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Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  

1. Мярка 1.3: 
Краткосрочен 

обмен на опит и 
посещения в 
земеделски 
стопанства 

1. Повишаване качеството на 
работната сила и развитие на 
човешкия капитал в 
земеделието на територията 
на МИГ Исперих, 
приоритетно сред дребните и 
малки за общината 
земеделски производства; 
2. Насърчаване 
хоризонталните връзки в 
селското стопанство на 
територията, чрез обмяна и 
споделяне  на опит, знания и 
добри практики за развитие 
на сектора. 
Мярката пряко адресира 
установената нужда от 
повишаване на човешкия 
капитал в земеделието на 
община Исперих – особено 
сред дребните и средните 
производители за 
нетрадиционни за общината 
земеделски производства. 
Чрез мярката ще се постига 
трансфер на знания и 
иновации за устойчиво 
земеделско развитие на 
микро ниво чрез обмяна на 
опит и добра практика. На 
ниво сектор ще се постига по-
балансирано развитие на 

Чл.2, ал.1 
подбор на 
проектни 
предложения  

не 18 000,00 Бенефициенти по мярката са 
организациите, които предоставят 
трансфер на знания чрез 
посещения на земеделски и 
горски стопанства. Организациите 
трябва да извършват научно-
изследователска дейност или да 
извършват образователна или 
обучителна дейност в областта на 
селското стопанство или горското 
стопанство или биотехнологиите 
или хранителните технологии или 
да извършват дейности в 
неправителствения сектор в 
областта на селското или горското 
стопанство или околната среда 
или водите. 

 Висши училища, 
акредитирани по Закона за 
висшето образование с актуални 
акредитации за обучение по 
минимум едно от 
професионалните направления 
„Растениевъдство“, „Растителна 
защита“, “Животновъдство“, 
„Ветеринарна медицина“, 
„Хранителни технологии“, 
„Биотехнологии“; 
• Професионална 
гимназия, или ЦПО по Закона за 
професионалното образование и 
обучение и да имат право да 

Подпомагат се дейности по 
организиране на групи от 
земеделски стопани от 
територията на МИГ Исперих и 
провеждането на посещения 
за краткосрочен обмен на опит 
в земеделски стопанства.  
Посещенията ще се извършват 
в земеделски стопанства на 
територията на МИГ Исперих, с 
цел запознаване с конкретен 
проблем или начин на 
изпълнение на дадена работа 
или организация на работата и 
обмяна на опит между 
участниците.  
Посещенията на стопанства 
трябва да са насочени към 
запознаване с методите и/или 
технологиите за устойчиво 
селско стопанство, 
диверсификация на 
стопанствата в/извън 
земеделието, участието на 
стопанствата в къси вериги на 
доставки, разработването на 
нови възможности за 
стопанска дейност и на нови 
технологии.  
В стопанство, избрано за 
нуждите на обмяната на опит 
се извършва демонстриране 

Финансова подкрепа се предоставя и 
може да се използва за финансиране на 
разходи, които са допустими съгласно 
приложимото за програмния период 
европейско и национално 
законодателство, включително 
разпоредбите на Регламент № (EC) 
1303/2013, Регламент (EC) 1305/2013. 
При спазване на горните изисквания 
допустими са следните видове разходи: 
1. Разходи за възнаграждения за 

преподаватели (хонорари) и 
собственика или управителя на 
стопанството, което се посещава;  

2. Разходи за пътни на 
преподавателите; 

3. Разходи за нощувки и дневни на 
преподавателите;  

4. Разходи за наем;  
5. Разходи за материали, свързани с 

демонстрираните практики;  
6. Разходи за осигуряване на 

материали за участниците;  
7. Разходи за кафе паузи и обяд за 

участниците; 
8. Административни разходи за 

организация на посещението - до 
20% от преките разходи 

9. Предварителни разходи за 
разработване на: 

• Кратка учебна програма с тема, цели 
и задачи на посещението на 

100% 21.09.2018г. 26.10.2018г. не да - за 1 лице, 
участник в 
еднодневн
о 
посещение 
е 300 лв. 

                                                           
1 Индикативната годишна работна програма е актуализирана  с Решение № 1 на заседание на УС на МИГ-Исперих, проведено на 28.03.2018г.  
2 Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 

2014-2020 г. 
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земеделския сектор, 
създаване на по-
разнообразна суровинна 
база за преработка на 
територията на МИГ, както и 
предпоставки за по-висока 
туристическа 
привлекателност на основата 
на устойчиви туристически 
продукти. 

обучават по професии от 
професионални направления 621 
„Растениевъдство и 
животновъдство“, 623 
„Хранителни технологии“, 640 
„Ветеринарна медицина“. 
• Научни институти или 
опитни станции, които извършват 
научни изследвания и научно 
обслужване в областта на 
селското стопанство или горското 
стопанство или околната среда 
или биотехнологиите или 
хранителните технологии и да са 
организации по Закона за 
Селскостопанската академия, 
Закона за Българската академия 
на науките, Закона за горите.  
• Неправителствена или 
браншова организация с предмет 
на дейност в областта на селското 
стопанство или в областта на 
горското стопанство или в 
областта на опазване на околната 
среда или в областта на водите.  

 Допустимите 
получатели трябва да отговарят на 
изискванията на Наредба 
22/14.12.2015 г. 

на практиките и обектите, 
които са предмет на обмяната 
на опит, от представител на 
обучаващата организация или 
представянето се извършва от 
собственика или управителя на 
стопанството.  
Продължителността на 
посещението и провеждането 
на краткосрочния обмен на 
опит в земеделско стопанство 
е еднодневна.  
Участници в посещенията са 
регистрирани земеделски 
производители, развиващи 
основна земеделска дейност 
на територията на Исперих, и 
работещите в тях членове на 
семейството или наети. 

стопанството за обмяна на опит;  
• Обосновка на избраното стопанство 

за посещение във връзка с учебната 
програма;  

• Описание на стопанството и 
конкретните практики или обекти, 
които ще се представят при 
посещението;  

 Теми за дискусия с участниците в 
посещението и обмяната на опит. 

2. Мярка 4.1 
„Инвестиции в 

земеделски 
стопанства“  

 
1. преструктуриране и 
развитие на наличните 
материални мощности в 
стопанствата; 
2. въвеждането на нови 
технологии в производството 
и модернизация на 
физическия капитал; 
3. развитие на 
сътрудничество между 
земеделските стопани. 
По мярката приоритетно се 
подпомагат инвестициите за 
развитието на 
производството на плодове и 
зеленчуци, включително 
гъби, етерично-маслени и 
медицински култури и 
животновъдството. 
Приоритет се дава и на 
интегриране на 
земеделското производство 
в местни вериги за добавяне 
на стойност посредством 
подкрепа за колективни 
инвестиции и интегриране с 
М4.2 за активи за 
съхранение, обработка, 
преработка, създаване и 
поддържане на къси вериги 
на доставка включително на 
производители, участващи в 
развитието на устойчиви 
туристически продукти.  
Мярката има пряк принос за 
националните цели за ВОМР 
(цел 2 и 5) чрез насърчаване 
на диверсификацията в 
нетрадиционни земеделски 
сектори и стимулирането на 
създаването на нови аграрни 
вериги и насърчаване на 
инвестиции в ресурсна 
ефективност и използване на 
природния потенциал. По 

подбор на 
проектни 
предложения 

не Неусвоен 
остатък от 
2017г.   

