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СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ 

МИНЕРАЛНИ БАНИ И ЧЕРНООЧЕНЕ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 г.

 Проектите по настоящата процедура ще се изпълняват на 
територията на МИГ – общини Минерални бани и Черноочене, 
включваща всички населени места на общините Минерални бани и 
Черноочене, посочени в Приложение № 3 на ПМС № 161/2016г. като 
селски район. 
 Територията на общините Минерални бани и  Черноочене 
формират територията на прилагане на Стратегията за ВОМР, 
съгласно сключено Споразумение за изпълнение на Стратегия за 
ВОМР № РД-50-188/29.11.2016 година.

 Цел на процедурата:

 Основната цел на настоящата процедура е да се създадат 
възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, 
диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на 
продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова 
помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване 
на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране. 
Следва да се повиши конкурентоспособността на предприятията, да 
се засили тяхното участие във веригата на добавена стойност и да се 
ускори постигането на пазарна устойчивост при условията на силно 
динамична икономическа и конкурентна пазарна среда.
Целта на настоящата процедура е директно свързана с постигането 
на специфичната цел „Разширяване на производствения капацитет 
и подобряване на конкурентоспособността на малките и средни 
предприятия на Приоритет 4 „Подкрепа за малки и средни 
предприятия, осигуряващи заетостта на територията” от Стратегията 
за ВОМР на „МИГ общини Минерални бани и Черноочене”
 В съответствие със специфична цел на Инвестиционен 
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приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК, проектните 

предложения по настоящата процедура следва задължително да имат 

принос към постигането на поне един от следните индикатори за 

резултат:

 - Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП;
 - Производителност на МСП;

 Информацията за постигане на индикаторите за резултат ще 
бъде предоставяна служебно от НСИ. При сключване на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бенефициентът 
следва да попълни Декларация по образец за съгласие за ползване на 
данни на предприятието за целите на отчитането по Оперативната 
програма (Приложение 8 към настоящите Условия за изпълнение).

 Допълнително УО на ОПИК ще следят и за изпълнението и 
отчитането на следните индикатори за изпълнение:

 - Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
 - Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни 
средства;
 -Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни средства).
Кандидатите не предоставят информация за следните индикатори 
за изпълнение: „Брой на предприятията, получаващи подкрепа“ 
и „Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни средства)“. Посочените индикатори 
се отчитат служебно по програмата.

 Допълнително, МИГ ще следи за изпълнението и отчитането 
на следните индикатори: Специфични индикатори за изпълнение 
на мярката*:
 •  Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни 
средства;
 •  Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни средства);

* Посочените индикатори съвпадат с индикаторите за изпълнение 
съгласно оперативната програма.

 Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по 

процедурата: 

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурите 
за подбор на проекти, в изпълнение на СВОМР процедурата, се 
предвижда да бъде с два крайни срока за кандидатстване. 

Общият размер на БФП по настоящата процедура е на стойност  
821 448,00 лева (левовата равностойност на 419 999.69 евро), 
разпределени както следва:

 Първи краен срок:

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ

Средства от 

Европейския фонд за 

регионално развитие

Национално 

съфинансиране

821 448,00 лв.
419 999,69 евро

100 %

698 230,80 лв.
356 999,74 евро

85%

123 217,20 лв.
62 999,95 евро

15%

 Втори краен срок: Ще се използват остатъчни средства  след 
приключване на първия прием, в случай че е наличен свободен 
финансов ресурс. 
 Общият размер на БФП по настоящата процедура съответства 
на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ 
по мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет 
в МСП“ от СВОМР. МИГ „Минерални бани – Черноочене“ си 
запазва правото да не предостави изцяло посочената по-горе сума 
при недостатъчен брой качествени предложения, отговарящи на 
предварително зададените критерии.
 Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ (БФП) за конкретен проект:

Всеки кандидат, отговарящ на критериите за допустимост, съгласно 
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т. 11 от Условията за кандидатстване, може да кандидатства за 
безвъзмездна финансова помощ, като изготвеният от него проект, 
трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:  
 1. Максималният размер на общите допустимите разходи за 

проект е 391 166,00 лева /200 000 евро/.
 2. Минимален и максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ

Максимален размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ

88 012,35 лева
(45 000,00 евро)

352 049,40 лева
(180 000,00 евро)

 Мярката по ОПИК „Подобряване на производствения 
капацитет в МСП“ от СВОМР, във връзка с която се провежда 
настоящата процедура за предоставяне на БФП,  ще се изпълнява 
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, 
публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 

 Максимален размер на помощта при приложим режим „de mi-

nimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013

 Максималният размер на помощта по режим de minimis, 
за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални 
помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност 
на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, 
в случай на едно и също предприятие , което осъществява шосейни 
товарни превози за чужда сметка за период от три финансови 
години (две предходни плюс текущата година).

