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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

БФП  Безвъзмездна финансова помощ   

ЕС   Европейски съюз   

ЗУСЕСИФ   

 

Закон за управление на средствата от eвропейските структурни и инвестиционни 

фондове, обн., дв, бр. 101 от 22.12.2015 г.  

ДФЗ  Държавен фонд „Земеделие”  

РА  Разплащателна агенция  

ИСУН 2020   

 

Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България   

Наредба № 22  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.  

ВОМР  Водено от общностите местно развитие   

СМР  Стратегия за местно развитие   

МИГ  Местна инициативна група   

ПРСР  Програма за развитие на селските райони  

УО  Управляващ орган  

СВОМР  Стратегия за Водено от общностите местно развитие  

ДДС  Данък добавена стойност  

ДФЕС  Договор за функциониране на Европейския съюз  

ЕСИФ  Европейски структурни и инвестиционни фондове  

ЕЗФРСР  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  

ЗДДС  Закон за данък добавена стойност  

ЗЕЕ  Закон за енергийната ефективност  

ЗЕУ  Закон за електронното управление  

ЗОП  Закон за обществените поръчки  

ЗООС  Закон за опазване на околната среда  

ЗПЗП  Закон за подпомагане на земеделските производители  

ЗУТ  Закон за устройство на територията  

КЕП   Квалифициран електронен подпис  

КСС  Количествено-стойностни   

МЗХГ  Министерство на земеделието, храните и горите  

ОВ  Официален вестник на ЕС  

ПРСР 2014 – 

2020 г.  

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

ПМС  Постановление на Министерски съвет  



РУО  Ръководител на управляващият орган  

СМР  Строително-монтажни работи  

ИС РМП  Информационна система Регистър за минималните помощи  

ОПРР  Оперативна програма „Региони в растеж“  

КППП  Комисия за подбор на проектни предложения  

ПМС 189 от  

2016 г.  

Постановление на Министерски съвет № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на 

национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 

2014 – 2020 г.  

ПМС 160 от  

2016 г.  

Постановление на Министерски съвет № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне 

правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в 

процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование на програмата: 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих за периода 2014 – 2020 

г. 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

2. Наименование на приоритетната ос: 

Приоритет 6 (Р6) „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и 

икономическото развитие в селските райони“ 

Област с поставен акцент 6А) „Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието 

на малки предприятия, както и разкриването на работни места“ 

Област с поставен акцент 6Б) “Стимулиране на местното развитие в селските райони” 

3. Наименование на процедурата: 

BG06RDNP001-19.296- МИГ Исперих – ПРСР мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности 

4. Измерения по кодове: 

Измерение 1 - Области на интервенция:  097 Инициативи за воденото от 

общностите местно развитие в градски и 

селски райони 

Измерение 2 - Форма на финансиране:  01 Безвъзмездни средства  

Измерение 3 - Вид на територия:  03 Селски райони (слабонаселени)  

Измерение 4 - Териториални механизми за 

изпълнение:  

06 Инициативи за водено от общностите 

местно развитие.  

Измерение 5 – Тематична цел  12 Не се прилага  

Измерение 6 – Вторична тема по ЕЗФРСР:  08 Не се прилага  

Измерение 7 -  Икономическа дейност 25 Не се прилага 

5. Териториален обхват: 

Проектите, одобрени по настоящата процедура, ще се изпълняват на територията на община 

Исперих в следните населени места: гр. Исперих, с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Голям 

Поровец, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Духовец, с. Йонково, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Китанчево, 

с. Конево, с. Къпиновци, с. Малко Йонково, с. Малък Поровец, с. Печеница, с. Подайва, с. 

Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо Селище, с. Тодорово и с. Яким Груево 



6. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани 

резултати: 

Настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ е програмирана за изпълнение 

наследните цели и приоритети на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих: 

Мярка 6.4. "Подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности" е в обхвата на Приоритет I 

„Развитие на устойчив бизнес“ 

Специфична цел 2  „Разнообразяване на икономическите дейности чрез развитие на 

предприемачеството и разширяване на производството и конкурентоспособността на МСП 

извън земеделието“   

Конкретните цели на мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

са:„Диверсификация  на икономиката на територията на МИГ Исперих, чрез насърчаване 

инвестиции за развитие на неземеделските сектори на територията“ 

Ще бъдат насърчавани и ще се дава приоритет на 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 високо-

технологични сектори, с цел привличане завръщането на високо-образовани жители на 

общината и създаване на силен демонстрационен ефект. През предходния период в изпълнение 

на местна стратегия, 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 и за приоритетна област 6А на ПРСР: Улесняване на 

разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на 

работни места  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.   

 

ВАЖНО: 

В поле „Цел/и на проектното предложение“ в т. 1 „Основни данни“ от Формуляра за 

кандидатстване, всеки кандидат следва да формулира обща цел на проекта в съответствие със 

"Специфична цел 2  „Разнообразяване на икономическите дейности чрез развитие на 

предприемачеството и разширяване на производството и конкурентоспособността на МСП 

извън земеделието“, която да е ясно дефинирана.  

В случай, че проектното предложение не е насочено към постигане на "Специфична цел 2  

„Разнообразяване на икономическите дейности чрез развитие на предприемачеството и 

разширяване на производството и конкурентоспособността на МСП извън земеделието“, 

проектът ще бъде отхвърлен. 
 

7. Индикатори: 

В съответствие с целите на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих, на ниво Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие (ВОМР) са заложени следните индикатори: 



Индикатори за резултат: 

7.1. Брой подпомогнати съществуващи предприятия с повишена конкурентоспособност; 

7.2. Брой подпомогнати нови предприятия; 

Индикатори за въздействие: 

7.3. Работни места, разкрити по подпомогнатите проекти – мерна единица : брой 

(За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва 

да е най малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита 

като 0,5 бр.) 

Хоризонтални индикатори: 

7.4. Проектът подпомага млади хора до 40 г.  

7.5. Проектът въвежда иновации за нисковъглеродна и/или ресурсоефективна икономика, 

въвежда иновации за предотвратяване или адаптиране към климатичните промени 

Информацията за постигане на индикаторите ще бъде предоставяна от документите по 

проекта и чрез отчетите на бенефициентите. 

Горепосочените индикатори са общи за цялостното изпълнение на стратегията за Водено 

от общностите местно развитие (ВОМР).  

 

Индикатори за резултат Мерна

ед.  
Базовасто

йност 
Целевасто

йност 
Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия 

(еквивалент на пълно работно време)/Работни места, 

разкрити в подпомогнатите проекти 

брой 0 12 

Общ обем на инвестициите лв. 0  

Индикатори за изпълнение/краен продукт     
Брой на предприятията, получаващи подкрепа: брой 0 15 

в. т. ч. брой подпомогнати нови предприятия 

(предприятия, създадени вследствие на получена 

финансова и/или подкрепени предприятия, които не 

са съществували повече от 3 години преди 

стартирането на проекта) 

брой 0 5 

в.т.ч.  жени, уязвими групи
1 брой 0 щесенаблю

дава 
в.т.ч. колективни инвестиции брой 0 ще се 

наблюдава 
 

Във формуляра за кандидатстване т.8 „Индикатори“ и / Формуляра за мониторинг  кандидатът 

следва да заложи и предостави информация за следните ключови индикатори на ниво проект, 

съобразно инвестицията, за която се кандидатства 

 

• Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия (еквивалент на пълно работно 

                                                      
1
По  настоящата процедура представители на уязвими групи са: хора с увреждания или безработни с 

регистрация над 1 година в ДБТ Исперих. 



време)/ Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти: в случай, че кандидатите 

планират създаване на нови работни места следва да въведат посочения индикатор с 

базова стойност „0“ и целева стойност в зависимост от броя на създадените нови работни 

места, според Бизнес плана. Когато в проектното предложение кандидатът не 

предвижда създаването на нови работни места се посочва целева стойност „0“; 

 

• Брой подпомогнати съществуващи предприятия: в случай, че кандидатът е 

предприятие, създадено преди повече от 3 г. преди датата на кандидатстване, следва да 

избере посочения индикатор с базова стойност „0“ и целева стойност „1“. Когато 

кандидатът не отговаря на индикатора за целева стойност се въвежда „0“. 

 

• Брой подпомогнати нови предприятия(предприятия, създадени вследствие на получена 

финансова помощ и/или подкрепени предприятия, които не са съществували повече от 3 

години преди стартирането на проекта): в случай, че кандидатът е предприятие, 

създадено преди помалко от 3 г. преди датата на кандидатстване, следва да избере 

посочения индикатор с базова стойност „0“ и целева стойност „1“. Когато кандидатът не 

отговаря на индикатора за целева стойност се въвежда „0“. 

 

• Подпомогнатите чрез проекта кандидати са: 

o Млади хора до 40 г. 

o  жени  

o  представители на уязвими групи (хора с увреждания или безработни с 

регистрация над 1 година в ДБТ Исперих )  

Кандидатите отговарящи на индикатора, следва да изберат посочения индикатор с базова 

стойност „0“ и целева стойност „1“.Кандидати не отговарящи на индикатора въвеждат 

за целева стойност „0 

В случай че във Формуляра за кандидатстване не са включени задължителните индикатори за 

изпълнение и резултат, и/или заложената целева стойност на индикаторите е нула, 

оценителната комисия ще изиска от кандидата пояснителна информация. 

Кандидатите по настоящата процедура посочват информация относно заложените за изпълнение 

индикатори и във:Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за ВОМР"- Приложение 11 към Условията за кандидатстване, който се 

представя към проектното предложение и към всяко искане за плащане. 

8. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор на проектни 

предложения по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията 

за водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ Исперих за периода 2014 – 2020 

г. е 574 000,00 лева,    

 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ 

Средства от 

ЕЗФРСР 

(сума/процент) 

Национално 

съфинансиране 

(сума/процент) 

574 000,00  лв. 516 600,00 лв. 57 400,00   лв. 

(100 %) (90%) (10%) 

 

Финансова помощ по процедурата се предоставя в рамките на наличните средства, под формата 

на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи. 

 



Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е с един краен срок за 

набиране на проектни предложения.  

9. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект: 

Финансовата помощ за одобрени проекти се предоставя при спазване на правилата на Регламент 

(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 

108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. 

 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 

лв.Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лв. 

 

Минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ 

Максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ 

6 000,00 лева 

(при интензитет на помощта – 60%) 

60 000,00 лева 

(при интензитет на помощта - 60%) 

до 9 000,00 лева 

(при максимално комбинирано подпомагане 

с интензитет на помощта до 90%) 

по т. 10.1 от Условията за канидатстване 

до 90 000,00 лева 

(при максимално комбинирано подпомагане с 

интензитет на помощта до 90%) 

по т. 10.1 от Условията за канидатстване 

 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един кандидат е 100 

000 лв. до края на прилагане на стратегията. 

Допустимите за подпомагане разходи включват: безвъзмездната финансова помощ и 

съфинансирането от страна на кандидата. 

10. Процент на съфинансиране: 

За всички проекти по процедурата се спазват условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013г., относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis”.   

10. Интензитетът на помощта е 60% от общите допустими разходи. 

 

10.1. Тази ставка може да се увеличи
2
 с: 

a. допълнителни 15 процентни пункта за проекти на: 

- хора с увреждания и безработни с регистрация в ДБТ над 1 година или 

- младежи от 18 до ненавършени 40 години;   

 

b. допълнителни 15 процентни пункта за проекти за инвестиции в секторите, които 

са в определените от: 

- Националната стратегия* за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 

                                                      
2
Приложение II на Регламент (ЕС) 1305/2013 не определя максимална ставка по Мярка 6. Съгласно указанията на ЕК, за 

програмирането на мярка 6, “когато подпомагането се отпуска в рамките на правилото "deminimis", държавите-членки могат 

да определят интензитета на помощта в съответствие със целите на своята политика, т.е. тя може да варира и да бъде до 

100%. Според становището на Комисията, когато се предоставя подпомагане за генериращи печалба проекти, интензитетът 

на помощта следва да бъде определен по начин, който изисква бенефициентът да допринесе за финансирането на проекта, 

получил подпомагане поне 5%”. 

 



г. сектории в тематичните области на Иновационната стратегия** за интелигентна 

специализация 2014-2020 г.; 

- за развитие на продукти и услуги, свързани със застаряването на населението***, полагане 

на грижи и здравеопазване, социално предприемачество. 

 

10.2. Интензитетът на подпомагане на проекти за дейности за развитие на 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 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. 

не може да надвишава 5 на сто
3
 от общите допустими разходи. 

 

ВАЖНО! 

Максималното комбинирано подпомагане на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по 

мярката не може да надхвърля 90% от общата стойност на допустимите разходи по 

проекта. 

 

ВАЖНО! 

Всички кандидати, на които е предоставена безвъзмездна финансова помощ по мярката от 

СВОМР се задължават да поддържат съответствие с условията, при които са получили 

помощта, за период от три години от датата на получаване на окончателно плащане. 

Изискването не се отнася за случаи на навършване максимално допустима възраст,след 

предоставяне на БФПна кандидати, получили по-висок процент на финансиране по т.10.1.a). 

 

Съфинансиране от бенефициента:  

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на 

безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата. Участието на кандидата е само в 

парична форма. 

 

ВАЖНО:  

Кандидатите трябва да имат предвид, че финансовата помощ по мярката се предоставя под 

формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи. Цялата 

сума за инвестицията, при евентуално  приспадане на непризнатите разходи, ще бъдат 

възстановени на бенефициента като финансова помощ, след отчитане на проекта и подаване на 

заявката за окончателно плащане! 

                                                      
3
 Съгласно допълнително споразумение № РД 50-186/08.08.2019 към Стратегията  за ВОМР на МИГ Исперих, - 

http://www.leaderisperih.eu/?page_id=621 
 



*Пояснителен текст към т. 10.1. b): 

Кандидатите които развиват икономическа дейност в определените в Националната 

стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи 

сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:  

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“; 

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“;  

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“. 

 

**Пояснителен текст към т. 10.1. b):  

Приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

2014-2020 г. (ИСИС), са : 

 Информационни и комуникационни технологии и информатика : 

- производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства 

и системи;  

- ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите 

три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, 



развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „имбедид” софтуер; 

- 3D дигитализация, визуализация и прототипиране; 

- Big Data, Grid and Cloud Technologies; 

- безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление; 

- езикови технологии; 

- уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и 

експлоатиране на нови услуги и продукти; 

- използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и 

системи. 

  

      Мехатроника и чисти технологии:  

- производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от 

мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат; 

- машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта 

и енергетиката; 

- инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, 

уреди и системи; 

- системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в 

производството; 

- роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D 

моделиране, системи за инструментална екипировка; 

- създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи; 

- проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-

национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия; 

- био-мехатроника; 

- интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“; 

- синя икономика – технологии за развитие; 

- чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и 

ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, 

водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за 

включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства). 

