
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

ОБЯВА 
ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Процедура BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ 

 

1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина: 

Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на 

община Бяла Слатина“ 

 

2. Програма, предоставяща финансирането 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

 

3. Цели на процедурата 

Общата цел на процедура е повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, включително чрез 

диверсификация и алтернативни дейности, подобряване нивото на оцеляване на МСП, 

насърчаване, развитие и стимулиране на предприемачество и заетост. 

Целта на процедурата е да се развитие и стимулира предприемачество и да се създадат 

условия за развитие на устойчив бизнес на територията на МИГ Бяла Слатина. 

Процедурата за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ се изпълнява в 

съответствие с Приоритет 2 „Стимулиране на предприемачеството за устойчив бизнес“ 

на Стратегията за ВОМР и е свързан с разнообразяване и укрепване на местната 

икономика, а Специфичната му цел 2.1 „Повишаване на производителността, 

насърчаване на заетостта и въвеждането на иновативни технологии в МСП“, е насочена 

към подкрепа на местния икономически потенциал и преодоляване на констатираните 

негативни тенденции, както и с нуждите на местния бизнес. За постигане на целите е 

предвидена Мярка 2.2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП на 

територията на община Бяла Слатина”, финансирана от ОПИК 2014 – 2020 г. Чрез нея 

се предвижда повишаване на производителността, ефективното и ефикасно използване 

на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), 

подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални 

и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на 

производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на 

съществуващите продукти и услуги. 

 

4. Допустими кандидати 

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 действие на МИГ Бяла 

Слатина и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ 

Бяла Слатина. 

Клонове на юридически лица, регистрирани на територията на МИГ Бяла Слатина, не 

могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна 

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

3/ Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия. 

4/ Да не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 г.; 

5/ Да не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове 

и програми, финансирани със средства на ЕС; 

6/ Да имат минимум три приключени финансови години (периодът от три приключени 

финансови години за първи краен срок е 2016, 2017 и 2018 г., а за втори краен срок е 

2017, 2018 и 2019 г.) 

7/ Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени 

финансови години (периодът от три приключени финансови години за първи краен 

срок е 2016, 2017 и 2018 г., а за втори краен срок е 2017, 2018 и 2019 г.) в зависимост от 

категорията на предприятието-кандидат, както следва: 

Малко предприятие ≥ 750 000 лева 

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева 

8/Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 

групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност.  

 

4. Допустими дейности 

1. Дейности, свързани с 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 

Дейностите трябва да са насочени към: 

1.1. повишаване на производителността; и/или 

1.2. ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки 

капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови 

технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения процес; и/или 

1.3. подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни 

материални и нематериални активи; и/или 

1.4. въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. 

чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за 

намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, 

оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и 

др; и/или 

1.5. разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или 

подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или 

1.6. диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на 

предприятията (разнообразяване на асортимента от продукти и/или услуги) и достъп до 

пазари. 
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2. Дейности за информиране и публичност 

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които 

бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, 

се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет 

страницата на Управляващия орган: http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-

iziskvaniya 

5. Бюджет на приема 

Общ размер на 

БФП 

Финансиране от 

ЕФРР 

Национално 

съфинансиране 

901 463.50 лв. 

460 910,97 евро 

 

766 243.97 лв. 

391 774,32 евро 

135 219.53 лв. 

69 136,65 евро 

Бюджетът по процедурата е превалутиран по фиксинга на БНБ за 1 евро = 1,95583 лева. 

Първи краен срок:  

Осигурен размер на финансовата помощ от СВОМР на МИГ Бяла Слатина по 

настоящата процедура: 901 463,50 лева 

Втори краен срок:  

Ще се използват остатъчни средства  след приключване на първия прием, в случай че 

са налични такива.  

ВАЖНО: Бюджетът по настоящата процедура е превалутиран по фиксинга на 

БНБ за 1 евро=1.95583 лв.  

6. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за 

проект 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 45 000,00 лева  

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 352 049,40 

лева 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  50 000,00 лева 

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 391 166,00 лева 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата 

процедура е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект за всички 

категории предприятия.  

http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya
http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya
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7. Режим на минимални/държавни помощи. 

Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на 

проекти е 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.  

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, 

заедно с другите получени минимални помощи, 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 бюджетни години. 

 

8. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест 

Критериите за избор на проекти и тяхната тежест са посочени в Условията за 

кандидатстване и Приложение Е „Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения“ в пакет документи „Документи за информация“ към Условията за 

кандидатстване.  

 

9. Начин на подаване на проектни предложения 

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по 

електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. 

Подаването на формуляра и документите към него се извършва чрез Информационната 

система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 

(ИСУН 2020) с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез 

модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg  

 

Подаването на проектни предложения на хартиен носител по настоящата 

процедура е неприложимо! 

 

10. Краен срок за подаване на проектните предложения  
Настоящата процедурата e с два крайни срока за кандидатстване:  

Първи краен срок за подаване на проектните предложения 31.12.2019 г., 17:30 ч. 

Втори краен срок за подаване на проектните предложения 31.03.2020 г., 17:30 ч. 

 

11. Лице за контакти и място за достъп до подробна информация 

Йонко Йонков, Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ 

Тел.: 0910/504-20, адрес: 3200, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, e-mail: 

mig_bslatina@abv.bg. 

Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата 

процедура е публикуван на следните интернет адреси:  

http://www.mig-bsl.com  

https://eumis2020.government.bg 
 

https://eumis2020.government.bg/
http://www.mig-bsl.com/
https://eumis2020.government.bg/

