


 Територията на МИГ обхваща общини Минерални бани (12 насе-
лени места) и Черноочене (51 населени места). Тя попада в администра-
тивните граници на две области (Хасково и Кърджали) и в един район от 
ниво 2 – Южен Централен Район. Общата площ е 542,1 кв. км. Гъстотата 
на населението е 27.5 ч./кв.м.
 Най-ценният воден ресурс на територията са топлите минерални 
извори в един от  общинските центрове - Минерални бани, който е извес-
тен с лечебните свойства на минералната си вода от епохата на римляни-
те. Минералната вода е хипертермална – 58 градуса по Целзий и уникална 
по своя химичен състав. Тя извира от 14 извора с дебит 1500 л/мин. и се 
характеризира като сулфатно-натриева, калциева и флуорна. С това ми-
нералната вода по значимост се нарежда до най-известните лечебни води 
в България и Европа.
 Местната инициативна група в територията на общини Мине-
рални бани и Черноочене ще се фокусира върху следните нужди:
• закупуване на нова техника и технологии за модернизация на зе-
меделските стопанства;
• преструктуриране на стопанствата към култури, отговарящи в 
по-голяма степен на местния агроекологичен потенциал – плодове, зелен-
чуци, етерично маслени и лекарствени билки, млечно животновъдство;
• изграждане/експониране на културни обекти и допълнителни ат-
ракции;
• изграждане на туристически информационен център в Минерал-
ни бани;
• подобряване на достъпа до туристически обекти;
• благоустрояване на зони за отдих и публично туристическо полз-
ване;
• подобряване състоянието на тротоари и на  уличното осветление;
• подобряване на базисна инфраструктура за достъп за хора с ув-
реждания и възрастни хора;
• средства за стартиране на малък бизнес.
В Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) са из-
ведени две основни цели:
1. Подобряване на средата за бизнес и обитаване, посредством мер-
ки насърчаващи социално – икономическото развитие 
2. Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство 
и преработващата промишленост
В Стратегията са формулирани четири приоритетни области на полити-
ката за местно развитие:
 Приоритет 1. Земеделие/земеделски стопанства и преработваща 
промишленост
 Приоритет 2. Подобряване и разнообразяване на туристическо-
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то предлагане 
 Приоритет 3. Публична инфраструктура, подкрепяща местното 
развитие
 Приоритет 4. Подкрепа за микро, малки и средни предприятия, 
осигуряващи заетостта на територията

Специфични цели по Приоритет 1

СЦ 1. Увеличаване размера и пазарните позиции  на земеделските стопан-
ства в т.нар. чувствителни сектори в земеделието, посредством инвести-
ции за тяхната модернизация.
СЦ  2. Добавяне на стойност, чрез изграждане на малки мощности за пър-
вична преработка на земеделски продукти
Специфични цели по Приоритет 2
СЦ 3. Създаване/осъвременяване на условията за настаняване и/или хра-
нене на територията на МИГ.
СЦ 4. Предлагане на нови и/или разширяване  на съществуващи туристи-
чески продукти и услуги
Специфични цели по Приоритет 3
СЦ 5. Изграждане на инфраструктура за отдих и туристическа инфра-
структура за публично ползване.
СЦ 6. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено 
ползване

Специфични цели по Приоритет 4
СЦ 7. Разширяване на производствения капацитет на малки и средни 
промишлени предприятия.
СЦ 8. Създаване или разширяване на микропредприятия

 В територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене”  ще се 
прилага за първи път подход за развитие, основан на широко участие на 
различните групи заинтересовани страни. В този смисъл самото прила-
гане на СВОМР е иновативен подход за местно развитие. Самата СВОМР 
търси да приложи по иновативен начин, решение на проблемите на те-
риторията. В сектора на земеделието и отчасти в неземеделските дейнос-
ти. Стратегията търси целенасочена подкрепа в т.нар. чувствителни зе-
меделски сектори, които са новост за територията, която традиционно е 
отглеждала тютюн и по този начин се очаква развитие на нови култури 
– етерично маслени и лекарствени билки, трайни насаждения и др., които 
в дългосрочен план да доведат до промяна и диверсификация към нови 
култури.
 Мерките, финансирани от ЕЗФЗР ще се прилагат съгласно прин-
ципите и процедурите на Регламент (ЕС) №1305/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на 
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за раз-
витие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013). Допустимите разходи 
са съобразени с чл. 60 и чл. 61 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, както и с чл. 
69 от Регламента (ЕС) № 1303/2013.
 Целите на СВОМР за периода 2014-2020г. на МИГ „общини Мине-
рални бани - Черноочене“ се планира да бъдат  постигнати с прилагането 
на девет мерки - седем от ПРСР, една от Регламент (EC) № 1305/2013(7.6) 
и мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОПИК, 
финансирана от ЕФРР.