1. Земеделски стопани за 
инвестиции в техните стопанства, 
пряко свързани с една или 
няколко от дейностите по 
производство и съхранение само 
на собствени земеделски 
продукти, както и подготовка на 
продукцията за продажба; 
2. Признати групи или 
организации на производители за 
инвестиции, одобрени за 
финансова помощ по мярка 9 
"Учредяване на групи и 
организации на производители" 
от ПРСР 2014 - 2020 г.,  които са от 
полза на цялата група или 
организация на производители и 
са свързани с основната 
земеделска дейности по 
производство и/или съхранение 
на земеделски продукти, 
произведени от техните членове, 
както и с подготовка на 
продукцията за продажба. 
3. Допустими получатели за 
колективни инвестиции. За 
подпомагане само за проекти за 
колективни инвестиции могат да 
кандидатстват и юридически 
лица, регистрирани по Търговския 
закон и/или Закона за 
кооперациите, които включват 
най-малко 6 лица и са извън 
посочените в т. 1 и т.2.  
Изискванията за ЗП посочени в т.1 
се отнасят до ЗП, участващи в ЮЛ. 
Никое от лицата, участващи него 
не следва да притежава 
доминиращо влияние върху 
дейността на кандидата и да 
участва в проекта със СПО на 
земеделското си стопанство, 
който надвишава 30 на сто от 
общия стандартен производствен 
обем, формиран като сбор от 
стандартните производствени 

По мярката са допустими 
проекти за инвестиции в 
материални и нематериални 
активи, включващи една или 
няколко от изброените по-
долу дейности: 
1. Внедряване на нови 
продукти, процеси и 
технологии и подобряване на 
наличните производствени 
материални и/или 
нематериални активи; 
2. Подобряване на 
сътрудничеството между 
производителите и/или 
преработвателите на 
земеделски продукти; 
3. Подобряване качеството на 
произвежданите земеделски 
продукти; 
4. Подобряване на 
възможностите за 
производство на биологични 
земеделски продукти; 
5. Разширяване на 
производството.   
Проектите могат да включват, 
но не се подпомагат като 
самостоятелен проект, 
инвестиции за: 
• подобряване 
условията на труд;  
• опазване на 
компонентите на околната 
среда, включително с 
намаляване на вредните 
емисии и отпадъци;  
• подобряване на 
енергийната ефективност в 
земеделските стопанства; 
• подобряване на 
хигиенните, ветеринарните, 
фитосанитарните, 
екологичните и други условия 
на производство. 
Допустими са само 

Финансова подкрепа се предоставя и 
може да се използва за финансиране на 
разходи, които са допустими съгласно 
приложимото за програмния период 
европейско и национално 
законодателство, включително 
разпоредбите на Регламент № (EC) 
1303/2013, Регламент (EC) 1305/2013, 
Наредба 9/21.3.2015 г. и Наредба 
22/14.12.2015 г. 
При спазване на горните изисквания 
допустими са всички видове разходи, 
подробно определени в Наредба 
9/21.3.2015 г. като: 
• Изграждане или подобрение 
на недвижима собственост, използвана 
за земеделското производство;  
• Закупуване, включително 
чрез финансов лизинг и инсталиране на 
нови машини, оборудване, земеделска 
техника и прикачен инвентар, 
необходими за земеделското 
производство; 
• Създаване и/или 
презасаждане на трайни насаждения;  
• Закупуване на земя и сгради, 
необходими за изпълнението на 
проекта;  
• Закупуване на софтуер, 
включително чрез финансов лизинг,  
ноу-хау, придобиване на патентни 
права и лицензи, за регистрация на 
търговски марки и процеси, 
необходими за изготвяне и изпълнение 
на проекта;  
• Общи разходи свързани със 
съответния проект за предпроектни 
проучвания, такси, хонорари за 
архитекти, инженери и консултантски 
услуги, консултации за екологична и 
икономическа устойчивост на проекти, 
проучвания за техническа 
осъществимост на проекта.  
По мярката се прилагат изискванията и 
ограниченията за допустимите разходи, 
определени в Раздел V на Глава втора 

 от 50%  
до 90% 
 

 04.09.2018г. 
  

05.11.2018г. 
 

да не 5 000.00 100 000.00 



 
 

този начин тя адресира също 
ПО 2A, 2Б, 3A, 5Б, 5В, 5Г, 6А, 
6Б на ПРСР и приоритетите на 
ПРСР за ВОМР.. 
 

обеми на земеделските 
стопанства на членовете, с които 
те участват в проекта. ЗП, 
формиращи кандидата за 
колективна инвестиция не следва 
да са свързани предприятия  
помежду си или предприятия 
партньори по смисъла на Закона 
за малките и средни предприятия. 
Кандидатите/получателите по т. 1, 
2 и 3  трябва да имат постоянен 
адрес – за физическите лица, и 
седалище и адрес на управление 
– за еднолични търговци и 
юридическите лица, на 
територията на действие на МИГ 
Исперих и да осъществяват 
дейностите по проекта на същата 
територия и да отговарят на 
всички останали изисквания на 
Наредба 22/14.12.2015 г.. 
Кандидатите трябва да отговарят 
на всички условия, посочени в 
Раздел II на Глава втора на 
Наредба 9/21.3.2015 г. , с 
изключение на разпоредбата за 
минималният стандартен 
производствен обем на 
земеделското им стопанство, 
която се изменя по следния 
начин:  
• Минималният 
стандартен производствен обем 
на земеделското стопанство е не 
по-малко от левовата 
равностойност на 4 000 евро.  
С цел по-ефективно прилагане на 
стратегията УС на МИГ Исперих, 
може да въвежда ограничение за 
максималния производствен 
обем на кандидатите.   
 

инвестиции, свързани с 
първично селскостопанско 
производство, подготовка на 
продукцията за пазара и 
съхранение на собствени 
продукти, описани в 
приложение № І по чл. 38 от 
Договора за функционирането 
на Европейския съюз. 
С цел по-ефективно прилагане 
на стратегията УС на МИГ 
Исперих, може да ограничава 
вида на допустимите дейности 
и/или продукти и/или разходи 
за определени приеми.  
Кандидатите трябва да 
представят бизнес план, който 
да отговаря на изискванията 
на Наредба 9/21.3.2015 г. 
Финансова помощ се 
предоставя за проекти, които 
се осъществяват на 
територията на МИГ Исперих. 
Бенефициентите и/или 
работещите в техните 
стопанства задължително се 
включват поне веднъж в 
дейности по М1.3, ако такива 
се провеждат до края на 2020 
г.  
По мярката се прилагат 
останалите изисквания за 
обхвата на дейностите и 
проектите, определени в 
Раздел I и Раздел IV (без чл.30 
и чл.31) на Глава втора от 
Наредба 9/21.3.2015 г. 

на Наредба 9/21.3.2015 г. 

3. Мярка 4.2 
Инвестиции в 
преработка и 
маркетинг на 

селскостопански 
продукти 

 

Мярката насърчава 
инвестиции в хранително-
преработвателната 
промишленост на 
територията на МИГ Исперих, 
целящи:  
• Добавяне на стойност към 

местните земеделски 
продукти;   

• Развитие на къси вериги на 
доставка; 

• Максимално 
оползотворяване на 
отпадъците.  

