местните инициативни групи 

(МИГ) или УО на ОПИК разработва критерии, с които МИГ следва да се съобразят и да 

приложат в своите стратегии? 

2. Ако критериите следва да се разработят от МИГ, на какви условия трябва да 

отговарят? 

3. Ако УО на ОПИК разработва критерии за оценка на проектни предложения, 

които МИГ трябва да приложат в своите стратегии, в какъв срок същите ще бъдат 

публикувани на интернет страницата на ОПИК? 

Благодаря предварително за оказаното съдействие! 

С уважение, 

Валери Сарандев 

Председател на УС на СНЦ "МИГ - Гоце Делчев", преобразуван в СНЦ "МИГ – Гоце 

Делчев - Гърмен - Хаджидимово" 

разписването на всяка мярка по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) се цитира т. VIII. 

„Подбор на проекти към стратегии за местно развитие при 

прилагане на ВОМР“, че „Подборът на проекти към стратегии 

за местно развитие при прилагане на ВОМР се определя в Закона 

за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 

на Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове“ от Указанията на 

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. МИГ/МИРГ може да 

определи по мерките специфични критерии за изпълнение на 

стратегията на основа на анализа и идентифицираните нужди 

за развитие на територията и водещите общи принципи.    

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 2 на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове документите, в частта, определяща условията за 

кандидатстване, се разработват от управляващия орган или от 

местна група за действие при прилагането на подхода ВОМР 

съобразно одобрената от комитета за наблюдение на 

съответната програма методология и критерии, използвани за 

подбор на операции, и по типов образец, утвърден със заповед на 

заместник министър-председателя или на министъра, отговарящ 

за цялостната организация, координация и контрол на 

системата за управление на средствата от ЕСИФ. 

В допълнение и във връзка с въпросите прилагаме линк, на който 

за обществени консултации е качен нормативния акт по чл. 28, 

ал. 1, т. 2 на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни 

фондове „Постановление за определяне на правила за 

координация между УО на програмите и местните инициативни 

групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2091
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2091
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2091
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изпълнението на подхода Водено от общностите местно 

развитие за периода 2014-2020г.“:  

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-

BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&type

Consultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0 

Съгласно публикуваните текстове в чл. 38 е предвидено в срок до 

три месеца от одобрение на стратегиите за ВОМР УО на 

програмите да подготвят Указания, които включват 

изискванията към проектите, които ще се финансират по 

съответните програми в рамките на стратегиите, методология 

и критерии за подбор на проектите и изискванията за изпълнение 

на проектите. Методологията и критериите за подбор на 

проекти се одобряват от Комитета за наблюдение на 

съответната програма.  

Съгласно текстовете на чл. 43, ал. 1 е предвидено МИГ/МИРГ да 

разработват Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за изпълнение на стратегията, в това число и 

специфичните критерии, предвидени в одобрените стратегии за 

ВОМР, в съответствие с указанията на УО, и по типов образец, 

утвърден със заповед на заместник министър-председателя или 

на министъра, отговарящ за цялостната организация, 

координация и контрол на системата за управление на 

средствата от ЕСИФ.  

Поздрави, 

Екипът на ОПИК 2014-2020 

5. 05.05.2016 г. Уважаеми Дами и Господа, 

Във връзка с подготовката на Стратегия за ВОМР на МИГ „Радомир-Ковачевци-Земен“, 

моля да ни предоставите следните допълнителни разяснения:  

Здравейте, 

По отношение на първия въпрос Ви информираме, че ще се счита 

за изпълнена разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредба 22 от 14 

декември 2015 г. по отношение на описанието на критериите за 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2091
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2091
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0
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1.Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ всяка мярка от Стратегията за ВОМР следва да съдържа 

описание на критериите за оценка на проектите и тяхната тежест. В същото време в 

указанията на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 относно подготовката на Стратегии за ВОМР при многофондово прилагане на 

подхода ВОМР, раздел VIII. „Подбор на проекти към стратегии за местно развитие при 

прилагане на ВОМР“ е записано, че „подборът на проекти към Стратегиите се определя в 

ЗУСЕСИФ и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ. 