M04 — ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
 Подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”
 Подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” има за цел 
повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на 
МИГ  чрез: 
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в 
стопанствата; 
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и мо-
дернизация на физическия капитал;  
3. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на ус-
ловията в земеделските стопанства.
 По подмярка 4.1. “Инвестиции в земеделските стопанства” се под-
помагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на 
земеделското стопанство чрез:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на 
наличните производствени материални и/или нематериални активи; 
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2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвате-
лите на земеделски продукти; 
3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намалява-
не на вредните емисии и отпадъци; 
4. осигуряване на възможностите за производство на биологични земе-
делски продукти.
Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собстве-
ност, използвана за земеделското производство;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на 
нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на 
земеделския производствен процес; 
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително 
трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за про-
изводство на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, из-
ползвани за производство на биоенергия.
 Допустими получатели по мярката са Земеделски производители /
Физически и Юридически лица/:
1. Кандидатите следва да са регистрирани земеделски производители в 
съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кан-
дидата следва да бъде не по - малко от 8 000 евро;
3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска 
дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дей-
ност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпо-
магане по схемата за единно плащане на площ.
Финансови параметри на проектите
Минимална стойност на допустимите разходи – 3 000 евро
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 100 000 
евро 
 Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане разходи. 
Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична под-
програма за развитие на малки стопанства”
Подмярка 4.1.2 има за цел повишаване на  жизнеспособността и стабил-
ността на малките стопанства на територията на МИГ. По тази операция 
се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, 
които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати 
на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните видове дейности за: 
1. модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаля-
ване на преките разходи за производство, повишаване на производител-
ността на труда и качеството или разширяване на производството; 

2. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, 
медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи хра-
сти и дървесни видове за производство на биоенергия; 
3. Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на окол-
ната среда.
 Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство по те-
матичната подпрограма за малки стопанства са: 
1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, 
включително чрез лизинг; 
2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително 
компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително 
чрез лизинг; 
3. Общи разходи свързани със съответния проект за пред проектни про-
учвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услу-
ги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15 консултантски 
услуги, управление на стопанството и услуги по заместване на стопан-
ството; 
4. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и 
процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
Допустими получатели по мярката са Земеделски стопани, които имат 
икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в 
стандартен производствен обем и производството им е в един от секто-
рите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“. 
Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за пре-
ходната година от земеделски дейности.
*Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на 
млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.
 Финансови параметри на проектите
 Минимална стойност на допустимите разходи – 1 000 евро 
 Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 25 
000 евро
 Финансовата помощ е в размер до 60%  от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане разходи. 
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански 
продукти“
Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дей-
ност на предприятието чрез: 
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и 
подобряване на използването им; 
2. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните еми-
сии и отпадъци; 
3. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство 
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и труд.
 Допустими разходи
- За изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недви-
жими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включител-
но такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
- За закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране 
на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване 
на производствения процес по преработка и маркетинга.
Допустими получатели:
1. Земеделски стопани, които са регистрирани съгласно Наредба № 3 от 
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани 
(ДВ, бр. 10 от 1999г.); земеделското им стопанство е с минимален стандар-
тен производствен обем не по-малко от левовата равностойност на 8000 
евро;
2. Признати групи или организации на производители или такива, одо-
брени за финансова помощ по мярка 9. “Учредяване на групи и организа-
ции на производители” от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по 
т. 1 и 2.
 Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите.
Финансови параметри на проектите
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро 
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 100 000 
евро 
 Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от 
общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за про-
екти, представени от микро, малки или средни предприятия, а за проек-
ти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер 
на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи.

МЯРКА 6 РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ
6.4.1 Подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Чрез подмярката се предоставя подпомагане за инвестиции в неземедел-
ски дейности, насочени към: 
- Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти 
и развитие на туристически услуги);
- Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, въз-
растни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одитор-
ски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.; 
- Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с 

участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски 
дейности;
- НЕ се финансират дейности, които водят до осъществяване на селско-

стопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в При-
ложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.
 Допустими разходи:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имуще-
ство; 
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване 
до пазарната стойност на активите;  
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хоно-
рари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с кон-
султации относно екологичната и икономическата устойчивост, включи-
телно проучвания за техническа осъществимост; 
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен 
софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 
Разходите по т .“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите 
по т. „а“, „б“ и „г“. 
 Допустими получатели:
- Земеделски стопани (Стопанството на кандидати, земеделски стопани, 
трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро; 
- Микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юри-
дически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 
вероизповеданията; 
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- Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 Финансови параметри на проектите
Минимална стойност на допустимите разходи – 1 000 евро 
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 100 000 
евро Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допус-
тими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“, при 
спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Дого-
вора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната 
подпрограма за развитие на малки стопанства“
 По тази подмярка се подпомагат инвестициите за стартиране или 
развитие на неземеделски дейности в селските райони, сред които са: 
- Развитие на селски туризъм (изграждане и обновяване на туристически 
обекти и развитие на туристически услуги); 
- Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, 
(например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни 
услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги 
базирани на ИТ и др.); 
- Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, вклю-
чително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
- Не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селско-
стопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в При-
ложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.
      Допустими разходи:
а) Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, 
включително чрез лизинг; 
б) Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително 
компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително 
чрез лизинг; 
в) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни про-
учвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услу-
ги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15; 
г) Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и 
процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по 
т.„а“, „б“ и „г“.  Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
 Допустими получатели - Регистрирани земеделски стопани със 
стопанства с икономически размер, измерен в стандартен производствен 
обем от 2 000 до 7 999 евро (Кандидатите трябва да са получили минимум 
33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности).
 Финансови параметри на проектите

Минимална стойност на допустимите разходи – 1 000 евро 
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 35 000 евро 
 Финансовата помощ е в размер до 85% от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане разходи. 

МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ

 Подпомагане по мярката ще се предоставя, за да могат населените 
места на територията на МИГ да станат по привлекателни за бизнеса и 
за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономиче-
ско, социално и културно развитие, изграждане на липсващата или реха-
билитация на съществуващата техническа и социална инфраструктура. 
Дейностите, по които е била получена безвъзмездна финансова помощ от 
бенефициент, допустим за финансиране чрез стратегията за воденото от 
общностите местно развитие, няма да са допустими за същия бенефици-
ент по мярка 7 и обратно. Максималният размер на финансовата помощ 
за МИГ за мерки, финансирани от ЕЗФРСР е в размер до 10 на сто от бю-
джета в стратегията за ВОМР от ЕЗФРСР. МИГ е допустим получател на 
финансова помощ, ако: 

1. проектът, за който кандидатства за финансиране е в обществена полза; 
2. никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния 
управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от 
Допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или 
подизпълнител на дейностите на проекта.
 Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
Допустими дейности:
- Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и същест-
вуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принад-
лежностите към тях;
- Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 
системи; 
- Инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализацион-
ната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води); 
- Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено полз-
ване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности 

от общинско значение; 
- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от 
процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително 
транспортни средства; 
- Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоста-
вят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефектив-
ност;
- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
спортна инфраструктура.
 Допустими разходи:
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията 
на недвижимо имущество; 
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, 

обзавеждане до пазарната цена на актива; 
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на 
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации 
относно екологичната и икономическата устойчивост; 
  Допустими получатели:
- Общини на територията на МИГ за всички допустими дейности по 
под-мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без 
ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за 
пречистване на отпадъчни води); 
- Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социал-
ната и спортната инфраструктура и културния живот; 
- Читалища за дейности свързани с културния живот; 
- ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/
или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения. 
Финансови параметри на проектите
Минимална стойност на допустимите разходи – 50 000 евро 
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 200 000 
евро 
 Интензитет на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ за одо-
брени проекти е в размер 100 %  от общите допустими разходи.
Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфраструктура“
 Допустими дейности:
- Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на туристически информационни центрове; 
- Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 
- Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за ту-
ристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели 
за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоа-
леи и туристически пътеки).
- Не са допустими: - дейности свързани с опазването, популяризирането 
и развитието на културното наследство на обекти от национално и све-
товно значение; - дейности в курортни комплекси и населени места по 
черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов ту-
ризъм. 
 Допустими разходи:
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията 
на недвижимо имущество; 
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, 
обзавеждане до пазарната цена на актива; 
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на 
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архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации 
относно екологичната и икономическата устойчивост.
 Допустими получатели:
- Общини на територията на МИГ; 
- Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на 
МИГ. 
 Финансови параметри на проектите
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро 
Максимална стойност на допустимите разходи по проекта – 200 000 евро 
 За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично ге-
нериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е 
в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпо-
магане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, 
размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и пол-
зи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите 
е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за 
генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство на селата
Целта на мярката е запазването на духовния и културния живот на насе-
лението на територията на МИГ. 
Подпомагат се материални и нематериални инвестиции, които водят до: 
А/ Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобря-
ване на културното наследство:
-  Подготовка и организация на местни културни събития, като фолклор-
ни празници и събори, панаири, фестивали,  хепънинги и др.;
- Участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за представяне 
на местни обичаи, традиции, фолклор и елементи на местното нематери-
ално културно наследство.
- Попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване 
на книги, графични издания, електронни документи и др.
Б/ Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство:
- Опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното на-
следство и селския ландшафт, включително на природни дадености, забе-
лежителности и територии от особено значение за местната общност, на 
ценни за територията природни образувания, растения, дървесни видове 
и животни, вековни дървета.
Недопустими за финансиране по подмярката са инвестиции свързани с 
реконструкция, ремонт, изграждане на религиозни храмове и прилежаща 
инфраструктура. 
 Допустими получатели:
- Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище на 