 

      Индустрия за здравословен живот и биотехнологии   

- методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на 

специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни 

продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови 

продукти, козметични средства и продукти); 

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

- производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална 

диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига; 

- персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и 

средства; 

- медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а 

персонален туризъм); 

- нано-технологии в услуга на медицината; 

- био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот; 

- приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски 

ресурси; 



- производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена 

вода; 

- зелена икономика.  

 

      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. 

 

*** Проектните предложения за развитие на продукти и услуги, свързани със застаряването на 

населението, полагане на грижи и здравеопазване да са в обсега на действие на посочените 

сектори, съгласно заявен код на икономическа дейност ( КИД 2008) а проектите насочени към 

социално предприемачество трябва да покажат социалния ефект чрез разработения бизнес план. 

 

ВАЖНО! 

Описанието на идентифицираните направления за всяка от тематичните области на 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020с кодове 

по КИД 2008 е дадено в Приложение № 35 към Документи за информация по настоящата 

процедура за кандидатстване. 

 

За определяне на по-висока ставка от 15 процентни пункта за кандидат, съгласно посочения в т. 

10.1.b) критерий, кандидатът посочвакода на икономическата си дейност по Класификатор на 

икономическите дейности (КИД-2008) – (приложение 30 от Документи за информация) във 

Формуляра за кандидатстване и в Приложение 1 „Основна информация за проекта“ от 

Документи за попълване. 

11. Допустими кандидати 

11.1. Видове допустими кандидати:  

1. Търговци по смисъла на Търговския
4

 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; 

                                                      
4
 Съгласно  Чл. 2. от Търговския закон: „ Не се смятат за търговци: 

1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност; 
2. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако 
тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3; 



11.2. Критерии за допустимост на кандидатите: 

3. Допустимите кандидати 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. 

4. Допустимите кандидати трябва да отговарят на изискванията за микро предприятие съгласно 

Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014. 

На етап кандидатстване, към проектните предложения, се представя Декларация за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 по смисъла на Закона за малките и средните предприятия 

(ЗМСП) (Приложение 13 и 13а от документи за попълване).  

 

5. Кандидатите микропредприятия, от територията на МИГ Исперих могат да участват в 

процедурата 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.  

 

6. Кандидатите, регистрирани по Закона за занаятите (занаятчии) към датата на подаване на 

проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:  

а) Да са регистрирани по Закона за занаятите в Регионалната занаятчийска камара;  

б) да отговарят на изискването на чл.4 на Закона за занаятите (чл.4 Занаятчията упражнява 

занаята след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за 

регистър БУЛСТАТ, с изключение на занаятчиите, които не са самостоятелно заети лица.) 

в) Да представят Свидетелство за калфа или майсторско свидетелство, или свидетелство за 

придобита II или III степен на професионална квалификация в институции от системата на 

професионалното образование и обучение или диплома за висше образование, съответстващо 

на занаята, който иска да упражнява. 

 

7. Кандидатите - земеделски стопани/земеделски производители към датата на подаване на  

проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:  

а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл.7, ал.1 от Закона за подпомагане 

на земеделските производители, което се доказва с: 

 

- анкетни формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда 

на наредбата по § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за подпомагане на 

земеделските производители за създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани. 

 

б/ Да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския 

закон или Закона за кооперациите.  

 

Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата процедура за 

набиране на предложения. В случай че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, 

то до оценка ще бъде допуснато последното, по време на подаване, проектно предложение, освен 

ако същото не е оттеглено от страна на кандидата. 

 

ВАЖНО!  

В Условията за кандидатстване, раздел 24 „Списък на документи, които се подават на етап 

кандидатстване“ са посоченидокументите, които трябва да се приложат, за да се  удостовери 

допустимостта на кандидата. 

Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.  



11.3. Критерии за недопустимост на кандидатите: 

1. По мярката не се подпомагат кандидати, попадащи в забранителните режими на Регламент 

(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. 

2. Не е допустим получател на финансова помощ клон на юридическо лице или на едноличен 

търговец, ако юридическото лице или едноличният търговец, открил клона, не отговаря на 

изискванията начл. 18 от Наредба 22./14.12.2015г. на МЗХГ. 
3. Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ в процедура чрез подбор не могат да участват и 

безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице 

обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

съгласно чл. 54 от ЗОП или които не са изпълнили разпореждане на ЕК за възстановяване 

на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.   

На етап кандидатстване, към проектните предложения, се представя Декларация за обстоятелства, 

че кандидатите не попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл.7 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. (ПМС № 162/2016 г.)   

По отношение обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54 от ЗОП кандидатът има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност 

съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.  

4. Не са допустими за подпомагане кандидати, за които се установи, че не отговарят на 

изискванията относно липсата на обстоятелства по чл. 12, ал. 3 на Наредба 22/2015 г. 

Кандидатите прилагат Декларация по образец (Приложение № 4 от документи за 

попълване), съответстваща на  Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 на Наредба 22/2015 г. 

5. Финансова помощ по мярката не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, 

които не отговарят на изискванията на чл.18 от Наредба 22/2015 г. 

 

ВАЖНО! 
При кандидатстване кандидатите са длъжни да представят: 

 Декларация по образец (Приложение № 4 от документи за попълване), съответстваща на 

Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 на Наредба 22/2015 г.  (посл. изм. - ДВ, бр. 69 от 

2017 г., в сила от 25.08.2017 г. ).  

 Свидетелство за съдимост на представляващия/представляващите кандидата, 

 Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 87, от ДОПК от 

Национална агенция по приходите и 

 Удостоверение за липса на задължения към община Исперих 

 

 

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проектни 

предложения и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:  

6. са включени са в системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 142 и 143  от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 1046/2018 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 

2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение 

на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, 

(ЕС) № 1309/2013, (ЕС)№ 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 



541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012; 

7. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако не са реабилитиран за престъпление  по чл. 

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс. 

8. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;  

9. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;  

10. са в процес на ликвидация и/или несъстоятелност или са в процедура по ликвидация, или 

са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, или са преустановили дейността си; 

11. имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата 

или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл 

в сила; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган; 

12. имат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ; 

13. са лишени от правото да упражнява определена професия или дейност, установено с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

е извършено нарушението;   

14. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 2.5. с акт на компетентен 

орган е установено, че:  

а) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост или подбор;  

15. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение 

на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 

и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;  

16. са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;  

17. са нарушили правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е установено с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

е извършено нарушението;   

18. са опитали, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:  

 а) да повлияят на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на някой 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР, 

и/или от ДФЗ, свързано с одобрението за получаване на финансова помощ, чрез 

предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; 

б) да получат информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от 

УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в 

стратегията за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да му даде неоснователно предимство, 

свързано с одобрението за получаване на финансова помощ;   

19. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че са 

нарушили чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен;   

20. е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за предоставяне на финансова 



помощ от Европейските инвестиционни и структурни фондове, договор за обществена 

поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му 

прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, което е било 

разкрито, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто 

от стойността или обема на договора; 

21. са извършили нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните органи, 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността; 

Съгласно Заповед № 09-647/03.07.2019г. на Ръководителя на УО на ПРСР
5
, не са допустими за 

подпомагане кандидат, който е:  

22. свързано лице по смисъла на § 1, от допълнителните разпоредби на Търговския закон с 

представляващ по закон и/или пълномощие, член на управителния орган или контролния 

орган на Местна инициативна група – Исперих, или с кмета на община Исперих. 

23. член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ Исперихили е 

свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на 

МИГИсперих по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

24. свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с 

друг член на колективния управителен или представляващ по закон и пълномощие член на 

колективния управителен орган на МИГ Исперих и/или на контролния орган на МИГ или 

представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ. 

 

ВАЖНО! 

Основанията по т.6, т.7, т.8 и т.9 се прилагат за лицата, които представляват кандидата. 

 

Основанията по т.11 не се прилагат, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 

последната приключена финансова година.  

 

Обстоятелствата по т. 22, 23 и 24 се декларират с попълване на декларация, приложение 14, по 

образец. 

От участие се отстраняват лица, за които се установи, че изкуствено са създали условия за 

получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката. 

Преди подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, декларираните от кандидатите обстоятелства се доказват и се извършва проверка от УО 

на ПРСР/ ДФЗ , относно същите:  

а) с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за 

които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за 

електронното управление;  

б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани на предходен 

етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства. 

 

12. Допустими партньори: 

Неприложимо 

                                                      
5
 Заповед № 09-647/03.07.2019г. на Ръководителя на УО на ПРСР е налична на сайта на МИГ Исперих: 

http://www.leaderisperih.eu/?page_id=35 

http://www.leaderisperih.eu/?page_id=35


13. Дейности, допустими за финансиране: 

13.1. Допустими дейности: 

 

По мярката се подпомагат инвестиции внеземеделски дейности, които се изпълняват 

САМО  на територията на община Исперих за: 

 

А) Развитие на 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
6
 на туристи с 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. 

Б) 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 , (извън 

публичните/общински и държавни/ здравни услуги), услуги базирани на ИКТ и др.; и бизнеса 

като технически услуги, ветеринарни дейности и други. 

В) Развитие или подобряване на производства, включени в определените в Националната 

стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори. 

Секторите на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност, изведени като 

приоритетни, съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия 2014-2020 (НСНМСП), са както следва: 

 

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 “; 

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 “. 
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„Места за настаняване" са къщи за гости и семейни хотели съгласно Закона за туризма.   

 



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 “;  

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 “. 

 

Г) Развитие на производства в областта на „зелената икономика“
7

, включително на 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, в случай че количеството 

произведена енергияне надхвърля необходимото количество енергия за покриване на 

потребностите на предприятието.  

 

Секторите на икономическа дейност по т.13.1. се определят по Класификатора на 

икономическите дейности (КИД-2008).  

 

 

В Приложение № 1 „Основна информация за проектното предложение“, кандидатът посочва 

кода по КИД-2008 на основната и допълнителните икономически дейности, осъществявани от 

предприятието през предходната финансова година, предхождаща датата на кандидатстване или 

към текущата година за новообразувани предприятия.  

Данните се вземат от справката за дейността на предприятието за предходната финансова година, 

заверена от НСИ.  

Възможно е посочването на повече от един код по КИД-2008. Кандидатите, които нямат 

приключена финансова година или с инвестицията за която кандидатстват разширяват/ 

разнообразяват стопанската си дейност, заявяват Кода по КИД 2008 във Формуляра за 

кандидатстване и в Приложение № 1 Основна информация за проектното предложение.  

 

Кандидатите се задължават да поддържат съответствие с условията, при които са получили 

помощта. 

 

ВАЖНО! 

При попълване на т. 7 „План за изпълнение/ Дейности попроекта“ от Формуляра 

                                                      
7
Определение на Европейската агенция по околна среда: "Зелената икономика е тази, в която политиките и 

иновациите позволяват на обществото да използва ефективно ресурсите, да подобрява човешкото 

благосъстояние чрез подход на приобщаване, като същевременно се опазват природните системи, които 

поддържат живота на земята" (http://www.eea.europa.eu/themes/economy/about-green-economy and EEA 2012) 
 
 

http://www.eea.europa.eu/themes/econo


за канидидатстване, канидатитеследва да се ръководят от изискванията, дадени в 

т. 7 на Приложение 25 „Указания за попълване на електронен формуляр“ в 

Документи за информация. 

13.2. Условия за допустимост на дейностите: 

1. Дейностите по проекта не трябва да оказват отрицателно въздействие върху околната среда 

съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 

разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане и Закона за 

водите.За доказване на съответствието на проектното предложение с екологичното 

законодателство кандидатътзадължително прилага: Решение за преценяване на необходимостта 

от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ решение по оценка на 

въздействие върху околната среда/ решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка/ становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен 

на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за 

съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или 

Закона за водите (когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за 

водите). 

2. Проектите, попадащи в територии от Натура 2000, трябва да съответстват на разпоредбите на 

Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото 

прилагане. 

3. За подпомагане по реда на тези указания кандидатите представят бизнес план по образец 

съгласно Приложение № 9 (9а и 9б) от Документи за попълване, който съдържа подробно 

описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на 

инвестиции за извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период. Бизнес 

планът трябва да показва: 

- подобряване на дейността на предприятието и да доказва икономическата 

жизнеспособност на проекта и предприятието 

- планираните инвестиции и дейности да водят до постигане на една или повече от целите 

на мярката и да е в съответствие с принципите на добро финансово управление, 

публичност и прозрачност. 

4. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е 

собственост на кандидата, към проектите се прилагат: 

- документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, 

считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на 

строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работиза изграждане 

на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква 

разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ); 

-документи за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години,считано от датата на 

подаване на проектното предложение, нотариално заверен и вписан в районната служба по 

вписванията – в случай на кандидатстване за разходи за: 

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за 

подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се 

изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ; 

б) обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за 



строеж съгласно ЗУТ, извън случаите по т. 13.1. Г 

 

5. Към проектите, включващи разходи за строително- монтажни работи, се прилагат: 

а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, 

обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвиденитестроително- 

монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за 

устройство на територията; 

б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен 

проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.); 

в) подробни количествени сметки за предвидените строително- монтажни работи, които са 

заверени от правоспособно лице; 

г) влязло в сила разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ; 

д) становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че 

строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се 

изисква съгласно ЗУТ; 

6. Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение 

за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.  

 

Машини и съоръжения: 

7. Когато инвестицията по проекта е задейности свързани с производство и инвестицията  в 

нови машини, оборудване и съоръжения, е част от технологичен процес, се прилагат 

Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и 

заверен от правоспособно лице и описание на годишния капацитет на предприятието по видове 

продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана. 

 

8. Когато инвестицията по проекта е за закупуване и/или инсталиране на нови машини, 

оборудване и съоръжения, се представят Технически спецификации. 

9.Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или 

регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се 

подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, 

удостоверяващ регистрацията, когато това обстоятелство не е проверимо в публични 

регистри.При наличие на публичен регистър, оценителната комисия извършва служебна проверка 

в него за оценка на съответствието с това изискване. Това се отнася за случаите, в които 

подпомаганата дейност се упражнява от кандидата към датата на подаване на проектното 

предложение и/или за стартирането и е необходимо предварително лицензиране, разрешение 

и/или регистрация на дейността или на собственика/управителя. 

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници 

10.За проекти, включващи инвестиции за производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници за собствено потребление, кандидатът представя Одобрен технически/ 

технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от 

правоспособно лице. 

11. Инвестиции за производство на енергия от ВЕИ, включително проекти с инвестиции за 

производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или 

производство на биогорива и течни горива от биомаса се подпомагат само, ако са за собствено 



потребление на кандидата и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за 

покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава 

мощност от 1 мегават. 

12. Проекти за производство на  биогорива и течни горива от биомаса се подпомагат при условие, 

че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници. 

13. При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да 

съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия. 

14. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-

малко 10 на сто топлинна енергия. 