Моля за допълнително разяснение, ще се счита ли за изпълнена разпоредбата на чл. 15, 

ал. 2 от Наредба 22 от 14 декември 2015 г. по отношение на описанието на критериите за 

оценка на проектите и тяхната тежест, ако при разписването на всяка мярка по ОПИК се 

запише цитираният по-горе текст, посочен в раздел VIII от указанията на Управляващия 

орган, или още при подготовката на Стратегията за ВОМР следва да се разпишат 

конкретните критерии за оценка на проектните предложения по всяка избрана мярка от 

ОПИК. 

2.В случай че е необходимо Стратегията за ВОМР да съдържа критерии за оценка на 

проектите и тяхната тежест за всяка избрана мярка от ОПИК, моля за допълнителни 

разяснения, допустимо ли в Стратегията за ВОМР да се разпишат критерии за оценка на 

проектите и тежест за всеки критерий, различни от критериите за оценка, използвани за 

подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПИК, имайки предвид 

разпоредбите на чл. 14, ал. 2, т. 1, изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, както и 

текстовете на чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ. 

С уважение: 

Владимир Тренев 

Председател на УС на СНЦ „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен“ 

оценка на проектите и тяхната тежест, ако при разписването 

на всяка мярка по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 (ОПИК) се цитира т. VIII. „Подбор на проекти към 

стратегии за местно развитие при прилагане на ВОМР“, че 

„Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при 

прилагане на ВОМР се определя в Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове“ от Указанията на Управляващия орган 

на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020. МИГ/МИРГ може да определи по мерките специфични 

критерии за изпълнение на стратегията на основа на анализа и 

идентифицираните нужди за развитие на територията и 

водещите общи принципи.    

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 2 на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове документите, в частта, определяща условията за 

кандидатстване, се разработват от управляващия орган или от 

местна група за действие при прилагането на подхода ВОМР 

съобразно одобрената от комитета за наблюдение на 

съответната програма методология и критерии, използвани за 

подбор на операции, и по типов образец, утвърден със заповед на 

заместник министър-председателя или на министъра, отговарящ 

за цялостната организация, координация и контрол на 

системата за управление на средствата от ЕСИФ. 

В допълнение и във връзка с въпросите прилагаме линк, на който 

за обществени консултации е качен нормативния акт по чл. 28, 

ал. 1, т. 2 на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни 

фондове „Постановление за определяне на правила за 

координация между УО на програмите и местните инициативни 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2091
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2091
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групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с 

изпълнението на подхода Водено от общностите местно 

развитие за периода 2014-2020г.“:  

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-

BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&type

Consultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0 

Съгласно публикуваните текстове в чл. 38 е предвидено в срок до 

три месеца от одобрение на стратегиите за ВОМР УО на 

програмите да подготвят Указания, които включват 

изискванията към проектите, които ще се финансират по 

съответните програми в рамките на стратегиите, методология 

и критерии за подбор на проектите и изискванията за изпълнение 

на проектите. Методологията и критериите за подбор на 

проекти се одобряват от Комитета за наблюдение на 

съответната програма.  

Съгласно текстовете на чл. 43, ал. 1 е предвидено МИГ/МИРГ да 

разработват Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за изпълнение на стратегията, в това число и 

специфичните критерии, предвидени в одобрените стратегии за 

ВОМР, в съответствие с указанията на УО, и по типов образец, 

утвърден със заповед на заместник министър-председателя или 

на министъра, отговарящ за цялостната организация, 

координация и контрол на системата за управление на 

средствата от ЕСИФ.  

Поздрави, 

Екипът на ОПИК 2014-2020 

  * Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия   щe публикуваме на интернет адреса  на ВОМР с 

цел полезност за местните групи за действие в нова рубрика Отговор на въпроси.   

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2091
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2091
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2091
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0
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Дата на разясненията от УО: 16.12.2016 г. 

