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1. Тематични цели, към които допринася ПРСР (2014-2020): 

 ТЦ 1 Засилване на научноизследователска дейност, технологично развитие 

и иновации; 

 ТЦ 2 Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни 

технологии (извън e-government); 

 ТЦ 3 Повишаване на конкурентоспособността на малките и средни 

предприятия; селскостопанския сектор (ЕЗФРСР) и на сектор рибарство и 

аквакултури (ЕФМДР); 

 ТЦ 4 Преминаване към ниско-въглеродна икономика във всички сектори; 

 ТЦ 5 Адаптиране към изменението на климата и превенцията и 

управлението на риска;  

 ТЦ 6 Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност; 

 ТЦ 8 Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната 

сила; 

 ТЦ 9 Насърчаване на социално приобщаване и борба с бедността; 

 ТЦ 10 Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот. 

2. Приоритети на ЕС за развитие на селските райони (2014-2020): 

Приоритет 1: Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта 

на селското и горското стопанство и селските райони; 

Приоритет 2: Увеличаване конкурентоспособността на всички типове 

земеделие и нарастване жизнеспособността на стопанствата; 

Приоритет 3: Насърчаване организацията на хранителната верига и 

управление на риска в земеделието; 
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Приоритет 4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското стопанство; 

Приоритет 5: Насърчаване на ефективността на използване на ресурсите и 

подкрепа на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата 

икономика в секторите земеделие, храни и гори; 

Приоритет 6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото развитие в селските райони. 

 

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ПРСР 2014-2020 

Мярка 1. Трансфер на знания и действия по осведомяване 

Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения Допустими 

дейности: По подмярката се подпомага организирането и провеждането на курсове 

за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство.  

Бенефициенти: За подпомагане могат да кандидатстват висши училища, 

професионални гимназии, центрове за професионално обучение, които имат право да 

провеждат обучение в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, 

горското стопанство, хранителните технологии, биотехнологиите, науки за земята. 

За подпомагане за организиране само на семинари могат да кандидатстват научни 

институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите. 

Финансови условия: Максималният интензитет на помощта е 100%. 

Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване 

Допустими дейности: По подмярката се подпомага организирането и провеждането 

на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и горското 

стопанство. Подпомагането по подмярката включва и разходи за инвестиции, които 

могат да включват разходи за закупуване или вземане на лизинг на нови машини и 

оборудване до пазарната цена на актива. 
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Бенефициенти: Бенефициенти по подмярката са организациите, които 

предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Организациите 

трябва да провеждат научно- изследователска дейност или образователна дейност в 

областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните 

технологии. Организациите трябва да разполагат с демонстрационни обекти от типа 

на учебно- опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или 

изследователски лаборатории. 

Финансови условия: Максималният интензитет на помощта е 100%. 

Максималният размер на помощта за инвестиции за един бенефициент за периода на 

прилагане на програмата е 100 000 евро. 

Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и 

горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства 

Допустими дейности: По подмярката се подпомага организирането и 

провеждането на посещения на земеделски стопанства. 

Бенефициенти: Бенефициенти по подмярката са организациите, които 

предоставят трансфер на знания чрез посещения на земеделски стопанства. 

Организациите трябва да извършват научно- изследователска дейност или да 

извършват образователна или обучителна дейност в областта на селското стопанство 

или горското стопанство или биотехнологиите или хранителните технологии или да 

извършват дейности в неправителствения сектор в областта на селското или 

горското стопанство или околната среда или водите. 

Финансови условия: Максималният интензитет на помощта е 100%. 

 

Мярка 2. Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по 

заместване в стопанството 
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Мярка 4. Инвестиции във физически активи 

Обосновка: Мярката има широк обхват на подпомагане по отношение на 

инвестициите предприети от земеделски производители и преработвателни 

предприятия, повишаване на конкурентоспособността на всички видове 

селскостопанска дейност и укрепване на жизнеспособността на стопанствата и 

предприятията. В допълнение мярката предвижда възможност за финансиране на 

инвестиции в селскостопанска инфраструктура, в частност такава свързана с 

напояване и отводняване, както и за реализиране на непроизводствени инвестиции, 

спомагащи за опазване на околната среда и подпомагащи устойчивостта към 

изменението на климата. 