Мярката е програмирана да 
допринася за добавяне на 
стойност към местни 
земеделски продукти и за 
намаляване на пазарния 
риск, а от там и създаването 
на повече стимули за 
развитие на нетрадиционни 
сектори земеделието на 
територията на МИГ Исперих.  
Мярката ще допринесе пряко 
за приоритетна област 3А и 
6А на ПРСР и на три от 
националните целите на 
ВОМР (цел 3, 4 и 6) чрез 
стимулирането на 
интегрирането на 
земеделието и хранителната 
промишленост и развитието 

подбор на 
проектни 
предложения 

не 350 000,00 За подпомагане могат да 
кандидатстват лица, които към 
датата на подаване на 
заявлението за подпомагане са: 
1. Земеделски стопани; 
2. Признати групи или 
организации на производители 
или такива, одобрени за 
финансова помощ по мярка 9. 
"Учредяване на групи и 
организации на производители" 
от ПРСР 2014 - 2020 г.; 
3. Еднолични търговци и 
юридически лица, различни от 
кандидатите по т. 1 и 2. 
Кандидатите/получателите по т. 1, 
2  и 3 трябва да имат постоянен 
адрес – за физическите лица, и 
седалище и адрес на управление 
– за еднолични търговци и 
юридическите лица, на 
територията на действие на МИГ 
Исперих и да осъществяват 
дейностите по проекта на същата 
територия. 
Кандидатите трябва да отговарят 
на всички условия, посочени в 
Раздел II на Глава втора на 
Наредба 20/27.10.2015 г.  и 
Наредба 22/14.12.2015 г. 

По мярката се подпомагат 
проекти за инвестиции в 
хранително-
преработвателната 
промишленост, които 
включват една или повече от 
изброените по-долу дейности: 
1. Създаване на нови и/или 

разширяване и/или 
модернизиране на налични 
мощности и подобряване на 
използването им; 

2. Внедряване на нови 
продукти, процеси и 
технологии; 

3. Подобряване на качеството 
и безопасността на храните и 
тяхната проследяемост; 

4. Производство на биологични 
храни чрез преработка на 
първични земеделски 
биологични продукти. 

5. Подобряване на 
сътрудничеството с 
производителите на 
суровини. 

6. Проектите, могат да 
включват, но не се 
подпомагат като 
самостоятелен проект, 
инвестиции за:  

• намаляване на 
себестойността на 

Финансова подкрепа се предоставя и 
може да се използва за финансиране на 
разходи, които са допустими съгласно 
приложимото за програмния период 
европейско и национално 
законодателство, включително 
разпоредбите на Регламент № (EC) 
1303/2013, Регламент (EC) 1305/2013. 
При спазване на горните изисквания 
допустими са всички видове разходи, 
посочени Наредба 20/27.10.2015 г. за: 

 изграждане или модернизиране на 
сгради и други недвижими активи; 

 закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, и/или инсталиране 
на нови машини, съоръжения и 
оборудване; 

 закупуване на земя и сгради, 
помещения и други недвижими 
имоти, необходими за изпълнение 
на проекта;  

 специализирани транспортни 
средства, при условие, че не са 
единствена инвестиция; 

 закупуване на софтуер, включително 
чрез финансов лизинг,  ноу-хау, 
придобиване на патентни права и 
лицензи, за регистрация на 
търговски марки и процеси, 
необходими за изготвяне и 
изпълнение на проекта;  

 общи разходи свързани със 
съответния проект за предпроектни 

50%-70% 04.09.2018г. 05.11.2018г. да Не  15 000,00 100 000,00 



 
 

на устойчив бизнес в 
селските райони.  

произвежданата продукция; 
• постигане на съответствие с 

нововъведени стандарти на 
ЕС; 

• опазване на околната среда, 
включително намаляване на 
вредните емисии и 
отпадъци; 

• подобряване на енергийната 
ефективност в 
предприятията; 

• подобряване на 
безопасността и хигиенните 
условия на производство и 
труд. 

Най-малко 30% от общата 
суровинна база, определена в 
производствената програма за 
третата прогнозна година след 
въвеждане в експлоатация на 
инвестициите, включени в 
проекта, трябва да е от 
собствена продукция и/или от 
регистрирани земеделски 
стопани на територията на 
МИГ Исперих. 
С цел по-ефективно прилагане 
на стратегията УС на МИГ 
Исперих, може да ограничава 
вида на допустимите дейности 
и/или производствени сектори 
за определени приеми.  
Кандидатите трябва да 
представят бизнес план, който 
да отговаря на изискванията 
на Наредба 20/27.10.2015 г. 
Финансова помощ се 
предоставя за инвестиции, 
които се осъществяват на 
територията на МИГ Исперих.  
По мярката се прилагат 
останалите изисквания за 
обхвата на дейностите и 
проектите, определени в 
Раздел I и Раздел IV (без чл.28 
и чл.29) на Глава втора от 
Наредба 20/27.10.2015 г. 

проучвания, такси, хонорари за 
архитекти, инженери и 
консултантски услуги, консултации за 
екологична и икономическа 
устойчивост на проекти, проучвания 
за техническа осъществимост на 
проекта.  

По мярката се прилагат изискванията и 
ограниченията за допустимите разходи, 
определени в Раздел V на Глава втора 
на Наредба 20/27.10.2015 г. 

4. 6.4 
Инвестиции в 
подкрепа на 

неземеделски 
дейности 

Мярката е програмирана за 
изпълнение на Цел 2 на 
стратегията и цели 
диверсификация  на 
икономиката на територията 
на МИГ Исперих чрез 
насърчаване инвестиции за 
развитие на неземеделските 
сектори на територията.   

По мярката ще се насърчават 
и приоритизират инвестиции 
в туристически дейности 
базирани на културното и 
природно наследство на 
територията. За 
изграждането на единен 
туристически продукт и 
мултиплициране на ефекта, 
подпомогнатите фирми ще се 
насърчават да спазват 
единни стандарти и да 
използват продукти и услуги 
на местни производители.   

По мярката ще се дава силен 
приоритет за инвестиции в 
нови технологии, средно и 

подбор на 
проектни 

предложения 

не 574 000,00 
Допустими по мярката са 
кандидати, които отговарят на 
следните критерии: 

1. Да са търговци по смисъла на 
Търговския закон или Закона за 
кооперациите или да са 
еквивалентно лице по смисъла на 
законодателството на държава-
членка на Европейското 
икономическо пространство;  

2. Физически лица, 
регистрирани по Закона за 
занаятите или земеделски 
стопани. 

