
Трето официално заседание на КН на 

ОПИК и на ОПИМСП 

Правец, 24.11.2016 г.  
 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката  

Напредък при изпълнението на подхода Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на      

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 



 

 

 Участие на представители на УО на ОПИК в работни  срещи, свързани с координацията между 

Управляващите органи на програмите и местните трупи за действие в изпълнение на дейностите 

по  многофондово прилагане на подхода ВОМР. 

 

 Обнародвано е Постановление № 161 от 04.07.2016 г. на Министерския съвет за условията и 

реда за осъществяване на координация между управляващите органи на програмите и местните 

инициативни групи/местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода 

ВОМР.  

 

 Със заповед на министъра на земеделието и храните през месец юни е създадена Комисията за 

избор на МИГ и многофондови стратегии за ВОМР с участие на представители на УО на ОПИК.  

 

 Изготвено и съгласувано е  Споразумение за изпълнение на одобрените многофондови стратегии 

за местно развитие. 

 

 

 

  Общ преглед на напредъка в изпълнението на подхода 

ВОМР 
към месец ноември 2016  - 1 



       

 Изготвена е Индикативната годишна работна програма за 2017 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране на подхода ВОМР. 

Съгласно ИГРП е предвиден прием на стратегии за местно развитие в периода м. февруари – м. 

май 2017 г. с финансиране от повече от един фонд.  

  

 Изготвени са МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА МИГ/МИРГ ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР при многофондово прилагане на подхода. 

 

 Предоставя се информационна, методическа и експертна помощ на местните партньорства при 

изпълнението на подхода ВОМР. Публикуват се на интернет страницата на ОПИК в специална 

рубрика информация, документи и „Въпроси и отговори“, свързани с изпълнението на подхода 

ВОМР. Представители на УО на ОПИК участват в информационни събития и срещи за 

представяне на информация на заинтересованите местни партньорства за подготовка на 

стратегии за местно развитие подкрепени по повече от един фонд. 

 

 

 

 

  Общ преглед на напредъка в изпълнението на подхода 

ВОМР 
към месец ноември 2016  - 2 



Одобрени МИГ и многофондови стратегии за местно 

развитие (МСМР) с избрани за финансиране 

мерки/операции по ОПИК 

 Общ брой - 16 МСМР 

 

 Бюджет на МСМР - 15 226 234,39 EUR 

 

 Разпределение на бюджета по приоритетни оси: 

1. Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ - 2 095 808,43 EUR  

2. Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ - 13 130 425,96 EUR  

 

 По отношение на избора на мерки/операции: 

1. Включени за изпълнение дейности по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и 

иновации“ и Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ – 8 МСМР. 

2. Включени за изпълнение дейности само по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП“ – 8 МСМР. 
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А. Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" 

• подкрепа за иновации в предприятията, вкл. внедряване на нови продукти, процеси и бизнес 

модели в предприятия - в резултат на подкрепените дейности се очаква нарастване на дела на 

МСП на териториите на МИГ, които внедряват и/или разпространяват иновации, в резултат на 

което ще се повиши иновационният им капацитет и конкурентоспособност.  

 

Б. Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП" 

1. Инвестиционен приоритет „Достъп до финансиране в подкрепа на 

предприемачеството” 

• насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални 

предизвикателства и секторите на НСНМСП - в резултат на подкрепените дейности се очаква 

развитие на нови предприятия и конкурентоспособност на съществуващи предприятия на 

териториите на МИГ, създаване и устойчивост на работни места в тях с цел постигане на ръст на 

нововъзникващите области, свързани с европейски и регионални предизвикателства. 

 

Предвидени резултати в изпълнение на одобрените МСМР  

чрез финансиране на проекти по ОПИК на териториите на 

МИГ - 1 
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2. Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП” 

• общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и 

ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и 

адаптиране на европейски и международни знания и технологии - в резултат на подкрепените дейности се очаква 

подобряване на конкурентоспособността на МСП на териториите на МИГ чрез внедрени технологии за подобряване 

на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и 

оптимизиране на производствената верига и съответно повишаване на добавената стойност. 

• подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет - в резултат на 

подкрепените дейности се очаква подобряване на капацитета на МСП на териториите на МИГ и повишаване на 

конкурентоспособността и устойчивото им присъствие на външни пазари. 

• подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и 

услуги - в резултат на подкрепените дейности се очаква подобряване на капацитета на МСП на териториите на МИГ 

чрез повишаване и подобряване на използването на ИКТ и услуги, и оптимизиране на процесите за управление на 

бизнеса. 