 Процент на съфинансиране:

 По настоящата процедура процентът на съфинансиране 
от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е 85%, а 
националното съфинансиране е 15 % .
Бюджетът по процедурата е превалутиран по фиксинга на БНБ за 1 
евро = 1,95583 лева.
 Максималният интензитет на безвъзмездната финансова 
помощ по настоящата процедура за подбор на проекти, е както 
следва:

Максималният интензитет 

на помощта от общата стойност 

на допустимите разходи по 

проекта е:

до 90%

 Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ 
– до 90 %.  Процентът на съфинансиране от страна на бенефициента 
– минимум 10 %.
Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички 
разходи, извършвани от кандидата в проектното предложение, 
финансирани, по режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 
1407/2013.

 Критерии за допустимост на кандидатите:

 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти 
са само кандидати, които отговарят на следните критерии: 
 1. Да имат седалище и адрес на управление на територията 
на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ и да осъществяват 
предвидените дейности по проекта на територията на МИГ 
„Минерални бани – Черноочене“; 
 2. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона 
за кооперациите;
 Клонове на юридически лица, регистрирани на територията 
на МИГ, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти 
поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 3. Да отговарят на изискванията за малко и средно 



8 9

предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия 
(ЗМСП).
 4. Подкрепят се само МСП, които оперират в секторите 
на икономическа дейност съгласно тяхната технологична 
интензивност, изведени като приоритетни съгласно Националната 
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-
2020 (НСНМСП), както следва:

 Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени 

производства2 :

 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“.
 5. Да имат минимум 3 (три) приключени финансови години:

 - За кандидати, подали проектни предложения през първия 
краен срок, периодът от три приключени финансови години е 2015, 
2016 и 2017 г.
 - За кандидати, подали проектни предложения през втория 
краен срок, периодът от три приключени финансови години е 2016, 
2017 и 2018 г.
 6. Да са реализирали минимален размер на нетни приходи 
от продажби общо за последните 3 (три) приключили финансови 
години в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, 
както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби 3

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

 •  За кандидати, подали проектни предложения през първия 
краен срок за кандидатстване, периодът от три приключени 
финансови години, за които кандидатът следва да предостави 
документи/информация за размера на нетни приходи от продажби 
е  2015, 2016 и 2017 г.
 •  За кандидати, подали проектни предложения през втория 
краен срок за кандидатстване, периодът от три приключени 
финансови години, за които кандидатът следва да предостави 
документи/информация за размер на нетни приходи от продажби е 
2016, 2017 и 2018 г. 

 По настоящата процедура не са допустими партньорства. 

Кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски и/

или други организации.

 Допустими дейности:

 1/ Подобряване на производствените процеси;

  1.1  Повишаване на производителността; и/или
  1.2 Подобряване на производствените процеси чрез 
инвестиции в ДМА и ДНА  
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 2/ Добавяне на нови характеристики или подобряване на

 съществуващите продукти и услуги;

 3/ Разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на 

предприятията;

  3.1. Диверсификация на дейността чрез 
разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до 
пазари
 4/ Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната 

ефективност и ефикасност в производствения процес;

  4.1. Въвеждане на водещи технологични решения и/
или реинженеринг на процеси, включително чрез въвеждане на добри 
практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване 
консумацията на природни ресурси, без отпадни технологии, 
оползотворяване на вторични суровини и производствените 
отпадъци, регенериране и др.

 Дейностите следва да се изпълняват на територията на МИГ 

„Минерални бани – Черноочене“

При описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване, 
сформирането на екип по проекта, провеждането на процедура за 
избор на изпълнител, изборът на изпълнител, доставката на закупеното 
по проекта оборудване и т.н. не следва да са обособени като отделни 
дейности, а да са част от описанието/методологията за изпълнение на 
посочените по-горе три групи дейности.
Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по 
процедурата за вече започнали и/или 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.
По настоящата процедура Данък върху добавената стойност е 
недопустим разход за даден проект, освен в случаите на данък върху 
добавената стойност, който не е възстановим съгласно националното 
законодателство. Разходите за възстановим ДДС няма да се считат за 
собствено съфинансиране от страна на бенефициента.

 Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

 Продължителността на изпълнение на всеки проект не 
следва да надвишава 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на 
влизане в сила на административния договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ.

 Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване:

 1. Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение – попълнена по образец 
(Приложение 1 към Условията за кандидатстване/Документи за 
попълване) – сканирана и прикачена в ИСУН 2020.

 2. Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на 

средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове 

и по чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец (Приложение 
2 към Условията за кандидатстване/ Документи за попълване) – 
сканирана и прикачена в ИСУН 2020.

 3. Декларация за минимални помощи – попълнена по 
образец (Приложение 3 и в случай, че е приложимо Приложение 3А 
към Условията за кандидатстване/Документи за попълване) – 
сканирана и прикачена  в ИСУН 2020;

 4. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона 

за малките и средните предприятия – попълнена по образец 
(Приложение 4 към Условията за кандидатстване/Документи за 
попълване)  – сканирана и прикачена в ИСУН 2020;

 5. Бизнес план, по образец, файлов формат Ексел, съгласно 
Приложение 6 към Условията за кандидатстване/ Документи за 
попълване - прикачен в ИСУН 2020.