територията на МИГ, включително читалища, регистрирани по Закона за 
читалищата, училища и детски градини; общини Минерални бани и Чер-
ноочене; местни поделения на вероизповеданията, регистрирани, съглас-
но чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридическо 
лице по силата на чл. 10 от същия закон.
 Финансови параметри на проектите
Минимална стойност на допустимите разходи – 5 000 евро 
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 50 000 евро 
 Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 
100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разхо-
ди и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.

ОПИК 2014-2020
 Подобряване на производствения капацитет в МСП
 Целта на процедурата е директно свързана с постигане на специ-
фичната цел „Разширяване на производствения капацитет и подобряване 
на конкурентоспособността  на малките и средни предприятия“ по ПО 
4 Подкрепа за малки и средни предприятия, осигуряващи заетостта на 
територията. Малките и средните предприятия са ключов източник за 
създаване на работни места, нови бизнес идеи, източник са на предприе-
мачески умения и иновации. 
МСП изпитват ограничения по отношение на конкурентоспособността 
си на регионалния, вътрешно европейския и световния пазар, дължащи 
се най-вече на:
 - високи производствени разходи и необходимост от оптимизация на 
производствените вериги;
 - използването на морално остарели технологии за осъществяване на 
производствени процеси; 
 - липсата на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворя-
ва пазарните обеми на търсене.
Допустими по мярката са проекти, включващи следните дейности:
1/ Дейности за подобряване на производствените процеси;
2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съ-
ществуващите продукти и услуги;
3/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурс-
ната ефективност и ефикасност в производствения процес.
 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са 
само кандидати, които отговарят на следните критерии:
1/ Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за коопе-
рациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на 
държава - членка на Европейското икономическо пространство /ЕИП/; 
2/ Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съ-
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гласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регла-
мент (ЕС) № 651/2014;
3/ Да имат минимум три приключени финансови години преди датата на 
обявяване на процедурата за подбор на проекти; 
4/ Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три 
приключени финансови години в зависимост от категорията на предпри-
ятието-кандидат, както следва: Малко предприятие ≥ 750 000 лева; Сред-
но предприятие ≥ 3 000 000 лева
5/ Да развиват своята основна икономическа дейност в една от опреде-
лените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните 
предприятия 2014-2020.
 Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в 
зависимост от категорията на предприятието – кандидат е:
- Малки предприятия - 70 %;                          
- Средни предприятия - 60 %.
 Общ бюджет на мярката – 420 000 евро
 Минимална стойност на Общите допустими разходи по проект - 
50 000 евро  
 Максимална стойност на Общите допустими разходи по проект – 
200 000 евро 
 Мярката, включена в СМР, която ще се финансира по ОПИК 2014-
2020, ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ 
(правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Ко-
мисията 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. 
 Инвестициите по М04 (4.1. и 4.2) и мярката по ОПИК са пряко 
свързани с повишаване конкурентоспособността на земеделието и про-
мишлеността. Тези мерки са свързани и с подпомагане на инвестициите 
във физически капитал за целите на разкриване на нови работни места и 
подобряване производителността на труда чрез развитие на наличните 
материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови 
продукти, процеси и технологии. 
 При изграждането и обновяването на инфраструктурата по М07 
(7.2; 7.5 и 7.6) ще се повиши привлекателността на територията и ще се 
създадат условия за съхраняване на населените места и осигуряване на 
работни места. Произведените по-добри продукти, по-доброто им тър-
сене на пазара и разкриването на нови пазарни ниши ще отвори възмож-
ности за повече работни места и ще е потвърждение за повишената кон-
курентоспособност на земеделските стопанства и предприятия.
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