15. При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база за 

периода на изпълнение на бизнес плана (Приложение № 20 от Документи за попълване). когато се 

предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната 

дейност на кандидата или чрез предварителни или окончателни договори с описани вид, 

количества и цена на суровините - когато не се предвижда използване на биомаса, получена в 

резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата. 

16. При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други 

богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които 

могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за 

отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи. 

17. Към проектното предложение се прилага анализ, удостоверяващ изпълнението на условията 

по т.11 –16, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област. 

 

Дейности за изграждане и обновяване на места за настаняване: 

18. Проект, предвиждащ дейности за изграждане на помещения за настаняване на туристи, е 

допустим при следните условия: 

- обектът да е с 20 и по-малко от 20 помещения за настаняване на туристи;  

- стойността на финансовата помощ да не превишава 50 000 лв. с включен ДДС, (чл.21, ал.4 

от Наредба 22);  

- След приключване на проекта, обектът да е регистриран в Регистъра на категоризираните 

обекти за настаняване на територията на Община Исперих   

- Спазени са изискваниятачл. 79, ал. 2 на Наредба 22/2015 г.: обектът да има създадена и 

функционираща интернет страница; страницата предоставя възможност за онлайн 

резервации; съдържа актуална информация за помещенията и удобствата в тях, 

включително със снимков материал; има посочени цени за настаняване иима налична 

връзка/ линк/ на интернет страницата на туристическия обект със интернет страницата на 

МИГ Исперих и на специализиран туристически сайт.  

 

ВАЖНО: 

Кандидатите с проектни предложения за безвъзмездно финансово подпомагане на дейности, 

свързани с туристически услуги (Изграждане или обновяване на туристически атракции, 

Изграждане или обновяване на ресторанти и места за хранене, Изграждане или обновяване на 

места за настаняване, Даване под наем на оборудване и екипировка за спорт и развлечения), 

спрямо кода на икономическата си дейност по КИД 2008,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 си на 



страницата на 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. 

Кандидатите представят декларация Приложение № 21 от Документи за попълване. 

 

19.Дейностите по проект,  насочен  към предоставяне насоциални услуги от физическо или 

юридическо лице, допустим кандидат по процедурата, трябва да са в съответствие със Закона за 

социалните услуги. Частните доставчици на социални услуги подлежат на  лицензиране.  

 

ВАЖНО! 

Дейностите, допустими за подпомагане по настоящата процедура са упоменати с кодове по 

КИД в Приложение № 35 от Документи за информация Списък на сектори и кодове по КИД – 

2008,  включващ: 

1. Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към производство на 

продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на ЕС. 

2. Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на услуги във 

всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности. 

13.3. Недопустими дейности:  

1. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е 

получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на ЕС.  

2. Дейности, в сектори, изключени от приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията или недопустими съобразно демаркационната линия на ПРСР с други 

програми, финансирани със средства на ЕС. 

3. 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. 

4. Дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултатът от 

дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на 

Европейския съюз, съгласно Приложение № 3 към Документи за кандидатстване. Не се 

подпомагат по процедурата чрез подбор и дейности, при които резултатът от дейността е 

продукт извън Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз, 

съгласно Приложение № 3 и същите са допустими за подпомагане по подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. 

и по подмярка 4.2 от СВОМР. 

5. Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване 

при стойност на финансовата помощ над 50 000 лв. с включен ДДС по проект, 

финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР.  

6. Не се предоставя финансова помощ за проектни предложения, които не са в съответствие 

с политиката на ЕС за равенство между половете и недискриминация. 

7. В рамките на мярката не се финансират дейности, насочени към първична преработка на 

дървесина, които са допустими за подпомагане по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ като: 

а)закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на 

дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка 

съгласно „Списък на производствата преди индустриалната преработка на дървесината съгласно 

Обща база за статистическите класификации на икономическите дейности в рамките на 

Европейската общност, NACE Rev. 1.1:  

- Машинно обработване  на  дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или 

рязане или развиване; 



- Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане; 

- Сушене и импрегниране на дървен материал; 

- Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески,  дървесни 

пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни 

отпадъци; 

- Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране; 

- Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране. 

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на 

недървесни горски продукти. 

8. Не се подпомагат проекти: 

- за които има постановен административен акт по реда на Закона за опазване на околната 

среда и/ или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за неодобряване 

осъществяването/ несъгласуване на инвестиционното предложение/ плана/ програмата/ 

проекта или за прекратяване на процедурата, включително и поради недопустимост спрямо 

режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни; 

- които се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от 

Закона за опазване на земеделските земи и не се изпълняват мерките, предвидени в проекта 

по чл. 11, ал. 2 или 3 от същия закон;  

- по които дейностите по настоящите Условия за кандидатстване, включени в проектите, са 

били физически започнати и/ или извършени преди подаване на проектното предложение, 

независимо дали всички свързани плащания не са извършени; 

- които след изпълнение на дейностите по проекта няма да доведат до използване на обекта на 

инвестицията по предназначение и/или въвеждане на обекта на инвестицията в експлоатация 

в случаите, когато това е задължително съгласно ЗУТ и подзаконовите актове за неговото 

прилагане; 

- които включват инвестиции, които не отговарят на европейското и национално 

законодателство. 

- Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не 

произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия. 

14. Категории разходи, допустими за финансиране: 

14.1. Допустимите за финансиране категориите разходи за проекти към стратегията за ВОМР, 

саопределени в чл. 20 от Наредба № 22 от 14.12.2015 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., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 

18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 

от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22)  

 

14.2. Допустими видове 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) 

1305/2013, и Наредба 22/14.12.2015 г. 

 

При спазване на горните изисквания, допустими за финансиране са разходи за материални и 

нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, 

свързани с: 

1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

http://evroprogrami.com/mnenieto-na-konsultanta/klasifikaciya-na-selskite-rayoni-v-prsr-2014-2020


2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до 

пазарната стойност на активите; 

3. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 

придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

4. Общи разходи, свързани с разходите по т. 1 и 2, например хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – 

максимум до 12 % от допустимите разходи, посочени в раздел.14.2 от т.1 до т. 3, 

извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях 

плащания са направени. 

5. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проектното 

предложение, с изключение на общите разходи по т.4. 

 

Специфични допустими разходи:  

6. Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход. В случай, че ДДС е 

невъзстановим за кандидата, същият се включва към съответното бюджетно перо по 

проекта. 

Разходите за възстановим ДДС няма да се считат за собствено съфинансиране от страна на 

бенефициента.  

 

Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя в рамките на наличните средства 

по мярка 6.4. от СВОМР на МИГ-Исперих под формата на възстановяване на действително 

направени и платени допустими разходи.  

 

14.3. Условия за допустимост и обоснованост на разходите: 

Разходите, включени в проектното предложение следва да са обосновани. 

 

1. Закупуване на транспортни средства
8
 се допуска при следните условия: Допустими са само 

транспортни средства, които представляват „машини“. Съгласно § 6, т. 16 от допълнителните 

разпоредби на Закона за движение по пътищата "Самоходна машина" е съоръжение или 

машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или 

придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокари, мотокари и 

самоходна земеделска и горска техника по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, 

строителните машини, верижните специални и верижните бронирани машини от Българската 

армия и Министерството на вътрешните работи и други подобни. Самоходната машина е 

малогабаритна, когато е с теглително усилие до 200 kg, максималната и скорост на движение 

е до 25 km/h, колеята - до 900 mm, и масата без товар - до 900 kg.“. Освен това „машините“ 

следва да отговарят на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. 

Съгласно чл. 2 законът се прилага за земеделска, горска техника, включително превозни 

средства и машини за земни работи, наричани по-нататък "техниката". „Машини за земни 

работи" са самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, имащи 

екипировка или оборудване (работни средства), конструирани да извършват изкопни работи, 

товарене, транспортиране, пробиване/сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене 

на земни, скални и други материали. 

 

2. Допустимите „Общи разходи” по т. 4 от раздел 14.2. „Допустими видове разходи“ не 

                                                      
8
 Съгласно указания за прием на проекти  на УО на ПРСР, приложение към Заповед  № РД 09-828/04.09.2018г. 



може да превишават 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта, включени в т. 

1 – 3 и са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички 

свързани с тях плащания са направени. 

 

3. Общите разходи по т. 4 от раздел 14.2. „Допустими видове разходи“ са: 

а) свързани с консултации;  

б) хонорари за правни услуги, архитекти, инженери; 

Консултациите, по буква „а“ се състоят от разработване на бизнес план, включващ 

предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и 

окомплектоване на пакета от документи, и консултантски услуги, свързани с изпълнението и 

отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, и не следва да надхвърлят 5 на 

сто от стойността на допустимите разходи. 

 

4. Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост са 

допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване 

на проектното предложение. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-

ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер; 

5. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че 

бенефициентът на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на 

подаване на заявката за плащане за същия актив. 

 

МИГ извършва оценка на основателността на предложените за финансиране 

Допустими разходина проекта. 
При определяне основателността на разходите КППП/Оценителната комисия, назначена от 

МИГ, ще прилага следния метод: съпоставяне на предложените разходи с представени от 

кандидатите оферти и други документи, като КППП ще одобрява стойността на разхода, както 

следва: 

I.В случай че са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ: 

1. В случай че разходът, за който се кандидатства с проектното предложение е включен в 

списък с референтни цени, публикуван на интернет страницата на ДФ „Земеделие” 

(Приложение 37 от Документи за информация), то кандидатът попълва посочения код на 

референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции и дейности по образец 

(Приложение 2 от документи за попълване). В този случай кандидатът представя „оферта 

и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в 

интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от 

производителя/ 

2. доставчика/строителя”. 

3. В случай че разходът, за който се кандидатства не е включен в списък с референтни 

разходи на ДФ „Земеделие”, то кандидатът следва да извърши пазарно проучване за 

гарантиране на пазарна цена на съответния актив/услуга/строителствочрез осигуряването 

на най-малко три съпоставими независими индикативни оферти в оригинал./В 

случай, че разходът, за който се кандидатства не е включен в списък с референтни 

разходи на ДФ „Земеделие“, но възлагането на услугата на друго лице е невъзможно 

поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, следва да се 

представи оферта за извършване на услугата от лицето, притежаващо съответните права/ 

4. Пазарното проучване включва осигуряването на най-малко три съпоставими 

независими индикативни офертиза всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи в 

оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, 

датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа 

спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. 

5. Индикативни оферти. Индикативните оферти се набират чрез изпратено запитване за 



индикативна оферта, съгласно  Приложение № 16 от Документи за попълване. 

Кандидатите определят подходящ срок за получаване на оферти, който не може да бъде 

по-кратък от 5 работни дни. 

6. Минимално съдържание на офертите е: наименование на оферента, срок на валидност на 

офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, техническо 

предложение, с вкл. подробна техническа спецификация на активите/услугите, ценово 

предложение в левове с посочен ДДС. В случаите на инвестиции за строително-монтажни 

работи към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки, които се представят 

във формат „pdf“ и „xls”/“xlsх”. 

7. Участниците на пазара, предлагащи офертите, следва да декларират, че са информирани, 

че нямат предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за избор 

на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г.Интензитетът на 

безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е над 50% и се прилагат 

изискванията на чл. 50, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове.Текстът на декларацията от оферента се съдържа в 

образецана запитване за оферта Приложение № 16 от Документи за попълване.  

8. На етап кандидатстване по процедурата, представените три оферти, служат само за 

доказване основателността на разхода при оценката на проектното предложение. 

Кандидатът представя протокол с решение за определянена стойността/ ценатана 

разхода, за който се кандидатства за подпомагане, въз основа на критерий най-ниска 

предложена цена. 

9. „Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната 

свързаност помежду си или спрямо кандидата:  

а). едното участва в управлението на дружеството на другото; 

 б.) съдружници; 

 в). съвместно контролират пряко трето лице; 

 г). участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат 

да се уговарят условия, различни от обичайните; 

 д). едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на 

другото лице; 

  е). лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или 

юридическо; 

  ж). лицата, едното от които е търговски представител на другото. 

 

10. За предварително извършени разходи по т. 4 от Раздел 14.2. „Допустими видове разходи”, 

вкл. за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждения на архитекти, 

инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. и преди датата на 

подаване на проектното предложение, кандидатите представят фактури, придружени с 

платежни нареждания, ведно с банкови извлечения.  

 

 

ВАЖНО! 

Съгласно чл. 50, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), когато прогнозната стойност на разходите за: 

1. строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху 

добавената стойност, е на стойност равна или по-висока от 50 000 лв.,  

и/или 

2. доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък 

върху добавената стойност, е на стойност равна или по-висока от 30 000 лв.,  

бенефициентът провежда процедура за избор на изпълнител с ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

по реда на ПМС № 160, СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

ДОГОВОР. 



 

 

II. В случай че не са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, т.е. кандидатът не е 

задължен да проведе избор на изпълнител по правилата на ПМС № 160 с публична покана, то 

кандидатът, при получаване на индикативните офертипо настоящия ред, извършва сравнение на 

предложенията и сключва договор (предварителен/ 

окончателен) с избрания доставчик.  

Изборът на изпълнител се протоколира с решение. 

В този случай кандидатът може да избере икономически най-изгодна оферта от трите получени 

оферти, на основание на един от следните критерии за възлагане на поръчката за доставка: 

а) най-ниска предложена цена,  

б)ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за 

целия жизнен цикъл,  

в) оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или 

нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или 

социални аспекти, свързани с предмета на поръчката.  

 

Договорътсе сключва за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията/предмет на 

дейността, с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, 

количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на 

хартиен и електронен носител. В договорите се описва ДДС. 

 

ВАЖНО! 

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Исперих е 

60 % и в зависимост от размера на инвестициите по проекта, кандидатът планира или 

непланирапроцедура с публична покана за определяне на  изпълнител/и по реда на ПМС 

160/2016.  

 

Когато кандидатът планира да проведе процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 

160/2016 г. след сключване на административния договор, той трябва да съобрази 

документите, които прилага, с изискванията на чл. 50, ал.2 от ЗУСЕСИФ и на ПМС 160/2016 г. 

и НЕ ПРИЛАГА в раздел 12  на Формуляра за кандидатстване договор/и 

(предварителен/окончателен) с избран доставчик, по т. III по-горе. 

III.Oферентите, когато са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към 

Агенцията по вписвания, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за 

правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-

монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен 

професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да 

извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната 

категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. 

14.4. Недопустими разходи 



1. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът 

вече е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от друг ЕСИФили 

чрез други инструменти на Европейския съюз, в съответствие с чл. 65, параграф 11 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013.  

2. Придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3, както 

и други, за които са посочени ограничения в Регламент № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de 

minimis (хазарт, финансови услуги, голф); 

3. Лихви по дългове; 

4. Закупуване на незастроени и застроени земи с пазарна стойност над 10 на сто от общите 

допустими разходи за съответната операция; 

5. Обикновена подмяна и поддръжка; 

6. Лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; 

7. Лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на 

съответния актив не по-късно от датата на подаване на искане за междинно или 

окончателно плащане за същия актив; 

8. Режийни разходи; 

9. Застраховки; 

10. Закупуване на оборудване втора употреба;  

11. Извършени преди 1 януари 2014г. 