6. 21.11.2016 г. Уважаема г-жо Пенева,  

СНЦ „МИГ Лидер на територия на Две могили Иваново”  е  организация  която получи 

финансиране по втората покана  и към момента оформя мерките за финансиране на 

Местната стратегия по  различните оперативни програми. Ние внимателно се запознахме 

с Указанията за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по 

оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014–2020 при многофондово 

прилагане на подхода ВОМР, публикувани  на страницата  Управляващия орган (УО) на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,  съгласно § 3 на 

Заключителните разпоредби на Постановление № 161 от 04.07.2016. Внимателно  се 

запознахме и с  презентацията на  Министерството на икономиката  по отношение на 

допустимите  приоритетни оси  за включване по ВОРМ, както и със зададените  въпроси 

и отговори  на УО. Предвид спецификите на територията  Две могили и Иваново, 

собственици на малки и средни фирми задават следният въпрос:  

Тези малки /средни фирми   отговарят на изискванията за  икономически  код, а именно:  

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства: 

С20 „Производство на химични продукти“ 

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“  

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични 

продукти“  

С27 „Производство на електрически съоръжения“ 

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ 

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ 

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“ 

Интензивни на знание услуги: 

J58 „Издателска дейност“ 

Здравейте, 

Отговор: В Указанията на УО в т 1. „Приоритетни оси и 

инвестиционни приоритети по ОПИК 2014–2020 в подкрепа на 

местното развитие чрез прилагане на подхода ВОМР“ на глава ІІ. 

ПРИОРИТЕТИ И ОБХВАТ НА ПОДКРЕПАТА ПО ОПИК 2014–

2020 са описани индикативните дейности, които могат да бъдат 

включени в стратегиите за местно развитие. Съгласно 

текстовете на одобрената Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 подкрепата за развитие на 

клъстери е предвидена по индикативна дейност „Подкрепа за 

осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка 

полза за развитието на бизнеса с оглед насърчаване експортна 

ориентация на МСП“, която не е част от предвидените за 

финансиране индикативни дейности при прилагане на подхода 

Водено от общностите местно развитие, съответно включването 

на мярка за развитието на клъстери на територията на 

местната инициативна група е недопустимо за финансиране по 

ОПИК чрез подхода ВОМР. 

В допълнение, съгласно Индикативната годишна работна 

програма на ОПИК за 2016 г. 

(http://opik.dotnetbg.com/uploads/2016/11/igrp-10.pdf) обявяването 

на процедура „Развитие на клъстери в България“ е предвидено за 

м. декември, като предприятията от територията на Община 

Две могили и Община Иваново могат да формират или да се 

включат във вече създаден клъстер, който да кандидатства на 

конкурентен принцип, в случай че отговарят на всички условия за 

допустимост, които ще бъдат детайлно описани в Условията за 

кандидатстване и пакета документи. 

Поздрави, 

http://opik.dotnetbg.com/uploads/2016/11/igrp-10.pdf
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J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на 

музика“  

J60 „Радио- и телевизионна дейност“  

J61 „Далекосъобщения“ 

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ 

J63 „Информационни услуги“ 

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства: 

С10 „Производство на хранителни продукти“ 

С11 „Производство на напитки“ 

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ 

С14 „Производство на облекло“ 

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи 

без косъм“ 

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 

производство на изделия от слама и материали за плетене“ 

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ 

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ 

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ 

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ 

С24 „Производство на основни метали“ 

Екипът на УО на ОПИК  
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С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ 

С31 „Производство на мебели“ 

С32 „Производство, некласифицирано другаде“ 

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“. 

Те имат желанието да бъде включени мярката „Развитие на клъстерите”    

Аргументи за това са следните: 

Повишаване на регионалната конкурентоспособност и установяването на пазарно 

ориентирана и международно отворена бизнес среда чрез оползотворяване на ефектите от 

обединяването за увеличаване на производителността, по-ефективно използване на 

наличните ресурси, генериране на повече и по-добри работни места, навлизане на нови 

пазари и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност фирми със близък  

икономически код  

Добро взаимодействие по отношение на дизайн, качество, продуктово развитие, 

маркетинг и др. са изключително важни за развитие  на  бизнеса  в малките общини .  