 6. Удостоверение от Националния статистически институт 

(НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата, 
въз основа на данни за последната приключила финансова година: 
За кандидати, подали проектни предложения през първия краен 
срок, за 2017 г.
 За кандидати, подали проектни предложения през втория 



краен срок, за 2018 г. –  прикачено в ИСУН 2020.

 7. Оферта от производител или първи доставчик4  за всяка 

отделна инвестиция в активи – ДМА и ДНА, с предложена цена от 
производителя/първия доставчик  - прикачени в ИСУН 2020;

  7.1. Декларация от производител/оторизационно писмо 

от първи доставчик/договор за търговско представителство между 

производител и първи доставчик или друг относим документ, от който 

да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от 

производител или първи доставчик – прикачени в ИСУН 2020.

 8. Техническа спецификация на предвидените за закупуване 

ДМА и ДНА – попълнена по образец (приложение 5 към Условията 
за кандидатстване/ Документи за попълване) – прикачена в ИСУН 

2020

 9. Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП 

(ако е приложимо) – сканирано и прикачено в ИСУН 2020.

 10. Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно 

приложимите счетоводни стандарти – прикачена в ИСУН 2020.

 11. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите 

и разходите по видове и икономически дейности  за последните три 

приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 за проектни 
предложения, подадени по първи краен срок; 2016, 2017 и 2018 за 
проектни предложения, подадени по втори краен срок) - прикачени 

в ИСУН 2020.

 12. Счетоводен баланс за последните три години7  (индивидуален) 
за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 
за проектни предложения, подадени по първи краен срок; 2016, 2017 
и 2018 за проектни предложения, подадени по втори краен срок) - 
прикачен в ИСУН 2020.
 13. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други 

разходи за труд  за последните три приключени финансови години 

(2015, 2016 и 2017 за проектни предложения, подадени по първи краен 

срок; 2016, 2017 и 2018 за проектни предложения, подадени по втори 

краен срок)  -  прикачен в ИСУН 2020.

 14. Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за последните 

три приключени финансови години9  (2015, 2016 и 2017 за проектни 

предложения, подадени по първи краен срок; 2016, 2017 и 2018 за 
проектни предложения, подадени по втори краен срок) -  прикачена 

в ИСУН 2020.

 15. В случаите, когато кандидатът е заявил въведени 

международно признати стандарти, и/или СЕ маркировка, и/или 

съответствие на продуктите, и/или добри производствени практики, 

и/или специализирани софтуерни системи за управление (съгласно 
т. 11 от Формуляра за кандидатстване, поле 11.3), той следва да 
представи поне един от следните документи:
 - сертификат, който е валиден към датата на 
кандидатстване - когато кандидатът е заявил наличие на въведени 
стандарти за качество, други международно признати стандарти 
или системи за управление;
 - декларация или сертификат за съответствие или 
протоколи от изпитване на произведени продукти, за които е 
въведена CE маркировката - когато кандидатът е заявил въведени 
СЕ маркировки;
 - документи, издадени съгласно нормативната уредба, 
поставяща изискванията по отношение на добри производствени 
практики в областите, в които те се прилагат, а именно: 
хранително-вкусова промишленост (вкл. производство на опаковки 
влизащи в контакт с храни), фармация, козметична промишленост 
и производството на ветеринарно-медицински продукти - когато 
кандидатът е заявил наличие на въведени добри производствени 
практики;
 - лицензионни договори предоставящи конкретни права 
на кандидата по отношение на съответната специализирана 
софтуерна система и/или договор с доставчика/производителя 
на конкретната система за нейното въвеждане, чието успешно 
изпълнение е удостоверено с приложен към договора приемо-
предавателен протокол и/или ръководство отнасящо се до 
въвеждането на специализираната софтуерна система при 
конкретния кандидат – когато кандидатът е заявил въведени 
специализирани софтуерни системи за управление.
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 Пълния пакет от документи по процедурата е наличен на 
следните интернет адреси:
 •  интернет страницата на МИГ „Минерални бани – 
Черноочене“:  http://www.migmineralnibani.com 

 •  интернет страницата на ОПИК 2014 – 2020 г.: http://opic.bg 
 •  интернет страницата на Единния информационен портал 
за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ: 
https://www.eufunds.bg 

 Кандидатстването по процедурата се осъществява само по 
електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където 
също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – 
http://eumis2020.government.bg/.
 За повече информация може да посетите офиса на МИГ 
„Минерални бани - Черноочене“ – бул.“Васил Левски“ №3, с. 
Минерални бани, общ. Минерални бани или да се свържете на 
телефон: 0877 649 499 – Юджел Лютви – изпълнителен директор.
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ñ. Ìèíåðàëíè áàíè, 

áóë. "Âàñèë Ëåâñêè" ¹3

Òåëåôîí: 0879 298 990

E-mail: mig_min.bani@abv.bg