3. Кандидатите/получателите по 
т. 1 и 2  трябва да имат постоянен 
адрес – за физическите лица, и 
седалище и адрес на управление 
– за еднолични търговци и 
юридическите лица, на 
територията на действие на МИГ 
Исперих и да осъществяват 
дейностите по проекта на същата 
територия и да отговорят на 
всички други изисквания на 

По мярката ще се подпомагат 
инвестиции за:  

1. Развитие туристически 
услуги, като:  

 Изграждане или 
обновяване на 
туристически атракции, 
свързани с местното 
културно и природно 
наследство, включително 
демонстрационни 
центрове, изложбени 
зали, центрове за спорт и 
развлечения на открито;  

 Изграждане или 
обновяване на 
ресторанти и места за 
хранене, предназначени 
за обслужване на 
туристи, включително 
услуги за приготвяне и 
доставка на храна; 

 Изграждане или 
обновяване на места за 
настаняване на туристи с 

Финансова подкрепа се предоставя и 
може да се използва за финансиране на 
разходи, които са допустими съгласно 
приложимото за програмния период 
европейско и национално 
законодателство, включително 
разпоредбите на Регламент № (EC) 
1303/2013, Регламент (EC) 1305/2013, и 
Наредба 22/14.12.2015 г. 
При спазване на горните изисквания 
допустими са разходи, свързани с: 
а) Изграждане, придобиване или 
подобренията на недвижимо 
имущество; 
б) Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг на нови машини и 
оборудване до пазарната стойност на 
активите; 
в) Общи разходи, свързани с разходите 
за буква „а“ и „б“, например хонорари 
на архитекти, инженери и консултанти, 
хонорари, свързани с консултации 
относно екологичната и 
икономическата устойчивост, 
включително проучвания за техническа 
осъществимост; 
г) Нематериални инвестиции: 
придобиване и създаване на 

75% - 90% 30.07.2018г. 25.09.2018г. не да 7 500,00 100 000,00 



 
 

високо-технологични 
сектори, с цел привличане 
завръщането на високо-
образовани жители на 
общината и създаване на 
силен демонстрационен 
ефект. През предходния 
период този подход имаше 
силен ефект, като позволи се 
подпомогнат иновативни 
фирми и беше 
идентифициран като добра 
практика на европейско 
ниво.   

По мярката се приоритизират 
също проекти на младежи, 
жени и уязвими групи, с 
което се подпомага 
изпълнението на Цел 2 на 
стратегията.   

Мярката ще допринесе пряко 
за приоритетна област 6А на 
ПРСР и на три от 
националните цели на ВОМР 
(цел 1, 4 и 5) чрез 
стимулирането на 
устойчивото развитие на 
местен бизнес и насърчаване 
на предприемачеството за 
създаване на работни места, 
повишаване на доходите и 
намаляване на бедността.   

 

Наредба 22/14.12.2015 г. 

4. Да отговарят на изискванията 
за микро предприятие съгласно 
Закона за малките и средни 
предприятия и Приложение I на 
Регламент (ЕС) № 651/2014. 

По мярката не се подпомагат 
кандидати, попадащи в 
забранителните режими на 
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 
Комисията от 18 декември 2013 г. 

 

не повече от 20 
помещения за 
настаняване, както и 
къмпинги; 

 Даване под наем на 
оборудване и екипировка 
за спорт и развлечения;  

 Създаване на система за 
електронни резервации 
/маркетинг за 
туристически услуги. 

Подпомогнатите фирми се 
задължават за срок от 5 
години след финалното 
плащане, да предлагат, 
хранителни продукти, 
произведени от местни 
производители, местни 
сувенири и суровини, да 
маркетират продуктите и 
услугите на страницата 
туристически сдружения, 
подпомогнати от МИГ Исперих 
и да спазват стандартите за 
туристически услуги, 
разработени от МИГ Исперих, 
включително по 
новосъздадена регионална 
марка, ако такива бъдат 
въведени.  

2. Развитие или подобряване 
на услуги за населението като: 
дейности за свободното 
време, отдих и спорт,  грижи 
за деца, възрастни хора, хора с 
увреждания, здравни услуги, 
услуги базирани на ИКТ и др.; 
и бизнеса като технически 
услуги, ветеринарни дейности 
и др.  

3. Инвестиции за развитие или 
подобряване на производства, 
включени в определените в 
Националната стратегия за 
насърчаване на малките и 
средните предприятия 2014-
2020 групи сектори.   

4. Развитие на производства в 
областта на „зелената 
икономика“, включително на 
производство на енергия от 
възобновяеми енергийни 
източници, ако не надхвърлят 
необходимото количество 
енергия за покриване на 
потребностите на 
предприятието.  

С цел по-ефективно прилагане 
на стратегията УС на МИГ 
Исперих, може да ограничава 
вида на допустимите 
инвестиции за определени 
приеми. 

По мярката не се предоставя 
финансова помощ за  следните 
дейности:  

1. Дейности, в сектори 
изключени от приложното 
поле на Регламент (ЕС) № 

компютърен софтуер и придобиване на 
патенти, лицензи, авторски права и 
марки. 
Разходите по точка “в“ не могат да 
надхвърлят 12 % от сумата на разходите 
по т. „а“, „б“ и „г“. 
Не са допустими за подпомагане 
текущи разходи. 
Разходите са допустими само ако са 
извършени след подаване на 
заявлението за подпомагане, с 
изключение на общите разходи. 
Допустими са авансови плащания в 
размер и при условия, определени в 
ПРСР и нормативните документи за 
прилагане на под-мярка 6.4 от ПРСР.  
 



 
 

1407/2013 на Комисията или 
недопустими съобразно 
демаркационната линия на 
ПРСР с други програми, 
финансирани със средства на 
ЕС. 

2) Финансови услуги, хазарт, 
голф, производството, 
обработката и продажбата на 
тютюн и тютюневи изделия, 
производство на енергия от 
възобновяеми енергийни 
източници за продажба, 
транспорт и търговия.   

Кандидатите трябва да 
представят разработен бизнес 
план, който да показва 
икономическа 
жизнеспособност на 
инвестицията за срок от 5 
години и 10 години при 
строително-монтажни работи. 

Финансова помощ се 

предоставя за проекти, които 

се осъществяват на 

територията на МИГ Исперих. 

 

5. 7.4 
Инвестиции в 
устройването, 
подобрението 

или 
разширяването 

на местни 
основни услуги 

за селското 
население, 

включително 
развлечения и 

култура, 
свързаната с тях 
инфраструктура 

Мярката е програмирана за 
изпълнение на две цели на 
стратегията. Основната част 
от средствата ще бъдат 
насочени за изпълнение на 
цел 4 за насърчаване на 
активния начин на живот, 
иновативността и социалната 
ангажираност в общността. 
Мярката цели да се 
подпомогнат инвестиции за 
създаване, подобрение или 
разширяване на: 

 многофункционалн

и зали за срещи, 

младежки 

центрове и 

общностни 

центрове и 

дейности на 

читалища и 

културни 

институции; 

 спортни и детски 

площадки и зали, 

включително 

скейтборд, тенис 

на маса, фитнес;  

 места за отдих на 

открито извън 

населените места. 

Мярката ще допринася и за 
цели 1 и 2 на стратегията като 
адресира проблема за 
недобрата пазарната 
инфраструктура за продажба 
на продукти на местни 
фермери и производители 
чрез подпомагане на 
инвестиции за модернизация 

подбор на 
проектни 

предложения 

да Неусвоен 
остатък от 

2017г.   

Допустими за кандидатстване по 
мярката са:  
1. Община Исперих;   
2. Читалища за дейности свързани 
с културния живот; 
3. Юридически лица с 
нестопанска цел, включително 
МИГ Исперих, за дейности, 
свързани със социалната,  
спортната инфраструктура и 
културния живот, и пазарната 
инфраструктура.  
МИГ Исперих е допустим 
кандидат, ако са спазени 
изискванията на чл. 19 на 
Наредба  22 от 14 декември 
2015г.  
Кандидатите трябва да отговарят 

на изискванията на чл. 18 на 
Наредба 22/14.12.2015 г. 