Предвижданата мярка е по Приоритетна ОС 2 „Предприемачество и капацитет за растеж 

на МСП“ Инвестиционен приоритет 2.2 „Повишаване на производителността и 

експортния потенциал на българските МСП”, която се приема за допустима  по 

указанията  

Съществуват ли специфични пречки  или изисквания, които могат да попречат 

включването на  мярката??   

С уважение, 

Драгомир Драганов 

/председател на УС на МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново/ 

Дата на разясненията от УО: 22.12.2016 г. 

7. 01.12. 

2016 г. 

Уважаема г-жо Пенева,  

СНЦ „МИГ Лидер на територия на Две могили Иваново”  е  организация,  която получи финансиране 
Здравейте, 

Отговор: В предишно запитване УО на ОПИК Ви информира, че 
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по втората покана  и към момента оформя мерките за финансиране на Местната стратегия по  

различните оперативни програми.  

Какво е допустимо да бъде  финансирано по ВОРМ  е указано в Оперативната програма  „Иновации 

и конкурентоспосбност 2014 -2020” и е  изложено в презентация и указания. Разбира се, водещото е 

какво предвижда в Оперативната програма  “Иновации и конкурентоспособност  2014 -2020: 

 https://www.eufunds.bg/archive/documents/1427802967.pdf 

Воденото от Общностите местно развитие  

Източник : ОПИК 2014-2020 Стр.121 – 122 

Съгласно СП 2014-2020 г. определените за целенасочено въздействие по линия на ВОМР територии 

са на база:  

 територии в риск – демографски, икономически и екологичен - с прогресивното намаляване 

на населението и нереализиран икономически потенциал;  

 планинските, граничните и селските територии;  

 териториите за опазване на ландшафта, природните и културни ценности;  

 черноморското и дунавското крайбрежие.  

ВОМР ще бъде прилаган „отдолу-нагоре ― на основата на стратегиите за местно развитие, които ще 

бъдат разработени най-късно до 31 декември 2017. По ОПИК 2014-2020 г. се предвижда принос към 

изпълнението на местните стратегии за развитие чрез:  

 Участието на представители на УО в състава на комисията за избор на стратегии за местно 

развитие, подадени от МИГ; 

 Финансирането на проекти в рамките на одобрените стратегии за местно развитие, които са 

разработени съобразно спецификите на конкретната територия и в унисон с приоритетите и 

целите на ОПИК 2014-2020 г. и имат заложени приоритети, цели и мерки за изпълнение в 

следните направления:  

 Насърчаване на разработването и въвеждането в практиката на иновации (Тематична цел 1);  

 Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за 

създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности (Тематична 

цел 3).  

Основните резултати, които се очакват от подкрепата на проекти на местно ниво по инструмента 

ВОМР са свързани с:  

 Трансфер на знания и технологии на местно ниво чрез инвестиции за повишаване на 

капацитета на МСП за пазарно развитие, производителността на труда и намаляване на 

енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството на тези територии;  

  Насърчаване на иновационната активност, разработването и внедряването на иновации от и 

на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и 

иновации;  

  Подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови 

устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности 

за повишаване на доходите му.  

Съгласно Споразумението за партньорство е определено ОПИК 2014-2020 г. да допринесе с до 5% от 

включването на мярка за развитието на клъстери на 

територията на местната инициативна група е недопустимо за 

финансиране по ОПИК чрез подхода ВОМР.  

В допълнение, съгласно Индикативната годишна работна 

програма на ОПИК за 2016 г. 

(http://opik.dotnetbg.com/uploads/2016/11/igrp-10.pdf  

обявяването на процедура „Развитие на клъстери в България“ е 

предвидено за м. декември 2016 г., като предприятията от 

територията на Община Две могили и Община Иваново могат да 

формират или да се включат във вече създаден клъстер, който да 

кандидатства на конкурентен принцип, в случай че отговарят на 

всички условия за допустимост, които ще бъдат детайлно 

описани в Условията за кандидатстване и пакета документи. 

По отношение на включването на мерки/операции за „Насърчаване 

на предприемачеството в области, свързани с европейски и 

регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП” в 

стратегията за местно развитие при идентифициране на 

съответните нужди Ви информираме, че същите са допустими 

за финансиране по ОПИК чрез подхода ВОМР при спазване на 

общите условия, разписани в Указанията на УО на ОПИК. 

