
Мярка ОПРЧР 1: Развитие на предприемачеството  

Цели и обхват на мярката   

Мярката е насочена към цел 2 на стратегията за ВОМР на МИГ Исперих и цели да развитие на 

предприемаческите умения и включването в самостоятелна заетост на безработни или заети, 

които имат предприемачески нагласи, като по този начин допринася за създаването и 

развитието на устойчив бизнес на територията на МИГ. Мярката има принос и за цел 3 на 

стратегията чрез стимулиране на предприемачеството и самозаетостта на уязвими групи, 

които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа дейност (маргинализирани групи, 

като ромите, хората с увреждания и дълготрайно безработните).   

Мярката адресира потребността за осигуряване на специализирана подкрепа и услуги за 

стартиращи фирми на територията на МИГ Исперих, включително консултантски услуги, 

съвети, наставничество и обучение за изграждане на предприемачески умения и управление на 

бизнеса.     

Мярката подпомага дейности 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. Тя ще 

предостави също достъп до консултантски услуги и наставничество за стартиращи 

предприятия, създадени от подкрепените бенефициенти, като по този начин ще допринесе за 

повишаване на шанса за успех на стартиращия бизнес. По този начин мярката ще облекчи 

прехода към самостоятелна заетост и повиши устойчивостта на новосъздадения бизнес.  

По мярката ще се дава приоритет на бенефициенти с най-голям потенциал за стартиране на 

бизнес (заети или безработни лица с професионална квалификация или млади хора), но също 

така ще се осигури подкрепа за уязвими групи.  

Бенефициентите по мярката ще имат приоритет по инвестиционните мерки на стратегията на 

МИГ Исперих и/или ще бъдат подпомагани за кандидатстване по финансови инструменти на 

ОПРЧР.   

Мярката има пряк принос за националните цели за ВОМР (цел 5) чрез повишаване 

възможностите за създаване на местен бизнес. Тя адресира също целите за ВОМР на ОПРЧР 

за устойчива и качествена заетост за уязвими групи и повишаване на квалификацията на 

населението. Мярката е пряко насочена към специфичната цел на Приоритетна ос 1 на ОПРЧР 

и инвестиционен приоритет 5: „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на 

предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“.  

Допустими получатели 

Основни целеви групи:  

 Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност – безработни или заети.  

Бенефициенти по мярката са: центрове за развитие на предприемачеството; обучителни 

организации; социални партньори; неправителствени организации.  

Партньорствата са възможни, но не са задължителни. Партньорите като вид организации 

трябва да съвпадат с тези, посочени като бенефициенти по мярката.  

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, посочени в член Чл. 18 на Наредба 

22/14.12.2015 г.  



Допустими дейности  

Допустимите дейности по мярката са както следва:  

 Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и 

изграждане на нагласи за предприемачество и оценка на индивидуалния 

предприемачески потенциал;  

 Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес 

умения като например умения за откриване на възможности, бизнес планиране, 

финансово управление, продажби и маркетинг, използване на цифрови технологии в 

бизнеса, и др. Част от обученията могат да са профилирани и да изграждат умения за 

развитие на бизнес в конкретни сектори, като туризъм, социални услуги, зелена 

икономика и др..   

 Осъществяване на стажове и практики с цел придобиване на практически умения;   

 Подпомагане на разработването на бизнес план и/или стратегия за развитие на бизнеса 

и оценката на целесъобразността на бизнеса ;  

 Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица, 

подпомогнати по мярката по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – счетоводни 

услуги, услуги по управление на човешките ресурси и спазване на нормативни 

изисквания за развитие на бизнеса;  

 Други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги, например достъп до 

менторски мрежи и наставничество, насърчаващо бизнес развитието, според 

конкретните нужди.   

Дейностите по проектите, ще отчитат уменията и капацитета на различните целеви групи като 

няма да се допуска, формиране на нехомогенни групи от лица със силно различаваща се 

степен на образование или умения. При част от обученията ще има облекчени изисквания за 

образование на целевите групи. По мярката ще се допуска и обучението на предприемачески 

екипи, тъй като проучванията показват, че бизнесът създаден от предприемачески екип е по-

жизнеспособен от индивидуалния бизнес
1
. По мярката ще се насърчават пенсионирани лица 

или възрастни предприемачи да се свържат с неопитни предприемачи за създаване на екипи с 

по-широк профил от умения в съответствие с препоръките на програмата на ЕС 

„Предприемачество 2020“.   

Допустими разходи  

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 

№119/20.05.2014г. 

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 за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за 

финансиране; 

2. Разходи за стипендии за безработни, регистрирани в ДБТ;  

3. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни); стойността им се определя съгласно 

Наредбата за командировките в страната. 

                                                 
1
 European Commission, Employment and Social Developments in Europe 2015, p. 62.  



4. Разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по 

договора за финансиране. 

5. Разходи за организация и управление в размер до 10% от общите допустими разходи по 

операцията. 

6. Разходи за публичност и визуализация – до 2% от общите допустими разходи. 

По мярката ще се спазват всички изисквания, включени в Указанията на УО на ОПРЧР 2014-

2020 за прилагането на подхода ВОМР с ресурси на ОПРЧР 2014-2020, включително 

изискванията за демаркация на ОПРЧР с останалите програми по ЕСИФ.  

Финансови условия  

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 20 000 лв., а 

максималният размер - 75 000 лв.  

В случай на държавна помощ по настоящата мярка се прилага режим de minimis (Регламент 

(ЕС) № 1407/2013). Общият размер на помощта de minimis на „едно и също предприятие“ (по 

смисъла на Регламента), по тази мярка или други помощи получени по същия режим, не може 

да надхвърля левовата равностойност 200 000 EUR за период от три бюджетни години.  

Интензитетът на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.  

Размерът на общия публичен принос за мярката е 200 000 лв.  

 

Критерии за оценка на кандидатите и относителната им тежест 

Проектите трябва да отговарят на минималните стандарти за качество, определени от УО на 

ОПРЧР. Критериите на МИГ Исперих за оценка са както следва:  

Критерии и показатели  
Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 25 т. 

Максимален 

брой точки 
1. Приоритетност на целева група   25

1 
Проектът предвижда включване на безработни и заети с професионална 

квалификация и младежи до 40 г. 

25 

Проектът предвижда включване на жени и хора от уязвими групи  15 

2. Ефективност и иновативност на методологията   65
1 

Методологията предвижда обучението на предприемачески екипи /и или 

насърчават пенсионирани лица или възрастни предприемачи да се свържат с 

неопитни предприемачи за създаване на екипи 

25 

Методологията предвижда стажове и практики с цел придобиване на 

практически умения и/или консултации с ментори  

25 

Методологията предвижда подпомагане на целевите групи за кандидатстване 

по финансови инструменти на ОПРЧР 

25 

Иновативност на методологията за развитие на предприемачески умения 25 

4. Устойчиво развитие  10 
Проекти водещи до опазване на околната среда и биоразнообразието, 

повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 

изменение на климата и приспособяване към тях (съгласно критериите в 

Насоките на МОСВ  за ПО 1, Инвестиционен приоритет 5 на ОПРЧР). и/ или 

10 

Максимален брой точки   100 
Забележка: ако по даден критерий проектът събира повече от посочения максимален брой точки, за 

класирането се зачита максималният брой точки, посочен за съответния критерий. 