По мярката ще се подкрепят 
проекти, изпълнявани на 
територията на МИГ Исперих, 
включващи следните видове 
дейности:   
1. Изграждане, реконструкция, 
ремонт, закупуване на 
оборудване и/или 
обзавеждане на обекти, 
вертикалната планировка и 
подобряване на прилежащите 
пространства, на сгради, 
свързани с културния живот и 
обществени дейности (вкл. 
мобилни такива) като 
читалища,  младежки и 
общностни центрове, музейни 
сбирки и експозиции. 
Допустимо е инвестициите да 
са свързани с обзавеждане на 
центровете за изкуство, 
занаяти и наследство, ако 
основната цел на проекта е 
разнообразяване на услугите 
за местното население.  
2. Изграждане, реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на 
инфраструктура за спорт и 
отдих, вкл. дейности по 
вертикалната планировка и 
подобряване на прилежащите 
пространства (спортни и 
детски площадки, зали 
стадиони, места за отдих на 
открито и зони за пикник, и 
други подобни); 
3. Изграждане, реконструкция, 
ремонт, разширяване на 
местни пазари, включително 
мобилни конструкции.  
При инвестиции, насочени към 
създаване на нови услуги за 
населението или подобряване 
на съществуващи, като 
читалища и общностни 

Финансова подкрепа се предоставя и 
може да се използва за финансиране на 
разходи, които са допустими съгласно 
приложимото за програмния период 
европейско и национално 
законодателство, включително 
разпоредбите на Регламент № (EC) 
1303/2013, Регламент (EC) 1305/2013 и 
Наредба 22/14.12.2015 г. 
При спазване на горните изисквания 
допустими са разходи, свързани с: 
а) Изграждане или подобрения на 
недвижимо имущество; 
б) Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг на нови машини и 
оборудване, обзавеждане до пазарната 
цена на актива; 
в) Общи разходи, свързани с 
изброените по-горе, например 
хонорари на архитекти, инженери и 
консултанти, хонорари, свързани с 
консултации относно екологичната и 
икономическата устойчивост; 
г) Нематериални инвестиции: 
придобиването или развитието на 
компютърен софтуер и придобиването 
на патенти, лицензи, авторски права, 
търговски марки. 
Разходите по т. „в“ не трябва да 
надхвърлят 12% от сумата на разходите 
по т. „а“, „б“ и „г“. 
Оперативните разходи, свързани с 
предоставянето на услугите са 
недопустими за подпомагане.  
Разходи различни от посочените в т. 
„б“, свързани с договора за лизинг, 
например марж на лизингодателя, 
разходи за рефинансиране на лихви, 
административни разходи и разходи за 
застраховка са недопустими за 
подпомагане. 
Допустими са авансови плащания в 
размер и при условия, определени в 
ПРСР и нормативните документи за 
прилагане на мярка 7.2 от ПРСР. 

100% 04.06.2018г. 
21.09.2018г. 

27.07.2018г. 
09.11.2018г. 

не да 20 000,00 391 000,00 



 
 

на общинския пазар и 
създаване на една зона за 
продажба на местни 
земеделски и неземеделски 
продукти на туристи, в зони, 
в които преминава на 
туристическият поток, 
включително и чрез 
закупуване на мобилни 
конструкции за временни 
пазари на производители. 

За да се насърчи 
инициативността на местното 
население част от бюджета 
на мярката ще бъде 
резервиран за малки проекти 
– до 15,000 лв., инициирани 
и избрани от местните 
общности.  

Планираните инвестиции по 
мярката ще допринесат за 

целите на ПРСР (Приоритет 6) 
и приоритета на ВОМР за 
развитие на динамична 

жизнена среда и 
подобряване качеството на 

живот и развитие на 
практики и модели за добро 

управление и участие на 
заинтересованите страни в 
развитието на територията 

като основа за териториално 
развитие. Мярката ще има и 

пряк принос за целта на 
ВОМР за социално 

включване и намаляване на 
бедността 

центрове (т.1), проектът трябва 
да включва и план за дейности 
с ясни индикатори за ползите 
от проекта и поддържането на 
инфраструктурата и 
оборудването.  
Един и същи обект (сграда или 
място/площ) не може да бъде 
подпомаган едновременно по 
тази мярка и по мерки на 
националната ПРСР 2014-
2020 г. 
Част от бюджета на мярката 
ще се отдели за схема за 
малки инфраструктурни 
проекти, които се инициират 
от граждански групи, като 
жители на селата и кварталите 
на гр. Исперих, или 
граждански групи от цялата 
територия, или от няколко 
населени места. Проектните 
идеи ще се представят от 
гражданските групи за 
публично обсъждане, 
организирано от МИГ Исперих. 
Решението за подкрепа на 
дадена проектна идея ще се 
постига чрез консенсус от 
участниците. Одобрените 
проектни идеи ще бъдат 
обединени в общ проект 
/пакет от микропроекти по 
схема за малки 
инфраструктурни проекти към 
стратегията на МИГ Исперих. 
Община Исперих разработва 
техническата документация на 
проекта по схемата и подава 
Заявление за подпомагане. 
Проектите на Община Исперих 
по схемата ще се оценяват по 
общите процедури на МИГ 
Исперих.  
Годишният бюджет, отделян за 
проекти по схемата, ще се 
определя с решение на УС.  
Началото на прилагане на 
схемата ще е след провеждане 
на дейности за анимация и 
оценка на готовността на 
местните общности да се 
включат ефективно в 
прилагането на схемата.    

 

6. 21 
Исперих - 
отворени 

пространства, 
привлекателна 
жизнена среда, 

съхранено 
наследство, 

култура, природа 

Мярката е програмирана за 
изпълнение на няколко цели 
на стратегията за ВОМР чрез 
подпомагане на проекти, 
адресиращи една или повече 
от посочените по-долу цели: 
1. Съхранение и 
валоризиране на културното 
и природно наследство на 
територията чрез развитието 
на знания и умения за 
популяризиране и 
интерпретация на 
наследството, и 
приобщаване на местната 
общност към неговото 
опазване и валоризиране. 
Приоритет ще имат на 
проектите за валоризация на 
наследството чрез участие на 

подбор на 
проектни 

предложения 

да 140 000,00 Допустими за кандидатстване по 
мярката проекти са:  
1. Юридически лица с 
нестопанска цел регистрирани по 
Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел; 
2. Читалища, регистрирани по 
Закона за народните читалища; 
3. НПО, включително МИГ 
Исперих.  
МИГ Исперих е допустим 
кандидат по схемата за малки 
пакетни проекти, при спазване 
изискванията на чл. 19 на Наредба 
22/14.12.2015 г. 
Кандидатите трябва да отговарят 
на изискванията на чл. 18 на 
Наредба 22/14.12.2015 г. 