 

Поздрави, 

Екипът на УО на ОПИК  

https://www.eufunds.bg/archive/documents/1427802967.pdf
http://opik.dotnetbg.com/uploads/2016/11/igrp-10.pdf
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бюджета си за многофондово финансиране на инструмента ВОМР.  

Цялостното прилагане на инструмента ВОМР ще бъде регулирано и координирано в специален 

нормативен акт, който ще бъде приет в срок до 3 месеца след одобрението от ЕК и на последната 

програма по ЕСИФ, включена в подхода. Проектите от стратегиите за местно развитие, които ОПИК 

2014 - 2020 ще се финансира ще се осъществяват съгласно правилата и процедурите за изпълнение на 

Програмата.  

От програмният документ подписан с Европейската комисия  е видно, че допустими по подхода 

ВОРМ (бивш Лидер) са:  

 Насърчаване на разработването и въвеждането в практиката на иновации (Тематична цел 1) 

 Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за 

създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности (Тематична 

цел 3)  

Това  обстоятелство присъства и в първите указания/насоки   подготвени от Министерството на 

икономиката.  

Обща информация за ВОРМ:  

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1986_VOMR-info.pdf 

Презентация http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/3891_Prezentation_OPIC-

VOMR_2.pdf 

ПОДКРЕПА ЗА  ДЕЙНОСТИ ПО ВОРМ ОТ ОПИК  

Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации 

Инвестиционен приоритет 1.1:  

Технологично развитие и иновации (ТЦ 1) 

Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж 

Инвестиционен приоритет 2.1: Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството (ТЦ 3 ) 

Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП (ТЦ 3) 

Основното и водещо е мерките да съответстват на   двете приоритетни оси и двете  тематични цели 

(ТЦ 1) и (ТЦ 3).  В този смисъл, презентацията  и общата информация  отразява правилно   

Оперативната програма  “Иновации и конкурентоспособност  2014 -2020, в частта за ВОРМ.  

Опитвайки се да спазим изискванията на  ОПИК 2014-2020, желаем да създадем мерките в указаният 

срок, поради което се нуждаем се от по-прецизни отговори на наши въпроси от страна 

Управляващият орган, които да кореспондират с общата рамка.  

Мерките, които  СНЦ „МИГ Лидер на територия на Две могили Иваново” планира да предвиди  по 

ОПИК 2014-2020, попадат в: 

 

Приоритетна ОС 2: Предприемачество и капацитет за растеж; Инвестиционен приоритет 2.1: Достъп 

до финансиране в подкрепа на предприемачеството (ТЦ 3); Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет 

за растеж на МСП (ТЦ 3). 

 

Приоритетна ОС 2: 

http://www.opcompetitiveness.bg/module0.php?menu_id=25 

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1986_VOMR-info.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/3891_Prezentation_OPIC-VOMR_2.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/3891_Prezentation_OPIC-VOMR_2.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/module0.php?menu_id=25


    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ МЕСТНИТЕ ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА 

ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 
 

16 
 

№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

Дейностите по приоритетната ОС ще са концентрирани в следващите групи операции: 

2.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията 

Като част от подкрепата по тази операция, предприятия ще получават средства за инвестиции в 

съвременни материални и нематериални активи, насочени към подобряване и разширяване на бизнес 

дейностите им, подобряване на управлението, въвеждането на нови продукти, услуги и процеси в 

компаниите, стъпването на нови и разширяване на съществуващи пазари и др. Сред приоритетните 

дейности ще бъде и закупуването и въвеждането на иновативни технологии. 

Предприятията ще бъдат подкрепяни и за постигане на съответствие с международно признати 

стандарти – въвеждане на системи за управление на качеството, екологични стандарти, управленски 

системи базирани на информационни технологии, добри управленски практики и др. 

Приоритетът е насочен и към финансиране на дейности за въвеждане на енерго-спестяващи 

технологии, както и за използването на възобновяеми енергийни източници (слънце и вятър) от 

предприятията. 