12. Принос в натура; 

13. За инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху 

околната среда;  

14. Извършени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички 

свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни 

проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, 

извършени след 1 януари 2014 г; 

15. Изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за 

настаняване и стойност на финансовата помощ над 50 000 лв. с включен ДДС по проект, 

финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, или ако не са спазени изискванията на 

чл.19, ал.2 от Наредба 22; 

16. Определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените дотук. 

17. Общи разходи, които надвишават праговете по чл. 50 ал. 2 от ЗУСЕИСФ, но изборът на 

доставчик не е направен публично съгласно изискванията на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. 

(прилага се и  § 4, ал. 3 от ПЗР) 

18. Неустойки за неизпълнение по договорите с избраните доставчици/изпълнители; 

19. Транспортни, вкл. превозни средства, освен такива, представляващи машини и 

оборудване, съгласно описанието в т. I от подраздел 14.3. на настоящите условия за 

кандидатстване. 

20. Текущи разходи
9
 .  

 

15. Допустими целеви групи (ако е приложимо): 

Не е приложимо за мярката. 
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Административни разходи и разходи свързани с поддръжка и експлоатация на активите. 



16. Приложим режим на минимални/държавни помощи: 

16.1. Общи условия. 

Финансова помощ ще се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент 

(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към 

помощта de minimis.  

Финансовото подпомагане за дейностите по мярка 6.4. от СВОМР на МИГ-Исперих не 

попада в обхвата на чл. 42 от ДФЕС, тъй като дейностите са извън селскостопанския 

сектор. По отношение на подпомагането за развитие на селските райони, основните 

принципи за приложимост на правилата за държавни помощи са изложени в чл. 81 и 82 

от Регламент № 1305/2013г. Съгласно чл. 81, параграф 1 от Регламент 1305/2013г., 

правилата за държавната помощ се прилагат по отношение на подпомагането за 

развитието на селските райони, отпуснати от държавите членки, когато то е извън 

обхвата на чл. 42 от ДФЕС. Следователно финансовото подпомагане по мярката 

представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.  

Съгласно т. 13. „Елементи, необходими за оценка на държавните помощи“ от ПРСР 2014 

– 2020 г., подкрепата по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

ще се предоставя в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013, поради което за тази 

мярка ще се прилага цитирания регламент. Тази помощ представлява помощ, отпускана 

на едно и също предприятие през даден период от време и която не надвишава определен 

размер, не отговаря на всички критерии по чл. 107, параграф 1 от ДФЕС и поради това не 

е предмет на процедурата за уведомяване.  

Съгласно приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и чл. 7 от Закона за 

държавните помощи, подпомагането по тази дейност се разглежда по общите правила за 

държавни помощи.  

16.2.Условия на Регламент № 1407/2013г. на Комисията от 18 декември 2013г. 

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към помощта „de minimis“:  

1. Регламент № 1407/2013 се прилага за помощите представяни на предприятията от 

всички сектори с изключение на тези посочени в чл. 1 и определенията за тях в чл. 2, пар. 

1 на Регламента.Предоставянето на помощта не може да е обвързано с преференциалното 

използване на национални продукти спрямо вносни такива. 

2. Общият размер на помощта deminimis, предоставена на едно и също предприятие, 

не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три 

бюджетни години. 

Общият размер на помощта deminimis, предоставяна на територията на Република 

България на едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози 

за чужда сметка или срещу възнаграждение, не надхвърля левовата равностойност на 100 

000 евро, за период от три бюджетни години – текущата и предходните две. Тази помощ 

deminimis не може да се използва за придобиването на товарни автомобили за 

автомобилен транспорт. 

Тези тавани се прилагат независимо от формата на помощта deminimis или от 



преследваната цел и без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло или 

частично със средства, произхождащи от Съюза.  

Когато с отпускането на нова помощ deminimis може да бъде надвишен съответния таван, 

никоя част от тази нова помощ не може да попада в приложното поле на Регламента. 

Когато дадено предприятие извършва дейност в секторите посочени в параграф 1, букви 

а,б или в на чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, както и в един или повече сектори  или 

дейности обхванати от цитирания регламент за таван се използва определения в член 3, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, при условие че се гарантира чрез подходящи 

средства — чрез разделение/демаркация на дейностите или разграничаване на разходите, 

че дейностите в сектора посочени в параграф 1, букви а,б или в на чл. 1 от Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013 не се ползват от помощи deminimis, предоставени в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

3. Ако дадено предприятие изпълнява автомобилни товарни превози за чужда сметка 

или срещу възнаграждение, както и ако извършва и други дейности, за които се прилага 

таванът от 200 000 евро, таванът от 200 000 евро се прилага за предприятието, при 

условие, че то гарантира посредством подходящи средства, като например отделяне на 

дейностите или разграничаване на разходите, че помощите за дейността по автомобилни 

товарни превози не надвишават 100 000 евро и че помощите deminimis не се използват за 

придобиване на товарни автомобили. 

4. Помощта се смята за отпусната от момента на подписване на договор за 

предоставяне на финансова помощ, независимо от датата на реалното плащане.   

5. Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за 

която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република 

България от: 

- предприятието кандидат; 

- предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също 

предприятие“
10

 по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013; 

- всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от 

предприятията,  образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието 

кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013; 

- предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието 

кандидат, които са се възползвали от помощ deminimis, получена преди разделяне 

или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

 

6. Натрупването на минимални помощи, предоставени на територията на Република 

България в рамките на едно и също предприятие е съгласно разпоредбите начл. 5 на 
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 Съгласно чл.2, пар.2 на Регламент (ЕС) №1407/2013 едно и също предприятие“ означава всички предприятия, 

които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения: 

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго 

предприятие; 

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на 

административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие; 

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на 

договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт; 

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по 

силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от 

гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие. 

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в букви а) — г), посредством едно или 

няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие. 



Регламент (ЕС) № 1407/2013: 

- Когато дадено предприятие попада в приложното поле на Регламент (ЕС) № 

1407/2013 помощта deminimis предоставена за него съгласно регламента може да 

се кумулира с помощ deminimis предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 

360/2012 на Комисията до тавана, установен в посочения регламент. Тя може да се 

кумулира с помощ deminimis, предоставяна съгласно други регламенти за такава 

помощ до съответния таван определен в чл. 3, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 

1407/2013.  

- Помощта deminimis не се кумулира с държавна помощ във връзка със същите 

допустими разходи или с държавна помощ за същата мярка за рисково 

финансиране, ако чрез това кумулиране може да се надвиши най-високият 

съответен интензитет на помощта или размер на помощта, определен за 

конкретните обстоятелства на всеки отделен случай с регламент за групово 

освобождаване или решение, приети от Комисията. Помощ deminimis, която не е 

предоставена за конкретни допустими разходи или не може да бъде свързана с 

такива, може да се кумулира с друга държавна помощ, предоставена с регламент 

за групово освобождаване или решение, приети от Комисията. 

7. При определяне на максимално допустимият размер и съответно интензитет на 

помощта, в конкретния случай и в конкретните обстоятелства, да се взема предвид както 

размера на минималната помощ, за която се кандидатства, така и общият размер на вече 

получена минимална помощ на територията на Република България в рамките на едно и 

също предприятие, независимо от това дали тази подкрепа е финансирана от местни, 

регионални, национални или общностни източници. 

8. Праговете, посочени по-горе не могат да бъдат заобикаляни чрез изкуствено 

разделяне на проекти със сходни характеристики и бенефициенти.  

9. За изпълнението на обстоятелствата кандидатите посочват данните за получени 

минимални и държавни помощи в Декларация за минимални и държавни помощи, 

попълнена по образец, част от Условията за кандидатстване. (Образец на декларация и 

указания за попълването й са налични на адрес: htpp://stateaid.minfin.bg/bg/page/7). 

10. Цитираните по-горе условия на регламента се проверяват на етап 

административно съответствие и допустимост на проектното предложение. 

11. За спазването на обстоятелствата се извършва проверка в Информационна система 

"Регистър на минималните помощи", Публичния регистър на Европейската комисия, 

Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на 

ЕС в България 2007-2013 (ИСУН), Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и Търговския 

регистър.  

12. Периодът, който се проверява, във връзка с натрупването на минимални помощи, е 

три бюджетни години текущата и предходните две. За целите на определянето на тавана, 

помощта се изразява като парични безвъзмездни средства. Всички използвани стойности 

са в брутно изражение, т.е. преди облагане с данъци или други такси.  

Помощ изплащана на траншове, се сконтира към стойността й към момента на нейното 

предоставяне. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият 

процент, приложим към момента на отпускане на помощта.(същият може да бъде 

намерен на www.stateaid.minfin.bg/bg/page/424) 

13. Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за 

вече реализирани дейности или такива, финансирани по друг проект, програма или 

каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на 



Общността или друга донорска програма. 

14. Неспазването на условията,  относно Общият размер на помощта deminimis, 

указани в раздел 16 „Приложим режим на минимални/държавни помощи“ водят до: 

отказване на помощта, служебно намаляване на помощта или възстановяване на 

неправомерно предоставена помощ. 

15. Преди сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

Държавен фонд „Земеделие“ (Администратор на помощта)ще извършва документална 

проверка на декларираните данни от одобрените кандидати в Декларацията за 

държавни/минимални помощи.   

16. Държавен фонд „Земеделие“ информира министъра на финансите в срок до три 

дни от предоставянето на всяка помощ, попадаща в обхвата на минимална помощ, чрез 

въвеждане на информацията в Информационната система „Регистър на минималните 

помощи“.  

17. В договора за безвъзмездна финансова помощ, се съдържа информация относно 

вида на отпуснатата помощ, както и за възможните последствия от предоставянето й, 

включително условията за натрупване и възможността за възстановяване на 

неправомерно предоставена помощ по реда на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс. Администраторът на помощ е длъжен да предостави на всеки получател на 

държавна помощ или на минимална помощ информация за вида, размера, основанието за 

предоставяне и съвместимостта на помощта чрез посочване на акта на Европейския съюз, 

неговото наименование и публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, 

както и за произтичащите от получаването на помощта задължения за получателя на 

помощ. Информацията трябва да бъде включена в акта за предоставяне на помощта или 

да бъде предоставена на получателя на помощта в 14-дневен срок от издаването на акта.  

Информация за размера на помощта не се предоставя, когато помощта е свързана с 

данъчни мерки, изискващи обработка на данъчни декларации на данъчно задължени 

лица. Администраторът на помощ е длъжен в акта за предоставяне на минимална помощ 

или помощ, освободена от задължението за уведомяване с акт на Съвета на Европейския 

съюз или на Европейската комисия, да определи правилата за прилагане на условията за 

нейното предоставяне и за контрол, както и механизъм за установяване на неправомерно 

получена минимална помощ. Правилата и механизмът може да се предоставят 

предварително на министъра на финансите, съответно на министъра на земеделието, 

храните и горите за изразяване на становище и/или за даване на указания.  

18. Възстановяването на неправомерно предоставена държавна помощ се извършва по 

реда на Закона за държавните помощи. Не се разрешава предоставяне на нова държавна 

помощ на предприятие, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за 

възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ и не е възстановило 

изцяло неправомерно получената държавна помощ. Възстановяването на недължимо 

платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно 

усвоени средства, ще се извършва в съответствие с установения ред, съгласно 

действащите нормативни актове за плащане и договора за безвъзмездна финансова 

помощ.  

19. Ако проектното предложение на кандидат бъде одобрено и той подпише договор 

за предоставяне на финансова помощ, е длъжен да съхранява документацията относно 

получената помощ de minimis за период от 10 бюджетни години от датата, на която е 

предоставена последната индивидуална помощ по схемата и да я предоставя при 

поискване в срок от 5 работни дни на МИГ или на Държавен фонд „Земеделие“. 



 

20.   Възстановяването на неправомерно получената минимална помощ (deminimis) е 

съгласно реда по чл. 37 от Закона за държавните помощи.  

 

За целите на таваните, посочени в т. 2, помощта се изразява като парични безвъзмездни 

средства. Всички използвани стойности са в брутно изражение, т.е. преди облагане с 

данъци или други такси. В случаите, в които помощта се отпуска под форма, различна от 

безвъзмездна помощ, размерът на помощта е брутният еквивалент на безвъзмездна 

помощ.   

Помощ, изплащана на траншове, се сконтира към стойността ѝ към момента на нейното 

предоставяне. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият 

процент, приложим към момента на отпускане на помощта.  

 

ВАЖНО! 

Към Условията за кандидатстване - документи за попълване е публикуван образец на 

декларация за помощ de minimis(приложение № 18 от документи за попълване) и 

указания за попълването й от кандидата (приложения № 27от документи за информация). 

След публикуване от МИГ на Условията за кандидатстване не са допустими изменения, 

които могат да повлияят на съответствието на процедурата с изискванията на Регламент 

на Комисията (ЕС) № 1407/2013. 

17. Хоризонтални политики: 

Не се предоставя финансова помощ за проектни предложения, които не са в 

съответствие с политиката на ЕС за равенство между половете, недискриминация и 

устойчиво развитие. 

По настоящата процедура следва да е налице съответствие на проектните предложения 

със следните принципи на хоризонталните политики на ЕС: 

1. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Насърчаване на равните 

възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с 

увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. Европейският 

съюз насърчава равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между 

представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани 

всички дейности, водещи до неравнопоставеност. В този контекст настоящата 

процедура е отворена за всички кандидати, които отговарят на изискванията 

посочени в условията за кандидатстване, независимо от техния пол, етническа 

принадлежност или вид увреждане. 

2. Устойчиво развитие. Подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на 

околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на 

последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.  

3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността. При избора на дейности, 

които да бъдат финансирани чрез стратегията, МИГ Исперих се стреми да 

подпомага диверсификацията на местната икономика, с акцент върху 

високотехнологични, иновативни и екологосъобразни производства, разкриване на 

разнообразни и привлекателни работни места, които да позволят заетост при по-

високи доходи на рискови групи на пазара на труда, вкл. на представители на 



уязвими и малцинствени групи. 

В т. 11 от формуляра за кандидатстване кандидатите следва да представят 

информация за съответствието на проектното предложение с посочените 

принципи. 

18. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 

Максималният срок за изпълнение на проекти е: 

- 24 месеца за проекти без строително – монтажни работи; 

- 36 месеца за проекти, включващи разходи за строително – монтажни работи; 

Крайният срок за изпълнение и отчитане на проект към СВОМР на МИГ Исперих не 

може да бъде след 30 юни 2023 г. 