 

По мярката ще се подкрепят 
проекти, изпълнявани на 
територията на МИГ Исперих,  
изброените по-долу тематични 
области:  
1. Съхранение и валоризация 
на културното наследство и 
природно наследство  

 Проучване, съхранение 
и/или възраждане, 
популяризиране на 
местната култура и 
културна идентичност на 
местните общности, бит, 
кулинария, история, 
традиции, включително – 
музика и изобразително 
изкуство, занаяти, обичаи 
и ритуали, неписана 
традиция; 

Финансова подкрепа се предоставя за 
финансиране на разходи, които са 
допустими съгласно приложимото за 
програмния период европейско и 
национално законодателство, 
включително разпоредбите за 
допустимост на разходите на ЕЗФРСР и 
изискванията на глава 5, раздел I от 
ЗУСЕСИФ и Наредба 22/14.12.2015 г.     
При спазване на горните изисквания 
допустими са следните видове разходи:  
1. Разходи за трудови и други 
възнаграждения, включително 
осигурителните вноски, начислени за 
сметка на осигурителя върху 
договореното възнаграждение 
съгласно националното 
законодателство. 
2. Разходи за командировки: пътни, 

70%-100% 02.07.2018г. 
08.10.2018г. 

24.08.2018г. 
26.11.2018г. 

не Да  Индивидуа
лен проект 
3 000,00 
 
Пакетни 
проекти 
6 000,00 

Индивидуа
лен проект 
15 000,00 
 
Пакетни 
проекти 
20 000,00 



 
 

местната общност в 
разработване на 
туристически маршрути, 
организиране на временни 
изложби и събития, насочени 
към туристи, подготовка на 
учебни материали за 
посетители на територията.   
2. Засилване на интереса и 
капацитета на местната 
общност за опазване на 
околната среда, 
предотвратяване и 
приспособяване към 
изменението на климата  и 
биоразнообразието чрез 
пренос на знания и 
демонстрация на добри 
практики.  
3.Стимулиране на 
инициативността и 
пълноценното участие на 
гражданите в живота на 
общността за по-добро 
качество на живот и 
намаляване на социалната 
изолация.  

Мярката е извън обхвата на 
Регламент (ЕС) 1305/2013 и 
се базира и доразвива 
успешния натрупан опит, 
през предходния програмен 
период, когато МИГ Исперих 
беше единствената българска 
група, която разработи 
процедури, включително 
правила за избор на проекти, 
насоки за кандидатстване и 
отчитане на проектите. 
Опитът от прилагането на 
мярката показва, че 
значителната 
административната тежест и 
липсата на опит в 
управлението на проекти 
ограничава 
кандидатстването. Поради 
това при отчитане добрия 
опит на страните-членки, по 
мярката ще се прилагат 
пакетни проекти, чрез които 
ще се финансират 
микропроекти, предложени 
от местни неправителствени 
организации, читалища или 
граждански групи. Чрез 
микропроектите, мярката ще 
допринесе за привличането, 
организацията и включването 
на нови групи от общността в 
инициативи за развитие на 
територията.  

Планираните дейности и 
резултатите по мярката ще 

допринесат за целите на 
ПРСР (Приоритет 6) и 

приоритетите на ПРСР за 
ВОМР чрез укрепване на 
местната идентичност, 

валоризация на природното 
и културно наследство, 
развитие на динамична 

жизнена среда, развитие на 
практики и модели за добро 

 Популяризиране, 
опазване и валоризиране 
на природното 
наследство и местата по 
Натура 2000;  

 Подобряване елементите 
на природната среда чрез 
участие на местната 
общност в управлението 
и поддръжката на 
природните дадености и 
популяризиране на 
ценни за територията 
растения, дървесни 
видове и животни; 

 Изграждане на капацитет 
и участие на общността в 
дейности за валоризация 
на културното, 
историческото и 
природното наследство, 
включително 
разработване и 
поддържане на 
туристически маршрути, 
организиране на 
временни изложби и 
събития, насочени към 
туристи, провеждане на 
културни и спортни 
събития, които 
повишават 
туристическата 
атрактивност на 
територията.   

2. Околна среда  

 Проекти, насърчаващи 
опазване на околната 
среда и 
биоразнообразието, 
повишаване на 
ресурсната ефективност и 
смекчаване на 
последиците от 
изменение на климата и 
приспособяване към тях 

 Промоция на нови 
технологии, свързани със 
зелената, ресурсо-
ефективна и ниско-
въглеродна икономика; 

 Управление на 
отпадъците, нулеви 
отпадъци, почистване от 
ТБО. 

3. Граждански инициативи за 
решаване на проблеми на 
отделни социални групи или 
на населените места  

 Мобилизиране на 
гражданите за 
облагородяване и 
поддържане на 
населените места, 
включително 
изпълнението на малки 
благоустройствени 
мероприятия, в 
почистването и 
озеленяването на 
прилежащите им 
пространства, както и в 
опазване на изграденото 
с тяхно участие; 

дневни разходи и нощувки, съгласно 
действащите Наредби за: 
командировките в страната. 
3. Разходи за материали и консумативи;  
4. Разходи за закупуване на 
оборудване, закупуване или 
разработване на компютърен софтуер – 
до 8 000 лв. (само за индивидуални 
проекти); 
5. Разходи за външни услуги:  

 Наем на помещения, апаратура и 
оборудване; 

 Разходи за отпечатване на 
материали – каталози, брошури, 
плакати и др. 

 Разходи за семинари, срещи и 
други подобни; 

 Разходи за телефон, ел. енергия, 
отопление, почистване, ако са за 
помещения, в които се извършват 
дейностите по проекта – до 7% от 
общата стойност на допустимите 
разходи.  

 Други разходи за външни услуги, 
необходими за изпълнението на 
дейностите по проекта.   

При пакетни проекти са допустими 
разходите за изпълнение на дейностите 
на включените микропроекти, 
изброени в т. 1-5 по-горе и разходи за 
възраждания за координация и 
финансово управление на целия 
пакетен проект.  
Разходите в натура са недопустими за 
подпомагане, но проектите, включващи 
нефинансов принос получават 
приоритет при оценката и подбора. 

http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=DF0C1601&IDSTR=0
http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=DF0C1601&IDSTR=0


 
 

управление,  участие на 
заинтересованите страни в 
развитието на територията. 

 Облагородяване и 
опазване на селския 
пейзаж и природни 
елементи извън 
населените места; 

 Изпълнение на 
доброволчески 
инициативи за решаване 
на проблемите на 
отделни социални групи 
или на населените места, 
в които те живеят. 

С цел по-ефективно прилагане 
на стратегията УС на МИГ 
Исперих, може да ограничава 
вида на допустимите дейности 
за определени приеми или да 
провежда тематични приеми 
на проекти. 
По мярката ще бъдат 
финансирани проекти, които 
включват една или повече от 
изброените по-долу 
допустими дейности, ако 
допринасят за целите на 
мярката и са в обхвата на 
изброените по-горе тематични 
области:  

 Клубове, кръжоци, 
школи, групи по интереси 
и партньорски мрежи;  

 Временни и постоянни 
тематични изложби;  

 Подготовка и 
провеждане на местни 
празници и събития – 
концерти, представления, 
състезания, конкурси, 
събори, панаири, 
фестивали,  хепънинги и 
др. 