 2.2. Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса 

По тази операция, финансиране ще получават организации в подкрепа на бизнеса. Мрежата от 

подобни организации ще включва институции, които подпомагат предприемачеството и предоставят 

широк набор от информационни и консултантски услуги за стартиращи и съществуващи фирми. 

Членовете на мрежата ще предлагат основни бизнес консултации за стартиране и ръководене на 

бизнес, включително бизнес планиране, маркетинг, финансово управление, правни съвети и др. 

Едновременно с това, ще се предоставят и специализирани информационни и консултантски услуги, 

свързани със специфични стандарти и изисквания към отделните сектори, включително опазване на 

околната среда, свързване с подходящи партньори за износ и др. Мрежата от организации в подкрепа 

на бизнеса ще служи и като информационни и промоционални бюра за ОП 

„Конкурентноспособност" и ще подпомага предприятията в подготовката на проектни предложения. 

Организациите в подкрепа на бизнеса ще бъдат включвани в мрежата след като преминат конкурсна 

процедура и покрият определени изисквания, които ще гарантират качеството на предлаганите 

услуги. Въпреки, че броят на членовете на мрежата ще е ограничен, целта е тя да осигурява 

достъпност и едновременно с това качество на предлаганите услуги. За тази цел ще се финансират 

разработването и въвеждането на нови пакети от услуги за предприятията – както общи, така и 

специализирани – развитие и поддръжка на стандартите за услугите и към членовете на мрежата, 

както и необходимите инвестиции за функционирането й, включително разработката и поддръжката 

на бази данни и др. Оперативните разходи на организациите, включени в нея ще се покриват срещу 

действително доставени услуги на предприятия. 

За да се осигури свързаност и интегрираност на подкрепата за стартиращи фирми, ще се създават 

регионални бизнес инкубатори под формата на „инфраструктурно продължение" на мрежата. 

2.3. Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми 

енергийни източници 

Въвеждането на енергоспестяващи технологии в предприятията ще доведе до по-висока 

икономическа ефективност чрез намаление на цените и повишаване на конкурентоспособността им. 

Използването на високо ефективни когенерации и други технологии в производствения процес на 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ МЕСТНИТЕ ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА 

ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 
 

17 
 

№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

предприятията ще окаже значително въздействие върху намалението на производствените разходи. 

Изпълнението на енергийни взаимосвързани проекти ще доведе до значителни икономически ползи 

за всички партньори и ще повиши сигурността на доставките. Развитието на международен обмен 

спомага за увеличаване на пазарните предимства и конкурентност за всички включени страни. 

Дейности, целящи въвеждането на енергоспестяващи технологии, както и за оползотворяване на ВЕИ 

от предприятията също ще бъдат подкрепяни. 

2.4. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите 

Съвременната икономика отдавна е признала предимствата на бизнес кооперирането и свързването в 

клъстери като средство за подобряване на производството и представянето на пазара на 

предприятията, чрез ефекта на обединяването, мащабни икономически дейности и подобрен достъп 

до иновации. 

Концепцията за клъстерите покрива широк спектър от бизнес структури – национални-регионални- 

трансгранични клъстери, клъстери по компетентност, индустриални или производствени отношения, 

и иновационни системи. Те са предназначени за постигане на различен ефект – да повишат 

конкурентноспособността на предприятията, да подкрепят съвместните разработки, да подобрят 

функционирането на различни отрасли и да въведат системи за опазване на околната среда. 

Клъстерите имат положителен ефект върху конкурентноспособността и иновативността, изграждане 

и подобряване на уменията, осигуряването и получаването на информация, дълготраен и динамичен 

растеж на бизнеса . 

Поради комплексният характер на клъстерите, операцията ще подкрепя различни по вид и същност 

дейности – едновременно ще се финансират общи за клъстера като цяло дейности (управление на 

клъстера и общи инвестиционни потребности), така и подкрепа за индивидуалните членове на 

клъстера (включително консултации, инвестиции и обучение). 

Бенефициенти: 

По този приоритет ще бъдат подкрепяни: 

 предприятия от производствения сектор и сектора на услугите; 

 обществени и неправителствени организации, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса 

и/или действащи като бизнес инкубатори; 

 обществени тела, образователни институти и изследователски организации, 

неправителствени организации и други образувания, включени в мрежа на клъстер(и). 