Предвидени резултати в изпълнение на одобрените МСМР  

чрез финансиране на проекти по ОПИК на териториите на 

МИГ - 2 
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Методологията и критериите за подбор на операции ще се отнасят за всяка процедура за подбор 

на проекти от МИГ/МИРГ в съответствие с избраните мерки/операции по Приоритетна ос 1 

"Технологично развитие и иновации" и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за 

растеж на МСП“ в стратегиите за местно развитие с предвидено финансиране по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от 

общностите местно развитие.  

 

Териториален подход - подходът ВОМР се прилага на територията на селските райони, 

рибарските райони и други територии със специфични характеристики в зависимост от 

условията за допустимост на оперативните програми, включени в подхода.  

 

Бюджетът общо за периода 2014-2020 г. на процедурите, които МИГ/МИРГ могат да обявят 

за финансиране на проекти по ОПИК в съответствие с мерки/операции към одобрени МСМР е в 

размер на левовата равностойност на 16 194 233 евро по приоритетна ос 1 „Технологично 

развитие и иновации“ и 37 786 543 евро по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за 

растеж за малки и средни предприятия“.  

 

 

По-важна информация в Методологията и критериите 

за подбор на операции - 1 
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Режим на минимална помощ - мерките/операциите, включени в стратегиите за местно 

развитие, които ще се финансират по ОПИК, ще се изпълняват в съответствие с правилата за 

минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. 

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

към помощта de minimis. 

 

Максималният размер на допустимите разходи за проект, който може да бъде предоставен 

на бенефициент, по мерки/операции по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" 

и/или Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в стратегията за 

местно развитие, е до левовата равностойност на 200 000 евро.  

 

 Вид процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – описана е в Глава 

пета „Координация във връзка с одобрение на проекти към стратегия за ВОМР“ на Постановление 

№ 161 от 04.07.2016 г.  

По-важна информация в Методологията и критериите 

за подбор на операции  - 2 
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Допустими кандидати 

Да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ/МИРГ и осъществяват 

дейностите по проекта на територията на действие на МИГ/МИРГ. 

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

Да отговарят на изискванията за МСП съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).  

Допустимостта на кандидатите се определя съгласно демаркацията на ОПИК и на териториален принцип съгласно 

Приложения № 1-3 на ПМС № 161/2016. 

Кандидатите 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. 

По Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ се подкрепят само кандидати МСП, които внедряват и/или 

разработват иновации, попадащи в тематичните области на ИСИС. 

По Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ кандидатите МСП задължително развиват 

своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват, в една от определените в Националната 

стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична 

интензивност. 

 

 

По-важна информация в Методологията и критериите 

за подбор на операции - 3 
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Максималният интензитет на БФП за финансиране на мерките/операциите по приоритетна ос 

1 "Технологично развитие и иновации" и/или приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет 

за растеж на МСП" в стратегиите за местно развитие, е до 90 % от общата стойност на 

допустимите разходи по проект за всички категории предприятия.  

 

МИГ/МИРГ определя за всяка процедура допълнителни специфични критерии за подбор на 

проектите в изпълнение на заложените цели и приоритети на МСМР. 

 

Критериите за техническа и финансова оценка са задължителни за МИГ/МИРГ.  

 

 

По-важна информация в Методологията и критериите 

за подбор на операции - 4 

 



СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ 

м. Ноември 

м. Декември  

2016 г. 

 

• Участие на представители на УО на ОПИК в Комитета за координация. 

 

• Сключване на Споразумения за изпълнение на одобрените  по първи прием 
16 МСМР с финансиране по ОПИК. 

 

• Подготовка на Указанията за прием на проекти от МИГ с предвидено 
финансиране по ОПИК, вкл. Методология и критерии за подбор на проектите. 

 

• Регулярно участие на представители на УО на ОПИК в работни  срещи, 
свързани с координацията между Управляващите органи на програмите и 
местните инициативни групи/местните инициативни рибарски групи в 
изпълнение на дейностите по  многофондово прилагане на подхода ВОМР.  

 

• Предоставяне на информационна, методическа и експертна помощ на 
местните партньорства при изпълнението на подхода ВОМР. Публикуват се на 
интернет страницата на ОПИК в специална рубрика информация, документи и 
„Въпроси и отговори“, свързани с изпълнението на подхода ВОМР.  

 

• Участие на представители на УО на ОПИК в информационни събития на 
национално ниво, вкл. срещи за представяне на информация на 
заинтересованите местни партньорства. 

 



Благодаря за вниманието 

www.opic.bg

http://www.opic.bg/

