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Дата на разясненията от УО: 18.05.2017 г. 

1.  09.05.2017 г. От: инж. Николай Димитров – координатор на проекта по 

Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности ПРСР 2014 – 

2020. 

 

Уважаеми Колеги, 
В разработваната Стратегия за ВОМР на МИГ Куклен, Асеновград 

планираме включването на мерки от ОПИК и по-конкретно от 

Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“. В 

тази връзка бихме желали да получим допълнителни разяснение по 

следните въпроси: 

1. В територията на МИГ Куклен, Асеновград попадат две 

общини: Община Куклен, която попада в обхвата на селските 

райони; и община Асеновград (без гр. Асеновград в 

административните му граници), която не попада в обхвата на 

селските райони, но е допустима територия за прилагане на 

ВОМР без гр. Асеновград в административните му граници. 
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Допустими за 

финансиране по СВОМР, ОПИК, инвестиционен приоритет 2.2. ли 

са и МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ, които са регистрирани и развиват 

дейност на територията на община Асеновград (без гр. Асеновград), 

която от своя страна не попада в обхвата на селските райони? 

2. При разработване на критериите за оценка на проекти към 

СВОМР по мерки от ОПИК, МИГ следва да разработи 

специфични критерии за оценка на проекти, които са с тежест 

от 40% от цялостната оценка.  
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->В Методологията и 

критериите за подбор на операции за ВОМР по ОПИК е са посочени 

критерии за подбор на проекти, като е предоставена възможност 

МИГ да определи относителната тежест на всеки един от 

посочените компоненти, като е предвиден и отделен раздел „VI. 

Допълнителни специфични критерии към СМР определени от 

МИГ/МИРГ“ . Следва ли в СВОМР изрично да са записани 

посочените в Методологията критерии за оценка на проекти, като 

МИГ посочи относителната тежест на всеки компонент? или 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Както е посочено в 

публикуваните „въпроси и отговори“ е достатъчно МИГ да разпише 

само допълнителните специфичните за конкретната територията 

Здравейте, 

 

Отговор:  

1. В случай, че на територията на „МИГ Куклен, Асеновград“ попадат две общини: 

Община Куклен, която попада в обхвата на селските райони; и община Асеновград (без 

гр. Асеновград в административните му граници), която не попада в обхвата на 

селските райони, но е допустима територия за прилагане на ВОМР без гр. Асеновград 

в административните му граници, ТО на територията на община Асеновград (без гр. 

Асеновград в административните му граници) са ДОПУСТИМИ за финансиране 

МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ, които са регистрирани и развиват своята дейност на 

територията на община Асеновград (без гр. Асеновград в административните му 

граници), т.е. те са на територията на МИГ, но са извън територията на селските 

райони. При спазване на посочените кумулативни условия „микропредприятията“ са 

допустими за подпомагане към СВОМР, вкл. по Инвестиционен приоритет 2.2. 

„Капацитет за растеж на МСП“. 

В т. 11.1.  Критерии за допустимост на кандидатите на Указанията за подбор на 

проекти на ОПИК, качени на сайта http://opic.bg/opik/vodeno-ot-obshchnostite-mestno-

razvitie-vomr ,  е записано следното: 

МИГ/МИРГ определя критериите за допустимост на кандидатите за всяка процедура 

за подбор на проекти в съответствие с предвидените 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. 

1. Общи задължителни критерии за допустимост на кандидатите по 

мерките/операциите, които ще се финансират по приоритетна ос 1 "Технологично 

развитие и иновации" и приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж 

на МСП“ в изпълнение на стратегиите за местно развитие: 

1.1. 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. 

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

1.3.Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно 

Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП). Допустимостта на кандидатите по 

този критерий се определя на териториален принцип съгласно демаркацията на 

ОПИК и Приложения № 1-3 на ПМС № 161/2016. 

http://opic.bg/opik/vodeno-ot-obshchnostite-mestno-razvitie-vomr
http://opic.bg/opik/vodeno-ot-obshchnostite-mestno-razvitie-vomr
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критерии и да включи текст: „Подборът на проекти към 

стратегии за местно развитие при прилагане на ВОМР се определя 

в Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове и в нормативния акт по чл. 

28, ал. 1, т. 2 на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове.“? 

Благодаря ! 

Николай Димитров 

координатор  

 

 

 

2. При разработване на критериите за оценка на проекти към СВОМР по мерки от 

ОПИК, МИГ следва да разработи критерии за оценка на проекти по всяка мярка, 

включително специфични критерии на основа на идентифицираните нужди на 

територията. МИГ следва да определи относителната тежест на всеки един от 

посочените критерии в СВОМР на основа на приоритетите и очакваните резултати 

от изпълнението на мерките, включени в СВОМР, като се спазват следните 

изисквания: 

- МИГ/МИРГ преизчислява предвидения в стратегията за местно развитие брой 

точки по допълнителните специфични критерии за приоритизиране на проектите в 

изпълнение на заложените цели и приоритети така, че да не надвишават 40% от 

общия брой точки. 

- Тежестта на критериите в рамките на всеки обособен раздел по инвестиционни 

приоритети се определят от МИГ/МИРГ в изпълнение на заложените цели и 

приоритети в стратегията за местно развитие..  

Текстът „Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане на 

ВОМР се определя в Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на 

Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове.“, които е публикуван в отговор на въпрос в публикуваните „Въпроси и 

отговори“ е приложим за подадените по първи прием стратегии преди публикуване на 

нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

Поздрави, 

Екипът на ВОМР по ОПИК  

 

 