 Производство на филми, 
видео клипове или 
мултимедийни 
възстановки; 

 Разработване и 
представяне на макети, 
възстановяване на 
елементи от 
традиционни костюми 
или предмети от 
традиционния бит;  

 Разработване и 
разпространяване на 
информационни 
материали различни от 
обикновени брошури 
(тематични изследвания, 
снимков архив, каталози 
и други подобни);  

 Създаване и поддържане 
на интернет сайтове или 
приложения; 

 Обучения, 
информационни срещи и 
демонстрации;  

 Малки 
благоустройствени 
мероприятия, като 
почистване и 
озеленяване; 

 Малки демонстрационни 
обекти;  

 Проучвания на 



 
 

културното и природно 
наследство, включително 
чрез технология на 
географска 
информационна система.  

По мярката ще се финансират 
индивидуални проекти и 
пакетни проекти. Пакетните 
проекти са група 
микропроекти, обединени от 
обща цел. Микропроектите ще 
се избират чрез конкурентен 
подбор и публично 
обсъждане, като допустими за 
представяне на пакетни 
проекти са юридически лица с 
нестопанска цел, читалища 
или инициативни комитети на 
граждани. След подбора на 
микропроектите МИГ Исперих 
или друга организация с 
доказан опит в управление на 
проекти ще подготвя 
заявление за подпомагане на 
включените в пакета проекти. 
Изборът на пакетните проекти 
ще следва общата процедура 
за избор на проекти на МИГ 
Исперих.  
Микропроектите ще бъдат 
изпълнявани от одобрените 
юридически лица с 
нестопанска цел, читалища 
или инициативни комитети на 
граждани. МИГ Исперих/друга 
организация, с доказан опит в 
управление на проекти, ще 
извършва разплащане на 
допустимите разходи в 
пакетния проект и ще носи 
пълната отговорност за 
разумното финансово 
управление на средствата. 
Продължителността на 
изпълнение на един проект е 
до 12 месеца за индивидуални 
проекти и до 6 месеца за 
микропроекти, считано от 
датата на влизане в сила на 
договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ. 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 

7. ОПИК 1 
Капацитет за 

растеж на МСП   

Мярката е планирана на 
изпълнение на Цел 1 на 
стратегията и в съответствие 
с идентифицираните 
потребности, цели:  

 Стимулиране на 

инвестиции за повишаване 

на производствения 

капацитет и 

производителността на 

малките и средни 

предприятия, опериращи 

на територията на МИГ–

Исперих;   

 Насърчаване на 

създаването на нови 

малките и средни 

предприятия на 

територията и 

подбор на 
проектни 

предложения 

не Неусвоен 
остатък от 

2017г.   

Допустими по мярката са 
кандидати, които отговарят на 
следните критерии: 
1. Да са търговци по смисъла на 
Търговския закон или Закона за 
кооперациите или да са 
еквивалентно лице по смисъла на 
законодателството на държава-
членка на Европейското 
икономическо пространство;  
2. Да отговарят на изискванията за 
малко или средно предприятие 
съгласно Закона за малките и 
средни предприятия; 
3. Да са съществуващи 
предприятия в определените в 
Националната стратегия за 
насърчаване на МСП сектори, 
както и предприятия, развиващи 
своята дейност в областта на 
културните и творческите 

Безвъзмездната помощ по 
мярката се предоставя само за 
инвестиции в определените в 
Националната стратегия за 
насърчаване на малките и 
средните предприятия 2014-
2020 сектори, а също 
културните и творческите 
индустрии, предприятия 
развиващи нови продукти и 
услуги, свързани със 
застаряването на населението, 
полагане на грижи и 
здравеопазване, социално 
предприемачество.  
Допустими по мярката са 
проекти, включващи 
инвестиции в материални и 
нематериални активи, 
насочени към:  
1. Повишаване на 

Финансова подкрепа се предоставя и тя 
може да се използва за финансиране на 
разходи, които са допустими съгласно 
приложимото за програмния период 
европейско и национално 
законодателство, включително 
изискванията на глава 5 на ЗУСЕСИФ, 
ПМС № 189/28.07.2016г. и Условията за 
кандидатстване, разработени от МИГ.  
При спазване на горните изисквания 
допустими са следните видове разходи:  
1. Разходи за изграждане или 
подобренията на недвижимо 
имущество; 
2. Разходи за придобиване на машини, 
съоръжения и оборудване, 
представляващи дълготрайни 
материални активи, необходими за 
изпълнението на дейностите по 
проекта; 
3. Разходи за придобиване на 

90% 09.02.2018г. 
03.09.2018г. 

26.03.2018г. 
18.10.2018г. 

не да 45 000,00 351 900,00 



 
 

предприемаческите идеи в 

области, свързани с 

европейски и регионални 

предизвикателства и 

секторите на 

Националната стратегия за 

насърчаване на МСП.  

Мярката ще допринесе за 
повишаване на 
икономическата активност и 
разнообразяване на 
икономиката на МИГ 
Исперих чрез укрепване на 
производителността, 
качеството и 
конкурентоспособността 
водещи до разширяване на 
вътрешния и външния пазар 
на съществуващите малки и 
средни предприятия. Освен 
това мярката ще допринесе 
за привличането на 
инвестиции на територията 
на МИГ на фирми от други 
региони или 
предприемачеството и 
устойчивото развитие на 
новосъздадени МСП, 
включително доставчици на 
по-големи фирми от 
територията. Така мярката 
ще допринесе за запазване и 
създаване на работни места 
и ще способства за 
устойчивия растеж на 
местната икономика.  
Мярката пряко адресира и 
има принос за две от 
националните цели ВОМР и 
целите на ОПИК за ВОМР 
чрез подпомагане на 
инвестиции за разширяване 
на капацитета на МСП и 
осигуряване на тяхното 
устойчиво развитие и 
създаване на заетост за 
местното население. 
Мярката адресира 
специфичната цел на 
Приоритетна ос 2, 
Инвестиционен приоритет 
2.1. „Достъп до финансиране 
в подкрепа на 
предприемачеството” и 
Инвестиционен приоритет 
2.2 „Капацитет за растеж на 
МСП“.   
 

индустрии, предприятия 
развиващи нови продукти и 
услуги, свързани със 
застаряването на населението, 
полагане на грижи и 
здравеопазване, социално 
предприемачество и др. 
Кандидатите/получателите по т. 1, 
2 и 3  трябва да имат постоянен 
адрес – за физическите лица, и 
седалище и адрес на управление 
– за еднолични търговци и 
юридическите лица, на 
територията на действие на МИГ 
Исперих и да осъществяват 
дейностите по проекта на същата 
територия и да отговарят на 
останалите изисквания на 
Наредба 22/14.12.2015 г. 
По мярката не се подпомагат: 
1. Кандидати, извършващи 
основната си икономическа 
дейност или кандидатстващи за 
финансиране за дейности, 
включени в забранителните 
режими и извън приложното поле 
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 
Комисията от 18 декември 2013 г. 
или недопустими съгласно 
координацията на ОПИК с другите 
програми, финансирани със 
средства на ЕС. 
2. Микропредприятия по смисъла 
на чл. 3-4 от Закона за малките и 
средните предприятия, които 
имат седалище или клон със 
седалище на територията на 
селските райони, посочени в 
ПРСР. 
 

