
Мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

Цели и обхват на мярката   

 

Мярката е програмирана за изпълнение на Цел 2 на стратегията и целидиверсификация  

на икономиката на територията на МИГ Исперих чрез насърчаване инвестиции за 

развитие на неземеделските сектори на територията.   

По мярката ще се насърчават и приоритизират инвестиции в туристически дейности 

базирани на културното и природно наследство на територията. За изграждането на 

единен туристически продукт и мултиплициране на ефекта, подпомогнатите фирми ще 

се насърчават да спазват единни стандарти и да използват продукти и услуги на местни 

производители.   

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

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

жители на общината и създаване на силен демонстрационен ефект. През предходния 

период този подход имаше силен ефект, като позволи се подпомогнат иновативни 

фирми и беше идентифициран като добра практика на европейско ниво.   

По мярката се приоритизират също проекти на младежи, жени и уязвими групи, с което 

се подпомага изпълнението на Цел 2 на стратегията.   

Мярката ще допринесе пряко за приоритетна област 6А на ПРСР и на три от 

националните цели на ВОМР (цел 1, 4 и 5) чрез стимулирането на устойчивото 

развитие на местен бизнес и насърчаване на предприемачеството за създаване на 

работни места, повишаване на доходите и намаляване на бедността.   

 

Допустими получатели 

 

Допустими по мярката са кандидати, които отговарят на следните критерии: 

1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или 

да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на 

Европейското икономическо пространство;  

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

3. Кандидатите/получателите по т. 1 и 2  трябва да имат постоянен адрес – за 

физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и 

юридическите лица, на територията на действие на МИГ Исперих и да 

осъществяват дейностите по проекта на същата територия и да отговорят на 

всички други изисквания на Наредба 22/14.12.2015 г. 

4. Да отговарят на изискванията за микро предприятие съгласно Закона за малките 

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

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

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

 

Допустими дейности  

 

По мярката ще се подпомагат инвестиции за:  

1. Развитие туристически услуги, като:  

 Изграждане или обновяване на туристически атракции, свързани с местното 

културно и природно наследство, включително демонстрационни центрове, 

изложбени зали, центрове за спорт и развлечения на открито;  

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

обслужване на туристи, включително услуги за приготвяне и доставка на храна; 

 Изграждане или обновяване на места за настаняване на туристи с не повече от 20 

помещения за настаняване, както и къмпинги; 



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

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

Подпомогнатите фирми се задължават за срок от 5 години след финалното плащане, да 

предлагат, хранителни продукти, произведени от местни производители, местни 

сувенири и суровини, да маркетират продуктите и услугите на страницата 

туристически сдружения, подпомогнати от МИГ Исперих и да спазват стандартите за 

туристически услуги, разработени от МИГ Исперих, включително по новосъздадена 

регионална марка, ако такива бъдат въведени.  

2. Развитие или подобряване на услуги за населението като: дейности за свободното 

време, отдих и спорт,  грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни 

услуги, услуги базирани на ИКТ и др.; и бизнеса като технически услуги, ветеринарни 

дейности и др.  

3. Инвестиции за развитие или подобряване на производства, включени в определените 

в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-

2020 групи сектори.   

4. Развитие на производства в областта на „зелената икономика“, включително на 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, ако не надхвърлят 

необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.  

С цел по-ефективно прилагане на стратегията УС на МИГ Исперих, може да 

ограничава вида на допустимите инвестиции за определени приеми. 

По мярката не се предоставя финансова помощ за  следните дейности:  

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

на Комисията или недопустими съобразно демаркационната линия на ПРСР с други 

програми, финансирани със средства на ЕС. 

2) Финансови услуги, хазарт, голф, производството, обработката и продажбата на 

тютюн и тютюневи изделия, производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници за продажба, транспорт и търговия.   

Кандидатите трябва да представят разработен бизнес план, който да показва 

икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години и 10 години при 

строително-монтажни работи. 

Финансова помощ се предоставя за проекти, които се осъществяват на територията на 

МИГ Исперих. 

 

Допустими разходи  

 

Финансова подкрепа се предоставя и може да се използва за финансиране на разходи, 

които са допустими съгласно приложимото за програмния период европейско и 

национално законодателство, включително разпоредбите на Регламент № (EC) 

1303/2013, Регламент (EC) 1305/2013, и Наредба 22/14.12.2015 г. 

При спазване на горните изисквания допустими са разходи, свързани с: 

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

б) Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до 

пазарната стойност на активите; 

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на 

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

екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа 

осъществимост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 

придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Разходите по точка “в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, 

„б“ и „г“. 

Не са допустими за подпомагане текущи разходи. 



Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за 

подпомагане, с изключение на общите разходи. 

Допустими са авансови плащания в размер и при условия, определени в подмярка 6.4 

от ПРСР 2014 – 2020 г. и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

 

Финансови условия  

 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лв., а 

максималният размер е 100 000 лв.  

Интензитетът на помощта е 60%.  Тази ставка може да се увеличи
1
 с 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;   

 15 процентни пункта за проекти за инвестиции в секторите, които са вопределените 

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 продукти и услуги, свързани 

със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално 

предприемачество. 

Максималното комбинирано подпомагане по мярката не може да надхвърля  90% от 

общата стойност на допустимите разходи по проекта. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един 

кандидат е 100 000 лв. до края на прилагане на стратегията. 

Държавна помощ по настоящата мярка е по режим режим de minimis (Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013)
2
. Общият размер на помощта de minimis на „едно и също предприятие“ 

(по смисъла на Регламента), по тази мярка или други помощи получени по същия 

режим, не може да надхвърля левовата равностойност 200 000 EUR за период от три 

бюджетни години и съответно 100 000 евро в случай на „едно и също предприятие“, 

което осъществява сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу 

възнаграждение.  

Размерът на общия публичен принос за мярката е 752 000 лв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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 "de minimis", 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%”. 
2
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. 



Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест 

 

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 др. 

0-23 

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. 

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 
Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по показателите към отделните критерии 

и степен на съответствие ще  бъдат приложени в Методиката за оценка към Условията за кандидатстване“.  

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: 

1. Крайната оценка по КритерийI „Разнообразяване на икономиката“ 

2. Крайната оценка по КритерийII. " Предприемачеството, създаване на работни места, иновации и 

устойчиво местно развитие“ 

3. Крайната оценка по т. 2.3 от таблицата за оценка. 

4. Крайната оценка по т. 2.1 от таблицата за оценка. 

5. 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. 