19. Ред за оценяване на концепциите за проектни предложения: 

Неприложимо 

20. Критерии и методика за оценка на концепциите за проектни предложения: 

Неприложимо 

21. Ред за оценяване на проектните предложения: 

Подборът на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР 

на МИГ, се извършва по условията и реда на раздел I "Подбор на проекти към 

стратегия за ВОМР" от глава пета от ПМС № 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне 

на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните 

инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с 

изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“  за периода 2014 – 

2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 8.07.2016 г., в сила от 8.07.2016 г., изм. и доп., бр. 32 от 

21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г, посл. изменение от 2018 г.) (ПМС № 161).   

Редът за оценка на проектни предложения е разработен в съответствие с минималните 

изисквания по чл. 41, ал. 2 от ПМС № 161 и е утвърден от Колективният управителен 

орган на Сдружение „МИГ ИСПЕРИХ, публикуван на електронната страница – Уеб 

сайт  на МИГ ИСПЕРИХ:  http://leaderisperih.eu .  

 

Оценката на проектните предложения се извършва от Комисия за подбор на проектни 

предложения към МИГ Исперих, назначена за конкретната процедура за предоставяне 

на БФП.  

Оценката на проектните предложения включва два етапа: 

1. Оценка на административното съответствие и допустимостта (ОАСД); 

2. Техническа и финансова оценка (ТФО).  

 

ВАЖНО! 

На техническа и финансова оценка подлежат само проекти, които отговарят на 

критериите за административно съответствие и допустимост. 

 



 

Когато в процеса на оценката се установи липса на документи и/или друга 

нередовност, както и необходимост от допълнителна пояснителна информация, 

комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и 

определя разумен срок за тяхното отстраняване, като срокът не може да бъде по-

кратък от една седмица. Уведомлението за установени нередовности се изпраща през 

информационния портал ИСУН 2020, чрез електронния профил на кандидата. 

Кандидатът ще бъде известен за уведомлението чрез електронния адрес, асоцииран 

към неговия профил. За дата на получаване на искането за документи/информация се 

счита датата на изпращането му чрез ИСУН 2020. Уведомлението съдържа и 

информация, че неотстраняването на нередовностите в определения срок може да 

доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. 

Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на 

проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл.29, ал.1, т.1 и 2 от 

ЗУСЕСИФ. 

 

Във връзка с чл. 2, ал. 5 от ПМС 160/2016г. оценителната комисия ще извърщи 

проверка на  представените оферти и следи за разделяне на предмета на възлагане с 

цел заобикаляне на прилагането на процедура за избор на изпълнител с публична 

покана. 

 

Техническият процес свързан с представянето на допълнителна информация/ 

документи е описан в Ръководството за потребителя за модул “Е-кандидатстване” в 

ИСУН 2020 от 14 май 2016 г.   

На следния уеб адрес е наличен видеоклип, онагледяващ процеса на отговор на  

въпрос от оценителната комисия: https://www.youtube.com/watch?v=x6T0AavwC68   

 

Кандидатът няма право да представя на комисията други документи освен посочените 

в уведомителното писмо. 

 

Процедурата по оценка приключва с Оценителен доклад, изготвен в ИСУН 2020 

по 

реда на чл. 44, ал. 3-6 и чл. 45 на ПМС № 161 от 2016 г, който включва: 

1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда 

на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 

предоставена за всеки от тях; 

2. списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране; 

3. списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им. 

Оценителният доклад се одобрява от УС на МИГ ИСПЕРИХ в срок до 5  работни дни 

от приключване на работата на КППП. 

В срок до 5 работни дни от одобряването му оценителния доклад се изпраща чрез 

ИСУНдо ръководителя на ДФЗ. 

МИГ ИСПЕРИХ уведомява кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени 

или са частично одобрени (което е приложимо) в срок до 5 работни дни от одобряване 

на оценителния доклад от Управителния съвет. 



 

В съответствие с разпоредбите на чл. 45 от ПМС 161 от 4 юли 2016 г.   всеки кандидат, 

получил уведомително писмо от МИГ, че проектното му предложение не е одобрено 

или че е частично одобрено, има право да възрази пред Управляващия орган на 

програмата / ДФЗ в срок до 3 работни дни от датата на получаването на 

уведомлението.  

Ръководителят на ДФЗ се произнася по основателността на възражението в срок до 10 

работни дни от неговото получаване, като 

1. връща проектното предложение за повторно извършване на процедурата по оценка;  

2. потвърждава предварителното решение на МИГ. 

 

22. Критерии и методика за оценка на проектните предложения: 

22.1. Оценката за административно съответствие и допустимост 

Комисията извършва проверка относно формалното съответствие на проектното предложение и 

изискуемите документи с условията за кандидатстване, допустимостта на кандидатите и 

проектните дейности въз основа на критерии, които са подробно разписани в Методиката за 

оценка – Приложение 38 от Условията за кандидатстване в Документи за информация. 

Оценката за административно съответствие и допустимоствключва проверка по критериите, 

описани в „Таблица за оценка на административното съответствие и допустимостта“. В процеса 

на оценка на административното съответствие се извършват  и следните проверки: 

1. проверка за липса на двойно финансиране; 

2. проверка за наличие на изкуствено създадени условия; 

3. проверка за минимални помощи (когато е приложимо); 

4. посещение на място за проектни предложения, включващи разходи за строително-

монтажни работи и/или създаване и презасаждане на трайни насаждения (когато е приложимо); 

5. Проверка на основателност на заявените разходи;  

6. Проверка на бизнес план. 

 

Посещение на място за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи (когато е 

приложимо) се извършва от длъжностни лица  на МИГ ИСПЕРИХ, в присъствието на 

представител на кандидата или упълномощено от него лице. За резултатите от направеното 

посещение се изготвя протокол, който се подписва от представител/и на МИГ ИСПЕРИХ и на 

кандидата. Попълненият и подписан Протокол от проверката на място се предоставя на 

комисията за подбор на проектни предложения (КППП) за отразяване на констатираните 

обстоятелства в Оценителния лист за АСД. 

Проверката на основателността на предложените разходи се извършва по метод, посочен в 

т.14.3 I, II, III от Условията за кандидатстване, и включва проверки на предложените от 

кандидатите разходи и свързаните с тях документите /оферти, пазарни проучвания и др./ за 

наличие на:  

1. Недопустими дейности и/или разходи; 

2. Несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи; 

3. Дублиране на разходи; 

4. Неспазване на други условия за допустимост от условията за кандидатстване; 

5. Несъответствие с правилата за държавни /минимални помощи; 

6. Неоснователност на разходите. 

Всички констатирани обстоятелства при проверките се описват в протокола от работата на 

оценителната комисия и се вземат предвид при извършване на корекции/редукция на разходите. 

Оценителната комисия може да извършва корекции в бюджета на проектно предложение, в 

случай че при оценката се установи: 



а) наличие на недопустими дейности и/или разходи; 

б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи; 

в) дублиране на разходи; 

г) неспазване на други условия за допустимост от условията за кандидатстване; 

д) несъответствие с правилата за държавни /минимални помощи; 

е) неоснователност на разходите. 

Корекциите по б. „б“ и „в“ по-горе се извършват след изискване на допълнителна пояснителна 

информация от кандидата и проверка на представената от него информация. 

Корекциите в бюджета на проекта не могат да водят до: 

а) увеличаване на размера или на интензитета на безвъзмездната финансова помощ, предвидени 

в подаденото проектно предложение; 

б) невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности; 

в) подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на принципите по чл. 

29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ. 

Оценката на бизнес плана се извършва по показатели, описани в образеца на бизнес план 

приложение № 9а от Документи за попълване, и критерии за съответствие на планираните 

дейности/инвестиции с една или повече от целите на мярката, описани в т.6 от Условията за 

кандидатстване. 

22.2. Техническа и финансова оценка 

На етап Техническа и финансова оценка се оценяват САМО проектните предложения, 

преминали успешно оценката за административното съответствие и допустимост и допуснати за 

следващия етап на оценяване.   

 

Техническа и финансова оценка на проектните предложения се извършва, съгласно  

изискванията по показателите към отделните критерии и степента на съответствие, които са 

подробно представени в Приложение № 39„II.Критерии и методика за техническа и финансова 

оценка“ към Документи за информация към настоящите Условията за кандидатстване. 

 

Техническа и финансова оценка на проектните предложения се извършва по следните критерии, 

одобрени за мярка 6.4. от Стратегията за ВОМР на МИГ- Исперих:   

Критерии и показатели  

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 30 точки 

Максимален 

брой точки 

1. Разнообразяване на икономиката 35 

1.1.Проекти, за производства добавящи стойност към местни 

суровини / продукти или за доставки на местни производители 

0 - 5 

1.2.Проекти в: 

 - тематичните области на националната стратегия за насърчаване на 

малките и средните предприятия 2014-2020и/или  

 - тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация 2014-2020 г. и/или  

 - за развитие на туристически услуги на основата на културното и 

природно наследство на територията и/ или за развитие продукти и 

услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на 

грижи и здравеопазване, социално предприемачество, услуги за  

бизнеса като технически услуги, ветеринарни дейности и други. 

0 - 23 



1.3.Инвестицията е за създаване на нов стопански обект
11

 или 

разширяването на капацитета
12

 на съществуващ стопански обект, 

или за разнообразяване на дейността на земеделски стопани. 

0 - 7 

2. Предприемачеството, създаване на работни места и социално 

включване,  иновации и устойчиво развитие 

60 

2.1.Проекти на младежи до 40 г., или жени-предприемачи  0 - 11 

2.2. Проекти на представители от уязвими групи (хора с увреждания 

или безработни с регистрация над 1 година в ДБТ) 

0 - 4 

2.3.Проекти при които изпълнението на одобрените инвестиции и 

дейности води до осигуряване на допълнителна заетост (5т., за 

новосъздадено работно място, 10 т. за новосъздадено работно 

място за уязвими групи) 

0 - 25 

2.4. Колективни инвестиции на групи производители или сдружения 0 - 9 

2.5. Проекти водещи до опазване на околната среда и 

биоразнообразието, и /или повишаване ресурсната ефективност 

чрез спестяване на енергия и намаляване емисиите и парниковите 

газове, и/или смекчаване последиците от изменение на климата и 

приспособяване към тях 

0- 11 

Максимален брой точки   95 
 

За финансиране се предлагат само проекти, получили обща крайна оценка на етап 

„Техническа и финансова оценка“ минимум 30 т.  

Допълнителните пояснения на определенията, минимални изисквания по показателите към 

отделните критерии и степен на съответствие са подробно разписани в т. 22.3 

 

22.3. Методика за техническа и финансова оценка на проектните предложения: 

Кандидатът е прикачил приложимите към проектното предложение документи в секция 12 към 

формуляра за кандидатстване. Същите са обект на оценка от КППП в оценителния процес и 

служат за доказателство за съответствие и допустимост на кандидата и проектното 

предложение, включително при заявен по-висок интензитет на помощта, както и за присъждане 

на точки по критериите за подборна проекти на етап техническа и финансова оценка.  

За да бъдат присъдени точки на проектното предложение, на етап „Техническа и финансова 

оценка“ се проверяват представените доказателства за изпълнение на условията/изискванията по 

критериите за оценка, и за които кандидатът е представил информация и приложил документи. 

Съответствието с критериите за оценка на проектите се преценява към датата на подаване на 

проектното предложение и съобразно приложените към него документи.  

 

Критерии 1 Разнообразяване на икономиката 

За подкритерий 1.1. Проекти, за производства добавящи стойност към местни суровини / 

продукти или за доставки на местни производители. 

Минимално изискване за присъждане на точки: 

В представия от кандидата бизнес план  е попълнена таблица В2 „Бъдещи доставчици“ 

                                                      
11

„Нов“ стопански обект е новосъздадено предприятие (до 1 година преди кандидатстване).  

 
12

„Разширяване на капацитета“ на съществуващ стопански обекте налице, когато вследствие на инвестицията,в 

съществуващия стопански обект ще може да се произвеждат повече продукти/ да се предоставят повече и/или 

различни услуги. 

 



и/илиепопълнена таблица В3 „Бъдещи клиенти“, съответно кандидатът е представил: 

- един договор за извършване на доставки или за закупуване на суровини/ продукти с местна 

фирма или земеделски стопанин – 3 т. / 

- два или повече договора за извършване на доставки или за закупуване на суровини/ 

продукти с местни фирми или земеделски стопани – 5 т. / 

Съответствие с критерия:точки по критерия се присъждат, при условие, че предметът на 

договора пряко се отнася за дейностите и инвестициите по проекта. 

 

Максимален брой точки по критерия – 5 т. 

При липса на данни по посочения критерий се присъждат 0 точки. 

 

За подкритерий 1.2.Проекти в: 

- тематичните области на националната стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия 2014-2020  

- и/или  тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

2014-2020 г.  

- и/или  за развитие на туристически услуги на основата на културното и природно наследство 

на територията  

- и/ или за развитие продукти и услуги, в т. ч. свързани със застаряването на населението, 

полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество, услуги за  бизнеса като 

технически услуги, ветеринарни дейности и други. 

 

1.2 а) Проекти в  тематичните области на националната стратегия за насърчаване на малките и 

средните предприятия 2014-2020 - 23 т. 

Минимално изискване за присъждане на точки: 

Проектът попада изцяло в един от определените в НСНМСП 2014-2020 групи сектори на 

икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност. 

Съответствие с критерия: 

Във Формуляра за кандидатстване, т.2, секция „КИД на проекта” е попълнен код за:  

- Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства (С20;  C21;  

C26; С27;  С28;  С29 и С30) 

- Интензивни на знание услуги (J58;  J59;  J60;  J61; J62;  J63 и М72) 

- Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства (С10.7; 

С10.84; С10.85; С10.86 или С10.89; С11.05; С 11.07;  С13; С14;  С15;  С16; С17;  С18;  С19;  

С22;  С23; С24;  С25; С31;  С32;  С33)   

За доказване на съответствие се проверяват Бизнес план и други представени от кандидата 

документи, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с 

проектното предложение. Планираните дейности и инвестиции трябва категорично да доказват, 

че попадат в обхвата на тематичните области/ икономически дейности/ услуги или производство 

на продукти, съответстващи на изброеното в  крития. Проверка относно кода на основна 

икономическа дейност се извършва въз основа на данни посочени във Формуляра за 

кандидатстване и Основна информация за проекта. 

 

1.2. б)Проекти в  тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация ИСИС 2014-2020 2014-2020- 23 т. 

Минимално изискване за присъждане на точки: 

Проектът попада изцяло в една от приоритетните тематичните области на ИСИС 2014-2020. 

Приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

2014-2020 г. (ИСИС), са:Информационни и комуникационни технологии и 

информатика;Мехатроника и чисти технологии; Индустрии за здравословен живот и 

биотехнологии; Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. 

За доказване на съответствие се проверяват Бизнес план и други представени от кандидата 



документи, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с 

проектното предложение. Планираните дейности и инвестиции трябва категорично да доказват, 

че попадат в обхвата на тематичните области/ икономически дейности/ услуги или производство 

на продукти, съответстващи на ИСИС 2014-2020. 