производителността; 
2. Внедряване на нови 
технологии за подобряване на 
ресурсната ефективност и 
ефикасност в производствения 
процес; 
3. Подобряване на 
производствените процеси;  
4. Въвеждане на водещи 
технологични решения и/или 
реинженеринг на процеси; 
5. Разширяване на 
производството чрез добавяне 
на нови характеристики или 
подобряване на 
съществуващите продукти;  
6. Диверсификация на 
дейността чрез 
разнообразяване на 
портфолиото на 
предприятията и достъп до 
пазари.  
 Всички проекти по мярката 
трябва да допринасят за 
постигане на поне един от 
следните резултати на 
приоритетна ос 2 на ОПИК:  

 Повишаване на обема на 
износа на стоки и услуги; 

 Повишаване на 
производителността. 

 

дълготрайни нематериални активи, 
необходими за изпълнението на 
дейностите по проекта. 
Дълготрайните материални и 
нематериални активи, придобити със 
средства по проекта, следва да бъдат 
използвани единствено в стопанския 
обект, който получава помощта, да 
бъдат амортизируеми, да бъдат 
закупени при пазарни условия от трети 
страни, несвързани с купувача, и 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 и 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.  
Инвестицията следва да се поддържа 
на територията на МИГ Исперих най-
малко три години след разплащането 
на проекта 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

8. ОПРЧР 1 
Развитие на 

предприемачест
вото 

(два нови 
приема през 

2018г. по 
действаща от 

2017г. 
процедура) 

Мярката е насочена към цел 
2 на стратегията за ВОМР на 
МИГ Исперих и цели 
развитие на 
предприемаческите умения и 
включването в самостоятелна 
заетост на безработни или 
заети.  Допринася за 
създаването и развитието на 
устойчив бизнес на 
територията на МИГ.  

Мярката подпомага дейности 

подбор на 
проектни 
предложения 

не Неусвоен 
остатък от 
2017г.   

Бенефициенти по мярката са:  
 
- центрове за развитие на 

предприемачеството; 
- обучителни организации;  
- неправителствени 

организации.  
 
Партньорствата са възможни, но 
не са задължителни. Партньорите 
като вид организации трябва да 
съвпадат с тези, посочени като 
бенефициенти по мярката.  
  

Допустимите дейности по 
мярката са както следва:  
Дейност 1. Популяризиране на 
стартирането и развитието на 
самостоятелна стопанска 
дейност и изграждане на 
нагласи за предприемачество 
и оценка на индивидуалния 
предприемачески потенциал. 
Дейност 2. Предоставяне на 
обучения, свързани с 
развитието на 
предприемачески, 
управленски и бизнес знания и 

Финансова подкрепа се предоставя и 
може да се използва за финансиране на 
разходи, които са допустими съгласно 
приложимото за програмния период 
европейско и национално 
законодателство, включително 
разпоредбите на Регламент № (EC) 
1303/2013, Регламент (EC) 1304/2013, 
Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 966/2012, 
глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС 
№189/28.07.2016г. 
При спазване на горните изисквания 
допустими са следните видове разходи:  
I.РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ  

100% 14.05.2018г. 
01.10.2018г. 

25.06.2018г. 
09.11.2018г. 

не да 20 000,00 75 000,00 



 
 

за повишаване на 
информираността, 
мотивацията и 
предприемаческите умения 
на жители на територията, 
имащи нагласи за 
стартирането на собствен 
бизнес, а също изграждане 
на предприемачески, 
управленски и бизнес 
умения.  
 

 умения и разработване на 
бизнес идеи и бизнес планове 
за управление на 
самостоятелна стопанска 
дейност (специализирани 
обучения). 
Дейност 3. Предоставяне на 
консултантски услуги за 
подготовка за самостоятелна 
стопанска дейност, и дейности 
за подкрепа. 
Дейност 4 Други подпомагащи 
развитието на начинаещия 
бизнес услуги, например 
достъп до менторски мрежи и 
наставничество, насърчаващо 
бизнес развитието, според 
конкретните нужди. 

В това число разходи за трудови и 
други възнаграждения, стипендии и 
други доходи на физически лица за 
дейности, пряко свързани с 
изпълнението на договора за 
финансиране, включително 
осигурителните вноски, начислени за 
сметка на осигурителя върху 
договореното възнаграждение, 
съгласно националното 
законодателство. 
II.РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ  
В това число разходи за материали и 
консумативи, необходими за 
изпълнението на дейностите по 
договора за финансиране; 
III.РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ 
АКТИВИ 
IV.РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ 
V.ДРУГИ ПРЕКИ РАЗХОДИ 
В това число: разходите за стипендии и 
други доходи, изплатени от трети 
страни в полза на участниците в дадена 
дейност; разходи, свързани с участието 
на хора с увреждания. 
VI.НЕПРЕКИ РАЗХОДИ 

9. ОПРЧР 2 
Социално-

икономическа 
интеграция на 

маргинализиран
и общности 

Мярката е насочена към цел 
3 на стратегията за ВОМР и 
цели социално икономическа 
интеграция на 
маргинализирани общности 
на територията на МИГ 
Исперих.  

подбор на 
проектни 

предложения 

не 600 000,00 Бенефициенти по мярката са: 

- Община Исперих,  
- доставчици на социални и 

здравни услуги;  
- работодатели; 
- организации, предоставящи 

посреднически услуги;  
- обучителни организации;  
- центрове за информация и 

професионално 
ориентиране; 

- читалища;  
- неправителствени 

организации;  
- социални предприятия и 

кооперации за хора с 
увреждания.  

Всички проекти трябва да се 
изпълняват в партньорство. 
Партньорите като вид 
организации трябва да съвпадат с 
тези, посочени като 
бенефициенти по мярката.  

Допустими за подпомагане са 
интегрирани проекти, които 
включват дейности, в следните 
направления:  

Направление 1: „Подобряване 
достъпа до заетост” 

Направление 2: „Подобряване 
достъпа до образование”  

Направление 3:„Подобряване 
достъпа до социални и 
здравни услуги” . 

 

Финансова подкрепа се предоставя и 
може да се използва за финансиране на 
разходи, които са допустими съгласно 
приложимото за програмния период 
европейско и национално 
законодателство, включително 
изискванията на глава 5, раздел I от 
ЗУСЕСИФ и ПМС №189/28.07.2016г. При 
спазване на горните изисквания 
допустими са следните видове разходи:  
I.РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ  
В това число разходи за трудови и 
други възнаграждения, стипендии и 
други доходи на физически лица за 
дейности, пряко свързани с 
изпълнението на договора за 
финансиране, включително 
осигурителните вноски, начислени за 
сметка на осигурителя върху 
договореното възнаграждение, 
съгласно националното 
законодателство. 
II.РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ  
В това число разходи за материали и 
консумативи, необходими за 
изпълнението на дейностите по 
договора за финансиране; 
III.РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ  
В това число разходи за оборудване и 
обзавеждане. 
IV.РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ 
АКТИВИ 
V.РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ 
VI.РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО 
МОНТАЖНИ РАБОТИ 
VII.ДРУГИ ПРЕКИ РАЗХОДИ 
В това число: 
- разходите за стипендии и други 
доходи, изплатени от трети страни в 
полза на участниците в дадена дейност; 
- разходи, свързани с участието на хора 
с увреждания. 
VIII.НЕПРЕКИ РАЗХОДИ 

100% 22.08.2018г. 02.10.2018г. не да 20 000,00 200 000,00 

 