Въпросите  и исканията  произтичат от исканията и заявленията  на конкретните  бъдещи 

бенефициенти  от общините Две Могили и Иваново.  

При зададен въпрос от Сдружение "МИГ - Троян и Априлци", вашият отговор е: 

В случай, че МИГ е идентифицирал единствено потребност от изпълнение на приоритет 

2.2„Капацитет за растеж на МСП " съгласно анализите и нуждите на територията, то няма 

ограничение максималният размер на общия публичен принос в бюджета на стратегията за ВОМР 

от ОПИК 2014-2020 да бъде насочен само към него. 

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1989_VOMR_rubrika_Q%26A_14.05.pdf 

Мерките, към които има заявен интерес и отговарят на бъдещите бенефициенти са  концентрирани  

точно по  Приоритетна ОС 2 . Въпросите  е какви да бъдат те?   

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1989_VOMR_rubrika_Q%26A_14.05.pdf
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По една от мерките  - Подобряване на производствения капацитет в МСП, нямаме  специфични 

въпроси,  тя е работеща и има достатъчно информация и указания. Има желание тя да бъде част от 

местната стратегия.  

По искана от  преките бенефициентите мярка  „Развитие на клъстери”  имаме  въпроси .  

Тук става дума за специфика  на двете  общини, които имат различен профил на икономиките си:  

Бизнес средите  от община Две Могили желаят да създадат капацитет за общи услуги с висока  

добавена стойност.  Преобладават фирмите в следните сектори:  

С14 „Производство на облекло“  

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 

производство на изделия от слама и материали за плетене“ 

С24 „Производство на основни метали“ 

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“  

С31 „Производство на мебели“  

За тях конкурентоспособността не представлява механичната сума на конкурентоспособността на 

отделните фирми. В  много по-голяма степен те приемат, че тя вече е зависима от способността на 

фирмите за коопериране с потенциални партньори, от свързани производства, от комплектността на 

фирмените услуги (консултации, изследване и развитие, финансови услуги и т.н.), от ефективността 

на публичната администрация и от политическите решения, които подпомагат създаването на 

благоприятна бизнес среда за развитие на икономиката и др.  Те желаят създаването на общо тяло, 

което да придобие капацитет в  нещо което те наричат Шивашки или Моден клъстер. Специален 

фокус  в новата структура искат да бъдат дейности, свързани с прототипиране, 3D дигитализация и 

визуализация.  Така те създават общи дизайнерски структури  с добри перспективи за външни 

пазари.  Дигитални модели ще съкратят многократно  себестойността.  

Икономиката на община Иваново е много по-свързана с туризма и селското стопанство. Не трябва  да 

се забравя, че  ¾ от територия е в зона НАТУРА. Тук хотелите, атракционите заведения и къщите за 

гости са над 30.  

Там идеите  са свързани с:  

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:  

Културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и 

библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми  - филми, ТВ, видео игри и 

мултимедия, културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и 

визуални изкуства, издателска дейност, радио;  

Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен 

характер; алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за 

стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);  

Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални 

(регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни 

спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и 

оборудване, печатни издания). Идеята  на фирмите е  вторият клъстер да придобие  опит  и 

стратегически документи с  много повече туристическа  и екологична насоченост. 
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След внимателен прочит на документите мярката изглежда е допустима. Такава ли е тя в 

действителност? 

 

Последната процедура, която бизнесът на двете общини изисква  и която се предвижда да стартира  

през 2017 г.,  също по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и тя е 

именно:  „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални 

предизвикателства и секторите на НСНМСП”. Цел да процедурата: Създаване и развитие на нови 

предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални 

предизвикателства и секторите на НСНМСП. 

 

Въпросът ми тук е дали съществуват специфични пречки или изисквания, които могат да попречат 

на включването на мярката?  

По описание на мярката ще бъдат спазени общите условия  съгласно указанията. 

 

С уважение, 

Драгомир Драганов 

/председател на УС на МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново/ 

 

   

 

 