 

1.2. в) Проекти за развитие на туристически услуги на основата на културното и природно 

наследство на територията – 23 точки 

Минимално изискване за присъждане на точки: 

Точки се присъждат ако във Формуляра за кандидатстване, т.2, секция „КИД на проекта” е 

попълнен някой от следните кодове по КИД2008:I55.1  Хотели и подобни места за настаняване; 

I 55.20 Туристическо и друго краткосрочно настаняване; I 55.3Къмпинги и терени за каравани и 

къмпинг- автомобили; I 55.9 Други места за настаняване;I 56.1Дейност на ресторанти и 

заведения за бързо обслужване; I 56.2 „Приготвяне и доставяне на храна“; N79.11Туристическа 

агентска дейност; N79.12 Туроператорска дейност. За доказване на съответствие се проверяват 

Бизнес план и други представени от кандидата документи, свързани с дейностите и разходите, 

за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение. Бизнес планът и планираните 

дейности и инвестиции трябва категорично да доказват, че проектното предложение предвижда 

създаване или подобряване на туристически продукт, който включва не само настаняване и/или 

хранене, а в своята комплексност се основава на местни природни и/или културни ресурси, с цел 

тяхното популяризиране, представяне, съхраняване, възстановяване или създаване на 

приемственост. Под местни природни и културни ресурси следва да се разбира цялото 

многообразие от природни дадености, биоразнообразие, водни ресурси; културно-исторически 

атракции, материалното и нематериално културно наследство; местни обичаи, храни, фолклор 

или друго характерно за територията на МИГ Исперих 

 

1.2. г) проекти за развитие продукти и услуги  в т. ч. свързани със застаряването на населението, 

полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество, услуги за бизнеса като 

технически услуги, ветеринарни дейности и други.   

Минимално изискване за присъждане на точки: 

1. Проектът е за продукти/ услуги свързани със:  застаряването на населението, полагане на 

грижи и здравеопазване, социално предприемачество, услуги за бизнеса, като 

технически услуги, ветеринарни дейности;– 23 т.  

 За доказване съответствието с критерия, кандидата представя удостоверение от НСИ за кода на 

основната икономическа дейност и/или  във Формуляра за кандидатстване, е попълнена в т.2, 

секция „КИД на проекта”.  

За доказване на съответствие се проверяват Бизнес план и други представени от кандидата 

документи, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с 

проектното предложение. Бизнес планът и планираните дейности и инвестиции трябва 

категорично да доказват, че проектното предложение е за инвестиции в продукти/услуги 

свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално 

предприемачество,услуги за бизнеса, като технически услуги, ветеринарни дейности. 

 

2. Проектът е за продукти и услуги, които се определят като „ДРУГИ“ и съгласно КОД 

по КИД 2008 не е в обхвата на изброените за критерия:  1. 2 а), 1.2 б), 1.2 в), 1.2. г) 1. – 

18 т. 

За доказване съответствието с критерия, кандидата представя удостоверение от НСИ за кода на 

основната икономическа дейност и/ или във Формуляра за кандидатстване, е попълнена в т.2, 

секция „КИД на проекта”.  

Съответствие с критерия:За доказване на съответствие се проверяват Бизнес план и други 

представени от кандидата документи, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане 

се кандидатства с проектното предложение. Планираните дейности и инвестиции трябва 



категорично да доказват, че попадат в обхвата на тематичните области/ икономически дейности/ 

услуги или производство на продукти, съответстващи на изброеното в крития. Проверка 

относно кода на основна икономическа дейност се извършва въз основа на данни посочени във 

Формуляра за кандидатстване и Основна информация за проекта.  

 

Максимален брой точки по критерия – 23 т. 

При липса на данни по посочения критерий се присъждат 0 точки. 

 

 

За подкритерий 1.3. Инвестицията е за създаване на нов стопански обект или 

разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект, или за разнообразяване 

на дейността на земеделски стопани. 

Минимално изискване за присъждане на точки: 

1.3.а) проектът е от новосъздадено предприятие (до 1 година преди кандидатстване) - 7т. 

За доказване съответствие с критерия се вземат данните от Формуляра за кандидатстване и се 

прави служебна проверка в ТРРЮЛНЦ. 

 

1.3.б)проектът разширява капацитета на съществуващо предприятие или разнообразява 

дейността на земеделски стопанин  – 5 т.  

За доказване съответствие с критерия се вземат данните от бизнес плана, които категорично 

доказват разширяване на капацитета на предприятието спрямо годината/отчетния период преди 

кандидатстване. Когато кандидатът е земеделски стопанин, регистриран съгласно Наредба 3 от 

1999 г., бизнес плана и предвидените дейности и разходи недвусмислено доказват 

разнообразявяне на земеделската дейност с неземеделска.  

 

Максимален брой точки по критерия – 7 т. 

При липса на данни по посочения критерий се присъждат 0 точки. 

 

Критерий 2.Предприемачеството, създаване на работни места и социално включване, 

иновации и устойчиво развитие 

За подкритерий 2.1. Проекти на младежи, до 40 г., и/или жени-предприемачи. 

Минимално изискване за присъждане на точки: 

- Представляващият кандидата е младеж (мъж или жена) на възраст до 40 г. към датата на 

кандидатстване – 11 т.  

б ) представляващият кандидата е жена - предприемач - 5 т.  

Съответствие с критерия:  -  за физически лица по данни от информацията във Формуляра за 

кандидатстване, и Приложение № 1- Основна информация за проектното предложение от 

Документи за попълване.  

- За кандидати еднолични дружества с ограничена отговорност, точки по критерия се 

присъждат, в случай че едноличния собственик на капитала, съответства на критерия. 

В случаите, когато кандидат е юридическо лице и за доказване на тези обстоятелства се 

представят документи на един отсъдружниците/собствениците, той следва да притежава най-

малко 50 на сто от дяловете/капитала на кандидата. 

Когато кандидатът е ЮЛ се извършва проверка в Търговския регистър относно собствениците 

на дяловете и капитала. 

 

Максимален брой точки по критерия – 11. 

При липса на данни по посочения критерий се присъждат 0 точки. 

 

За подкритерий 2.2. Проекти на представители от уязвими групи (хора с увреждания или 

безработни с регистрация над 1 година в ДБТ) 

При съответствие с критерия се присъждат - 4 точки.  



Минимални изисквания за присъждане на точки:  

за кандидати, представители на уязвима група „хора с увреждания“ съответствието се доказва с 

валидно експертно решение от ТЕЛК. За кандидати, представители на уязвима група 

„безработни с регистрация над 1 година в ДБТ“, съответствието се доказва с документ/ справка 

от Дирекция „Бюро по труда“, доказващ регистрация като безработно лице с непрекъсната 

регистрация повече от 12 календарни месеца (над 1 година)  в периода от 01. януари 2014г. до 

датата на кандидатстване. 

Съответствие с критерия:  -  данни от информацията във Формуляра за кандидатстване, и 

Приложение № 1- основна информация и секция 12 към Формуляра за канидатстване.  

- За кандидати еднолични дружества с ограничена отговорност, точки по критерия се 

присъждат, в случай че едноличния собственик на капитала, съответства на критерия. 

В случаите, когато кандидат е юридическо лице и за доказване на тези обстоятелства се 

представят документи на един отсъдружниците/собствениците, той следва да притежава най-

малко 50 на сто от дяловете/капитала на кандидата. 

Когато кандидатът е ЮЛ се извършва проверка в Търговския регистър относно собствениците 

на дяловете и капитала. 

Забележка: В случай, че кандидатът отговаря и на двете условия прилага само един 

документ,доказващ съответствие само с един от критериите, по преценка на кандидата.  

 

За подкритерий 2.3. Проекти при които изпълнението на одобрените инвестиции и 

дейности води до осигуряване на допълнителна заетост. 

 Минимални изисквания за присъждане на точки:  

- За едно новосъздадено работно място със заетост 12 месеца се присъждат  - 5 т.  

- За едно новосъздадено работно място със заетост 12 месеца за представител от уязвима 

група (хора с увреждания или безработни с регистрация над 1 година в ДБТ) се присъждат  - 

10 т. 

 

Съответствие с критерия: За създадено ново работно място се признава увеличението на броя на 

средносписъчния персонал на предприятието, наличен към предходната на кандидатстването 

година, като това увеличение е най-малко 1 бр.  

За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е 

най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 

0,5 бр.(работно място за 3 месеца се отчита за 0,25 бр. и т.н.) 

 

За доказване на съответствие: В приложение №1 „Основна информация за проектното 

предложение“, в бизнес плана ( Приложение 9 и 9а), и Формуляра за кандидатстване е посочен 

броя на разкритите работни места.в Бизнес плана - Таблица Б2 "Заетост", кандидатът следва да 

предвиди поддържане на съществуващите и разкриване и поддържане на ново/и работно/и 

места, по трудово правоотношение, във връзка със заявеното по критерия. Източник на данните 

за броя работни места на трудово правоотношение, които ще бъдат разкрити в резултат от 

реализация на дейностите по проекта, са:  

- приложените документи и Формуляра за кандидатстване: Таблица Б2 "Заетост" от Бизнес 

плана; приложена Справка-декларация за съществуващия и нает персонал; раздел „Индикатори“ 

от електронния Формуляр за кандидатстване и Формуляра за мониторинг - Приложение 11 от 

документи за попълване към Условията за кандидатстване.  

2. Допълнително се прилага: „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други 

разходи за труд“, а за новосъздадени предприятия се подава Ведомост за заплати за месеците в 

периода от вписването в Търговския регистър до деня преди подаване на проектното 

предложение, ако е приложимо; Данните, в посочените документи следва да са идентични. 

Изпълнението подлежи на проверка в целия период на мониторинг, посочен в поясненията по 

т.Б 2 от Бизнес плана и в административния договор.  

Важно! Задължението за поддържане на определения брой персонал се вписва в 



административния договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и е за три 

години след извършване на окончателното плащане по проекта. 

 

Максимален брой точки по критерия – 25. 

При липса на данни по посочения критерий се присъждат 0 точки. 

 

По подкритерий 2.4. Колективни инвестиции на групи производители или сдружения 

Минимални изисквания за присъждане на точки:  

o  а) Кандидатът е група или организация на производители – 9 т. 

 

Съгласно  условията за кандидатстване, кандидатът трябва да е регистриран в Търговския 

регистър и регистъра на ЮЛНЦ или ЗК и да извършва дейността си на територията на МИГ 

Исперих. Кандидатът  е представил Копие от удостоверение и/или заповед за признаване на 

група/организация на производители одобрена за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на 

групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г. 

При липса на данни по посочения критерий се присъждат 0 точки.  

 

Съответствие с критерия: 

Всички членове на Дружеството кандидатстващо за получаване на финансова помощ за проекти 

за колективни инвестиции следва да отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 4, т. 1 от Наредба 

№22 от 14.12.2015 за прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

По подкритерий 2.5. Проекти водещи до опазване на околната среда и биоразнообразието, 

и /или повишаване ресурсната ефективност чрез спестяване на енергия и намаляване 

емисиите и парниковите газове, и/или смекчаване последиците от изменение на климата и 

приспособяване към тях. 

Минимални изисквания за присъждане на точки:  

2.5 а) Проектът се изпълнява на територията на населено място в община Исперих, землището 

на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната 

екологична мрежа Натура 2000 – 3 т. 

Съответствие с критерия: 

Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло 

или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, 

определени със заповед на министъра на околната среда и водитеили решение на МС.  

 

2.5 б) Проектът включва инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно 

Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на 

компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци -3 

т. 

Съответствие с критерия: 

Над 20% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с този тип инвестиции.  

Точки по критерия се присъждат при представяне на: 

- Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите в 

проекта са свързани с опазване компонентите на околната среда и вида на компонента 

засегнат от инвестицията (когато е приложимо); 

- документ, издаден от производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на 

Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 

2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за 

екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.) (когато е приложимо), 

и/или проектът включва мерки за оползотворяване на отпадъци за собствени енергийни 

нужди. 



- Анализ, удостоверяващ подобряването на енергийната ефективност в предприятието, 

изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област. 

(Приложимо е за проекти, включващи инвестиции за производство на електрическа и/или 

топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни 

горива от биомаса), изготвен от правоспособно лице, вписано в публичния регистър по чл. 

34, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). 

 

точки по 2.5 б) получават проекти, които след изпълнение на инвестициите по проекта 

повишават минимум с 5 % енергийната ефективност на предприятието. 

 

2.5 в) Проектът предвижда производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, при 

допустимо въздействие върху околната среда – 5 т. 

Над 20% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с този тип инвестиции.  

Съответствие с критерия: 

Точки по критерия се предоставят при представяне на: 

- Анализ, удостоверяващ подобряването на енергийната ефективност в предприятието, 

изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област. 

(Приложимо е за проекти, включващи инвестиции за производство на електрическа и/или 

топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни 

горива от биомаса), изготвен от правоспособно лице, вписано в публичния регистър по чл. 

34, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). 

- Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите в 

проекта са свързани с опазване компонентите на околната среда и вида на компонента 

засегнат от инвестицията (когато е приложимо).  

 

Максимален брой точки по критерия – 11 т. 

При липса на данни по посочения критерий се присъждат 0 точки. 

 

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, 

проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на разлика в оценките, 

по следните критерии: 

- Крайната оценка по Критерий I „Разнообразяване на икономиката“ 

- Крайната оценка по Критерий II. " Предприемачеството, създаване на работни места, 

иновации и устойчиво местно развитие“ 

- Крайната оценка по т. 2.3 от таблицата за оценка. 

- Крайната оценка по т. 2.1 от таблицата за оценка. 

По висок средно списъчен брой на персонала за предходната финансова година към датата на 

подаване на проектното предложение или за последния отчетен период за предприятия, 

създадени през текущата стопанска година. 

 

23. Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни 

предложения: 

Проектните предложения по настоящата процедура, се подават от кандидата или от 

упълномощено от него лице единствено и само по електронен път, чрез  

Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти 

на ЕС в България (ИСУН2020), единствено с използване на Квалифициран електронен 



подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 

https://eumis2020.government.bg и регистрация/ създаване на потребителски профил на 

кандидата  в Информационната система ИСУН2020. 

Кандидатства се чрез попълване на Уеб базиран Формуляр за кандидатстване, към който 

се представят (прикачат) придружителните документи, съгласно Условията за 

кандидатстване по процедурата.  

 

За регистрацията на кандидата в ИСУН2020 е необходима актуална електронна поща. 

След регистрацията кандидатът трябва да влезе в профила си и да намери процедурата на 

МИГ ИСПЕРИХ за прием на проектни предложения по помярка 6.4. от Стратегията за 

ВОМР. Активира подаване на ново проектно предложение, в резултат на което на екрана 

се зарежда формуляра за кандидатстване. 

 

ВАЖНО! 

Моля обърнете внимание, че електронната поща, с която се регистрирате като 

потребител в ИСУН2020 е асоциирана с профила на кандидата. Комуникацията 

(Кореспонденцията) с кандидата се осъществява по електронен път чрез профила на 

кандидата в ИСУН2020, от който е подаден съответния проект и промени на 

посочения профил са невъзможни. 

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на 

изпращането им чрез ИСУН2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/ 

бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от 

оценителната комисия в ИСУН2020. В тази връзка е важно кандидатите да 

разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в 

ИСУН 2020. 

Подготовката, подаването и регистрирането на проектното предложение в ИСУН 2020 се 

извършва съгласно Указанията за попълване на формуляра (Приложение 25 към 

Документи за информация) 

Всички секции на формуляра за кандидатстване се попълват внимателно, в съответствие 

с приложените към процедурата Указания за попълване на формуляр за кандидатстване. 

 В секция 12 към Формуляра за кандидатстване се прикачат всички придружаващи 

документи, описани в т. 24 на настоящите Условия за кандидатстване. 

 

ВАЖНО! 

Придружаващите документи са сканирани копия на оргиналите във формат: .pdf, .PDF или 

попълнени образци в съответния формат: .doc, .docx, .xls или .xlsx. При голям брой 

документи или обем на файловете, същите може да се компресират и прикачат във формат: 

.rar или .zip. 

 

Формулярът за кандидатстване се подава с КЕП от законния представител на кандидата. 

В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, 

формулярът за кандидатстване се подписва от всяко от тях. Когато формулярът за 

кандидатстване не е подписан с КЕП от законния представител/и на кандидата се 

прикача нотариално/и заверено/и изрично/и пълномощно/и във формат „рdf“, 

подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице./а. От текста на пълномощното/ите 

следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата 

упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за 



кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна 

част от формуляра. 

Кандидатите трябва да представят Формуляра за кандидатстване и приложенията на 

български език, с изключение на текстовете, за които се изисква информацията да бъде 

попълнена на английски език. ИСУН 2020 предоставя възможност за коригиране и 

допълване на формуляра докато той е в режим чернова и работата по него се съхранява 

на сървърите на системата.  

Допълнителна пояснителна информация или документ от кандидатите относно 

декларираните обстоятелства и представените документи може да бъде предоставена 

само по искане на Комисията за подбор на проектни предложения чрез ИСУН2020.  

При попълване на формуляра за кандидатстване е необходимо периодично да се 

записва въведената информация.   

 

ВАЖНО! 

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен внимателно и максимално 

ясно, така че да може да бъде оценен правилно. Грешки или несъответствия, 

допуснати при попълване на Формуляра за кандидатстване, могат да доведат до 

отхвърляне на проектното предложение. 

 

Моля, обърнете внимание, че формуляра за кандидатстване трябва да се подава от 

профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за 

комуникация с КППП и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или 

неточност по време на оценката.  

Важно е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е 

асоцииран профила в ИСУН 2020. 

 

След като са попълнени всички раздели на формуляра и изискуемите документи бъдат 

прикачени, кандидатът стартира проверка на така създаденото проектно 

предложение. Системата показва наличието на грешки или липсваща информация, като 

дава възможност за корекции и допълване.   

Изчистеният от грешки формуляр се подава чрез бутона <ПОДАЙ ПРОЕКТНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ>. В резултат се генерира файл, който трябва да се свали на 

компютъра.  

Този файл е с разширение .isun и трябва да се подпише с електронен подпис на 

кандидата. Подписаният файл трябва да е от вид или схема „Detached signature“. 

Изходният файл е с разширение .p7s или друг подобен.  Той се прикачва в системата и се 

подава проектното предложение. 

 

ВАЖНО! 

Оригиналите на документите се съхраняват от кандидата/бенефициента и се представят 

при поискване.  

 

След подаване на проектното предложение, системата го регистрира и генерира 

регистрационен номер. 

Системата изпраща уведомление до посочения електронен адрес на потребителя/ 

кандидата, че проектното предложение е регистрирано със съответния регистрационен 

номер. 

Движението на подаденото проектно предложение може да се следи в профила на 



кандидата в ИСУН 2020.  

Проектното предложение за предоставяне на финансова помощ и приложените към него 

документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата до сключване 

на административен договор за предоставяне на финансова помощ в писмена форма. 

При оттегляне на проектното предложение кандидатът може да подаде ново, ако 

периодът на прием не е изтекъл. 

До приключване на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, 

кандидатът има възможност да оттегли своето проектно предложение като подаде 

писмено искане до МИГ Исперих на хартиен носител, подписано от поне един от 

представляващите кандидата лица и подпечатано, като това обстоятелство се отбелязва в 

ИСУН 2020 от потребител на системата със съответните права и оттегленото проектно 

предложение не се разглежда от комисията за подбор на проектни предложения. 

В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко лица, искането за оттегляне 

на проектното предложение се подписва от всички. 

Кандидатът  може да иска разяснения по настоящите насоки в срок до три седмици преди 

изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се утвърждават от председателя на 

УС на МИГ  или от оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на 

условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните 

предложения и са задължителни за всички кандидати.  

Когато въпросът е от компетентността на УО на ПРСР 2014-2020 г. или ДФЗ МИГ 

предварително изисква писмено разяснение по поставените въпроси. Въпросите следва 

да се адресират до МИГ – Исперих чрез ел. поща на адрес: migisperih@abv.bg. 

Разясненията се съобщават в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-

късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, посочен в обявата. 

 

При оценката на проектните предложения оценителната комисия може да изиска 

допълнителна пояснителна информация или документ от кандидатите, но следва да се 

има предвид, че Формулярът за кандидатстване, както и бизнес плана не може да бъдат 

изисквани допълнително.  

На следния уеб адрес са налични видеоклипове, детайлно онагледяващи процеса на 

регистрация на кандидат в ИСУН 2020, процеса на създаване на проектно предложение и 

процеса на подписване с КЕП и подаване на проектно предложение: 

https://www.youtube.com/watch?v=-yFYWpsnT54 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pX7nhlxmJAI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=__rq_vJCi7A 

 

24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване: 

 

24.1. Обща информация. 

Кандидатите следва да представят изискуемите документи към Формуляра за кандидатстване  

само по електронен път чрез ИСУН 2020. Достоверността на електронните копия на 

документи, приложения към Формуляра за кандидатстване, се удостоверява единствено чрез 

подписването на формуляра с КЕП в ИСУН 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-yFYWpsnT54
https://www.youtube.com/watch?v=pX7nhlxmJAI
https://www.youtube.com/watch?v=__rq_vJCi7A


ВАЖНО! 

Преди да подпишете формуляра с КЕП проверете дали всички документи са 

представени в изискуемата форма (всички декларации са попълнени по образец, 

датирани към датата на подаване на проектното предложение, подписани на хартиен 

носител от лицето/ лицата, съгласно  настоящите Условия за кандидатстване). 

 

Наличието на съществени грешки и/или несъответствия при попълването на Електронния 

Формуляр за за кандидатстване и/или Бизнес плана и/или Таблицата за допустимите разходи 

и другите изискуеми документи, може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.  

 

Проекти, в които няма попълнени данни в отделните секции на електронния Формуляр за 

кандидатстване или не са използвани стандартните образци на Придружаващите документи, 

ще бъдат отхвърляни. 

 

I. ОБЩИ ДОКУМЕНТИ:  

1. Основна информация за проектното предложениевъв формат „.doc“ или „.docx”,както и 

във формат„pdf”, подписана от кандидата (Приложение № 1 от Документи за попълване). 

2. Таблица за допустими инвестиции велектронен  формат „xls“ или “xlsx”, както и във 

формат„pdf”. (Приложение № 2 от Документи за попълване);  

3. Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни по образец и 

сканирана във формат „pdf“ или „jpg“. (Приложение № 3 от Документи за попълване); 

4. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по 

която ще бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на тази процедура. 

Представя се сканиран -във формат „pdf“ или „jpg“; 

5. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават 

лично от кандидата. В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко 

физически лица, пълномощното се подписва от всички от тях и се прикачва в ИСУН 2020. 

От текста на пълномощното следва да става ясно, че лицето/лицата с право да 

представлява/т кандидата упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име 

проектното предложение,  и/ или упълномощават пълномощника да води комуникация  

отимето на кандидата при оценка на проектното предложение. Представя се сканиран във 

формат „pdf“ или „jpg“; 

6. Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, издадено не по-рано от 1 

месец преди кандидатстване –във формат „pdf“ или „jpg“; 

7. Удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл. 87 от ДОПК, 

издадено от Националната агенция по приходите, издадено не по-рано от 1 месец преди 

датата на представянето им – представя се сканирано във формат „pdf“ или „jpg“; 

8. Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата, 

издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на проектното предложение – 

представя се сканирано във формат „pdf“ или „jpg“; 

9. Декларация към чл.24, ал.1, т.8 от Наредба №22/2015г. (Приложение 4) от 

представляващия/те кандидата, когато кандидат е ЮЛ, декларация се представя и от 

членовете на колективния му управителен орган, а когато член на колективния 

управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния представител по 

закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с 

правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата, подписани - 

във формат "pdf".  



10. Декларация за нередности (Приложение № 5), когато кандидат е ЮЛ, декларация се 

представя и от членовете на колективния му управителен орган, а когато член на 

колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния 

представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и 

от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на 

кандидатаподписана от представляващия/те кандидата - във формат „pdf“ или „jpg“.  

11. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по 

екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно 

въздействие/решение по оценка за съвместимостта/ и писмо/разрешително от 

компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (представя в случаите, когато 

издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите. Към датата на 

кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния 

орган само в случаите когато проектното предложение не включва строително-монтажни 

работи). Представя се сканирано във формат „pdf“ или „jpg“; 

12. Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на 

предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, 

разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно 

българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък (когато е 

приложимо). Представят се сканирани във формат „pdf“ или „jpg“; 

13. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на 

лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез 

финансов лизинг (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“; 

14. Бизнес План (по образец,Приложение № 9а от документите за попълване) с подпис/и, 

печат на всяка страница и сканиран.  Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ 

15. Таблиците от бизнес плана (по образец, Приложение № 9б от документите за 

попълване). Представят се във формат „xls”или „xlsx”. 

16. Решение на компетентния орган на кандидата за кандидатстване по реда на настоящата 

процедура (приложимо само за кандидати - юридически лица, подписано, подпечатано 

от кандидата). Представя се сканирано във формат „pdf“ или „jpg“; 

17. Отчет за приходи и разходи за предходна финансова година или за последния 

приключен междинен период - важи за кандидати юридически лица. Представя се във 

формат "pdf". 

18. Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение с разбивка по вид 

на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват 

дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството (когато е 

приложимо). Представя се сканирана във формат „pdf“ или „jpg“; 

19. Справка за дълготрайни материални активи - приложение към счетоводния баланс за 

предходната финансова година и/или за последния приключен междинен период (за 

юридически лица и еднолични търговци). Представя се сканирана във формат „pdf“ или 

„jpg“. 

20. Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП и справка за обобщените параметри на 

предприятието, което подава декларацията по образец, утвърден от министъра на 

икономиката - Приложение № 13, и Приложение № 13а Представя се във формат „pdf“ 

или „jpg”. 

21. Една независима оферта за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи/услуги, 



която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на 

издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Представя се във формат „pdf. 

В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се прилагат и 

количествено-стойностни сметки, които се представят във формат „pdf“ и „xls”/“xlsх” 

(важи в случаите, когато разходът, за който се кандидатства с проектното 

предложение е включен в списък с референтни цени, публикуван към настоящата 

процедура и НЕ СЕ отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради 

и друга недвижима собственост). 

22. Най-малко три съпоставими независими оферти от проведено пазарно проучване, 

които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на 

издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени 

от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение 16 от Документи за попълване. 

Представят се във формат „pdf“. В случаите на инвестиции за строително-монтажни 

работи към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки, които се представят 

във формат „pdf“ и „xls”/“xlsх”. (пазарно проучване –изисква севъв всички случаи, когато 

разходите, за които кандидатства не са включени в списък с референти разходи, 

съгласно условията от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“. Не се 

изисква при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима 

собственост, както и за нормативно регламентирани такси).  

23. Предварителни или окончателни договори за строителство/услуги/доставки – за 

всеки обект на инвестицията/предмет на дейността с детайлно описание на техническите 

характеристики, вкл. с посочени марка и модел, цена в левове или евро, срок за 

изпълнение, количество и на доставка и срок за изпълнение, ведно с подробна 

количествено-стойностна сметка, с описан ДДС. Представят се във формат „pdf”. В 

случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и 

количествено-стойностни сметки, които се представят във формат „pdf“ и „xls”/“xlsх”. 

(важи в случаите, при които кандидатът/ бенефициентътне се явява възложител по чл. 

5 и 6 от Закона за обществените поръчки и попада извън обхвата на чл. 50, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ, респективно на Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г..за определяне 

правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в 

процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова 

помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове).  

24. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а в случай, че избраната 

оферта не е с най – ниска цена с вкл. обосновка на мотивите за избор на оферта, която 

не е с най-ниска цена, след проведено пазарно проучване, преди сключване на 

предварителни или окончателни договори за строителство/услуги/доставки. Важи за 

всички кандидати, заявили инвестиционни разходи, които са извън списъка с референти 

разходи, съгласно условията от Раздел 14.2  Представя/т се във формат „pdf“. (важи във 

всички случаи на направено пазарно проучване с три оферти ) 

25. Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта – Приложение 

№ 15 от Документи за попълване към Условия за кандидатстване. Представя се във 

формат „pdf“.  

26. Декларация за липса на изкуствено създадени условия – Приложение № 6 от 

Документи за попълване към Условия за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“. 

27. Формуляр за мониторинг съгласно Приложение № 11 от Документи за попълване към 

Условия за кандидатстване. Представя се във формат „doc“ или „docx“ и сканиран във 



формат „pdf“. 

28. Декларация за съгласие за предоставяне на данни от статистическите изследвания, 

провеждани от НСИ  - Приложение № 8 от Документи за попълване  към  Условия за 

кандидатстване (Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1, т. 21 от Наредба 22). Представя се във 

формат „pdf“ или „jpg”; 

29. Декларация за неприложими документи по образец– Приложение № 7 от Документи за 

попълване към Условия за кандидатстване (Декларацията се подава в случаите, когато 

документите, включени в „Списък с общи документи“ от Условия за кандидатстване, не 

са приложими за проектното предложение по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”); 

30. Декларация минимални и държавни помощи(по образец приложение №18 от 

документи за попълване). Представя се във формат „pdf“. 

31. Справка-декларация за съществуващия и нает персонал към края на предходната 

спрямо кандидатстването календарна година. (по образец приложение №12 от документи 

за попълване). Представя се във формат „pdf“. 

32. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд“, или 

Ведомост за заплати(което е приложимо) Представя се във формат „pdf“. 

33. Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на 

групата/организацията (по образец приложение № 23 от документи за попълване). 

Представя се във формат „pdf“. 

34. Декларация във връзка със Заповед № 09-647/03.07.2019г на Ръководителя на УО на 

ПРСР(по образец приложение № 14 от документи за попълване). Представя се във формат 

„pdf“. 

 

24.2. Допълнителни общи документи, в зависимост от вида на кандидата/проекта: 

 

35. Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри 

към нея с приложен Опис на животните, когато в изчисляването на стандартния 

производствен обем участват животни. Представя /т се във формат „pdf“. 

36. Копие от удостоверение и/или заповед за признаване на група/организация на 

производители одобрена за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и 

организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г.; Условието се счита за изпълнено, 

ако всички членове на групата/организацията отговарят на изискването за допустимост. 

Прилага се в случай, че групата/организацията кандидатства за колективна инвестиция 

чрез фирма/търговското дружество/ кооперациярегистрирани по Търговския регистър и 

регистъра на ЮЛНЦ или ЗК.  

37. Документ за регистрация на физическо лице по Закона за занаятите (когато е 

приложимо).Представя се във формат „pdf“. 

38. Свидетелство за калфа или майсторско свидетелство, или свидетелство за придобита II 

или III степен на професионална квалификация в институции от системата на 

професионалното образование и обучение или диплома за висше образование, 

съответстващо на занаята, който иска да упражнява. 

39. Декларация от кандидат с проект за туристически услуги на територията на МИГ 

Исперих. (по образец, Приложение №21 от документи за попълване). Представя се във 

формат „pdf“.  



 

24.3. Документи за представяне към проектни предложения, които включват: 

А. Строително-монтажни работи за изграждане или подобрение на недвижима 

собственост: 

 

40. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, 

или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 

години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за 

ВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) Представя се във формат „pdf“. 

41. Документ за собственост или документ за ползване върху имота, обект на инвестицията, 

валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното 

предложение, вписан в районната служба по вписванията, в случаите на обновяване на 

сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, 

съгласно Закона за устройство на територията. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“; 

42. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен 

проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона за 

устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението 

и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, 

ремонтира или обновява(което е приложимо), в случаите на проекти, включващи разходи 

за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не 

се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на 

територията.Когато към датата на кандидатстване проектът не е одобрен, следва да се 

представи инвестиционен проект, ведно с входящ номер на искане за одобрение. 

Представя се във формат „pdf“ или „jpg“; 

43. Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на 

територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на 

разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство 

на територията.Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на 

искане за издаване от съответния орган. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“; 

44. Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени 

от правоспособно лице - Приложение № 22 от Документи за попълване към Условия за 

кандидатстване. Представят се в два формата:  „xls”/„xlsх” и във формат „pdf“ или „jpg“; 

45. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на 

разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-

монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно 

ЗУТ). Представя се във формат „pdf“. 

46. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на 

територията за разходи за преместваеми обекти разположени на територията на МИГ 

Исперих.(важи, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти). 

Представя се във формат „pdf“ или „jpg“; 

 

Б. Закупуване, включително чрез финансов лизинг и инсталиране на нови машини, 

оборудване, обзавеждане: 

 

47. Документ за собственост на недвижим имот, където ще бъде извършена инвестицията, 



или документ за ползване върху имота (което е приложимо). Представя се във формат 

„pdf“ . 

48. Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес(когато е 

приложимо). Представя се във формат „pdf“. 

49. Техническа спесификация за:  машина, съоръжение, оборудване и обзавеждане.  

В. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (когато е 

приложимо): 

50. Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване - 

(приложимо за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници). Представя се във формат „pdf“. 

51. Анализ, удостоверяващ подобряването на енергийната ефективност в предприятието 

изготвен и съгласуван от правоспособно лице (приложимо за инвестиции за производство 

на енергия от възобновяеми енергийни източници).Представя се във формат „pdf“. 

52. Декларация за наличието на суровини за периода на изпълнение на бизнес плана при 

производство на електроенергия от биомаса и/или при производство на биоенергия. (по 

образец, Приложение №20 от документи за попълване). Представя се във формат „pdf“.  

53. Документ, издаден от производител, удостоверяващ съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 

2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за 

екопроектиране на котли на твърдо гориво (OBL 193, 21 юли 2014  

 

Г. 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: 

54. Оферта от доставчик/предварителен или окончателен договор за услуги и доставки – 

обект на инвестицията (важи в случаите, когато разходът, за който се кандидатства не 

е включен в списък с референтни разходи, но възлагането на друго лице би довело до 

нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на 

изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт). 

Представя се във формат „pdf“.  

 

Д. Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижимасобственост: 

57.Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на 

подаване на заявлението за подпомагане - важи в случай, че проектът включва разходи за 

закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост. Представя се сканирано. 

 

Е. 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 или други: 

 

58. Фактури, придружени с платежни нареждания,за извършени разходи преди 

подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, извършени след 1 

януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14 от Наредба № 22, ведно с банкови извлечения 

(когато е приложимо). Представят се сканирани във формат „pdf“ или 

 



24.4. Документи за представяне при заявен по-висок интензитет на безвъзмездна 

финансова помощ, в съответствие с раздел 10.1. т. „a“ и т.„b“ от Условията за 

канидатстване: 

 

59. Валидно експертно решение на ТЕЛК . (важи за кандидати - хора с увреждания). 

60. Справка от ДБТ. (важи за кандидати - безработни лица с непрекъсната 

регистрация повече от 12 календарни месеца (над 1 година) в периода от 01. януари 2014г. 

до датата на кандидатстване. ) 

Вслучаите, когато кандидат е юридическо лице и за доказване на тези обстоятелства се 

представят документи на един от съдружниците/собствениците, той следва да притежава най-

малко 50 на сто от дяловете/капитала на кандидата. 

За кандидати - младежи от 18 до не навършени 40 години: попълнена информация в 

Приложение 1 „Основна информация за проектнното предложение“ и приложимите 

декларации. 
 

61. Учредителен акт/ Дружествен договор или удостоверение за признаване на 

групата/организацията на производители  (представя се в случай, че кандидатът заявява 

точки по критерий „2.4. Колективни инвестиции на група производители или сдружения“). 

62. Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от 

инвестициите в проекта са свързани с опазване компонентите на околната среда. (когато е 

приложимо). (представя се в случай, че кандидатът заявява точки по критерий 2.5. Проекти 

водещи до опазване на околната среда и биоразнообразието, и /или повишаване ресурсната 

ефективност чрез спестяване на енергия и намаляване емисиите и парниковите газове, и/или 

смекчаване последиците от изменение на климата и приспособяване към тях. 

63. Удостоверение/ справка за дейността/ издадено от НСИ за код по КИД-2008на 

основната и/или допълнителните икономически дейности.(важи за кандидати заявили по- 

висок интензитет по раздел 10.2. от Условията за кандидатстване за проекти за 

инвестиции в секторите, които са в определените от: 

- Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-

2020 г. сектори и в 

- тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация 2014-2020 г.; 

- за развитие напродукти и услуги, свързани със застаряването на населението, 

полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество.) 

 

ВАЖНО: Кодът по КИД-2008 на основната и допълнителните икономически дейности, 

осъществявани от предприятието през предходната финансова година, предхождаща датата 

на кандидатстване или към текущата година за новообразувани предприятия трябва да 

съответстват на кода по КИД 2008 в обхвата на НСНМСП/ ИСИС. Възможно е посочването 

на повече от един код по КИД-2008.  

 

Кандидати, които имат приключена  финансова година и са осъществявали дейност през тази 

година, но нямат реализирани приходи през нея, следва да предоставят 

Удостоверение/документ от НСИ, от което да е видно, че НСИ не може да определи код на 

основна икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 

последната приключила финансова година. По отношение на тези кандидати, съответствието 

с изискването ще бъде проверявано съобразно кода по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 



кандидатстване. 

 

Кандидати, които нямат приключена финансова година иса осъществявали дейност в  

текущата година на кандидатстване следва да предоставят Удостоверение/документ от НСИ, 

от което да е видно, че НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на 

кандидата въз основа на наличната информация за последната приключила финансова година. 

По отношение на тези кандидати, съответствието с изискването ще бъде проверявано 

съобразно кода по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. 

25. Краен срок за подаване на проектните предложения: 

Производството по предоставяне на БФП чрез подбор започва в деня на публикуването 

на обява за откриване на процедурата чрез подбор в ИСУН.  

Процедурата чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.296по мярка 

6.4. от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ–

Исперих е с краен срок за кандидатстване 21.10.2019г., 16:30 ч.  и начало на приема –

02.09.2019 г. 

 

 

26. Адрес за подаване на проектните предложения: 

Проектните предложения по процедурата се подавателектронно в ИСУН 2020 на адрес 

https://eumis2020.government.bg.  

 

27. Допълнителна информация: 

Допълнителна информация - за попълване в т.11 на Формуляра за кандидатстване: 

Кандидатите попълват всяко отделно поле от тази секция, (ако е приложимо)в 

съответствие с дадените указания:  

1. Обосновка във връзка със заявен по-висок интензитет на помощта от 

кандидата. (ако е приложимо) 

В случаите на заявен по- висок интензитет на безвъзмездна финансова помощ по 

проекта, кандидатът задължително представя основанията за това. 

2. Обосновка за  получаване на точки по критериите за Техническа и 

финансова оценка. (незадължителна информация) 

В зависимост от критериите, по които проектното предложение на кандидата ще бъде 

оценявано, кандидатите може да предоставят обосновка. 

3. Съответствие на проектното предложение с хоризонталните политики. 

(задължителна информация) 

По настоящата процедура следва да е налице съответствие на проектните предложения 

със следните принципи на хоризонталните политики на ЕС, заложени в СВОМР на МИГ 

Исперих: "1. Равенство между половете и недопускане на дискриминация"; "2. 

https://eumis2020.government.bg/


Устойчиво развитие (защита на околната среда)"; "3. Насърчаване на заетостта и 

конкурентоспособността"; "4. Съответствие с програмите на Структурните фондове"  

(Кандидатите декларират спазването на принципите с хоризонталните политики на 

ЕС при изпълнение на проектното предложение като копират и поставят следния 

текст в полето по т. 11.3 от формуляра за кандидатстване: „Декларирам, че съм 

запознат с принципи на хоризонталните политики на ЕС, заложени в СВОМР на МИГ 

Исперих и се ангажирам с тяхното спазване при изпълнение на подаденото от (име на 

кандидата) проектно предложение“) 

 

4. Данни за издаване на уникален регистрационен номер. 

В т. 11.3 от формуляр за кандидатстване, с цел набавяне на пълен набор от данни за 

издаване на уникален регистрационен номер (УРН) от Държавен фонд „Земеделие“ се 

попълва: 

А. В случай, че кандидатът има издаден УРН следва да го въведе. 

Б. В случай, че кандидатът няма издаден УНР е необходимо да попълни следната 

информация: 1. ЕГН/ЛНЧ (Личен номер на чужденец); 2. Документ за самоличност (№, 

дата на издаване, валидност); 3. Данни за представляващия юридическо лице, вкл. ЕГН, 

пол и възраст за представляващия (когато е приложимо); 4. Седалище и/или адрес по 

местоживеене (когато е приложимо); 5. Адрес за кореспонденция;  

5. Друга информация 

(незадължителна информация)Предоставена е възможност кандидатът да попълни 

информация, за която няма предвидено поле във Формуляра за кандидатстване, но той 

смята че е важна за пълнотата и/или за оценката на подаваното от него проектно 

предложение.   

 

6. Декларация. 

(задължителна информация)В т.11.6 на електронния формуляр за кандидатстване 

кандидатите следва да копират, текста на декларацията от Указанията за попълване на 

електронен формуляр за кандидатстване.  

28 . Приложения към условията за кандидатстване: 

Документи за попълване: 

Приложение № 1 – Основна информация за проектното предложение; 

Приложение № 2 – Таблица за допустими дейности и инвестиции; 

Приложение № 3 – Декларация (съгласно чл.19 и 20 от ЗЗЛД), към чл. 47, ал. 2, т. 2 от 

Наредба № 22; 

Приложение № 4 – Декларация, съгласно Приложение № 6 от Наредба 22 от 

представляващия кандидата; 

Приложение № 5 – Декларация за нерeдности, съгласно Приложение № 10 от Наредба 22; 

Приложение № 6 – Декларация за изкуствено създадени условия; 

Приложение № 7 – Декларация за неприложими документи; 

Приложение № 8 – Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат 

предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА; 



Приложение № 9 – Бизнес план; (Приложение 9а текстова част на бизнес план, 

Приложение 9б таблици от бизнес план във формат Excel). 

Приложение № 10 – Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските 

стопанства; 

Приложение № 11 – Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за ВОМР" 

Приложение № 12 – Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната 

спрямо кандидатстването календарна година 

Приложение № 13 – Декларация по чл. 4а, ал.1 от ЗМСП по образец, утвърден от 

министъра на икономиката; 

Приложение № 13 А – Справка към декларация по чл. 4а, ал.1 от ЗМСП по образец, 

утвърден от министъра на икономиката; 

Приложение № 14 – Декларация във връзка със Заповед № 09-647/03.07.2019г на 

Ръководителя на УО на ПРСР; 

Приложение № 15 – Декларация за двойно финансиране; 

Приложение № 16 – Запитване за оферта. 

Приложение № 17 –Форма за наблюдение и оценка на проекти по мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

Приложение № 18 –  Декларация за получените минимални и държавни помощи; 

Приложение №19 - Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

Приложение № 20 –Декларация за видовете и количествата суровини 

Приложение № 21 – Декларация туристически услуги 

Приложение № 22 – Количествено стойностна сметка 

Приложение № 23 - Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от 

членовете на групата/организацията 

Документи за информация: 

Приложение № 24 - Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 

Приложение № 25 - Указания за попълване на електронен формуляр за кандидатстване 

Приложение № 26 - Инструкция за попълване на таблица за СПО 

Приложение № 27 - Указания за попълване на декларацията за мин и държ помощи 

Приложение № 28 - Указания за попълване на Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП 

Приложение № 29 -Указания за подаване на проектни предложения в ИСУН 2020 

Приложение № 30 - КИД 2008 

Приложение № 31 –Таблица за изчисляване на показатели 

Приложение № 32 -Списък Приложение 1 по член 38 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз и Работни операции по първична преработка на памук 

Приложение № 33 - Протокол от посещение на място 

Приложение № 34 - Ръководство за подаване на проектни предложения 

Приложение № 35 - Кодове по КИД 2008 за мярка 6.4 

Приложение № 36 - Обяснителни бележки  

Приложение № 37 – Списък за активи, за които са определени  референтни разходи 

Приложение № 38 - Критерии и методология за оценка на проектно предложение по 

процедура на подбор на проектни предложения - Оценителен лист АСД 

Приложение № 39 - Методология за оценка на проектно предложение по процедура на 

подбор на проектни предложения - Оценителен лист ТФО 
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