Дейности за подпомагане: Подпомагане на материални и нематериални 

инвестиции за покриване нуждите на ниво земеделско стопанство. Подкрепа за 

инвестиции в преработка и маркетинг на предприятия от хранително-

преработвателната промишленост, включително материални и нематериални 

инвестиции. Подкрепа за инвестиции в селскостопанска инфраструктура за 

напояване и отводняване на земеделски земи. Подпомагане за инвестиции, свързани 

с изпълнение на агроекологични ангажименти и ангажименти, свързани с климата. 

Бенефициенти: Земеделски производители (физически и юридически лица), 

преработвателни предприятия, сдружения за напояване, организации на 

производителите и др. 

Финансиране: Финансовата помощ по мярката е в размер на минимум 50 % от 

одобрените разходи за инвестиции, свързани със закупуването на ДМА от страна на 

кандидати земеделски производители и/или преработвателни за модернизиране на 

техните стопанства/ предприятия и повишаване на тяхната конкурентоспособност. 

За инвестиции в селскостопанска инфраструктура (напояване и отводняване) 

финансовата помощ е възможно да достигне 100 % от одобрените разходи. 
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За инвестиции в непроизводствени дейности финансовата помощ е възможно 

да достигне 100 % от одобрените разходи. 

Максималния размер на допустимите разходи по един инвестиционен проект е 

3 000 000 евро, като за колективни инвестиции неговата стойност може да достигне 

до 5 000 000 евро. 

Какво е новото? 

Посредством комбинацията от различни дейности мярката ще предостави 

възможност за изпълнението на „интегрирани проекти“ с повишена добавена 

стойност и изпълнението на „непроизводствени инвестиции“, свързани с постигане 

на агроекологичните ангажименти и такива свързани с опазване на околната среда. 

Мярката също така предоставя възможност за подпомагане на „колективни 

инвестиции“, които са предприети от група земеделски производители. 

Изпълнението на дейности включени в „интегрирани проекти“ и „колективни 

инвестиции“ дават възможност за увеличение на финансовата помощ по проектите 

от 10% до 20%. 

Мярка 6. Развитие на стопанства и предприятия. 

Обосновка: Мярката е насочена към улесняване на процеса на създаването на 

стопанства от млади фермери, насърчаване на заетостта и разкриване на работни 

места и запазване на вече съществуващите работни места, както и намаляване на 

сезонните колебания в заетостта. 

Мярката съдържа две основни форми на подпомагане, насочени към 

земеделски производители и микропредприятия: помощ за стартиране на ново 

предприятие на млади селскостопански производители или стартиране на нови 

неземеделски дейности и помощ за инвестиции в неземеделски дейности. 

Дейности за подпомагане: Мярката подкрепя стартиране на стопанска 

дейност на млади селскостопански производители на възраст под 40 години, които 
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са се установили за пръв път в качеството си на ръководители на земеделско 

стопанство. В рамките на стартовата помощ се подпомага и започване на нови 

неземеделски дейности на земеделски производители и микропредприятия в 

селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието, което получава 

подпомагането. Втората форма на подкрепа обхваща финансиране на инвестиции в 

неземеделски бизнес в селските райони. 

Бенефициенти: Млади селскостопански производители (физически лица и 

юридически лица), земеделски производители и микропредприятия в селските 

райони. Финансиране: Стартовата помощ за млади селскостопански производители и 

за нови неземеделски дейности се предоставя под формата фиксирана премия, която 

се изплаща на две части и е обвързана с постигане на заложени в одобрения бизнес 

план цели и дейности. 

Финансова помощ за инвестиции в неземеделски дейности се предоставя за 

материални и нематериални активи за създаване и развитие на неземеделски 

дейности в селските райони. 

Забележка: В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР, 

предвиждащи фиксирани плащания, и мерки, свързани със схеми за плащания на площ, в т. ч. 

подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, 6.2 „Стартова помощ 

за неземеделски дейности“ и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ на 

мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 

Мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските райони. 

Обосновка: Чрез мярката се предоставя подкрепа за стимулиране на растежа и 

подобряване на екологичната и социално икономическата устойчивост на селските 

райони чрез развитие на малка по размер инфраструктура и основни местни услуги в 

селските райони, както и чрез обновяване на населените места и дейностите, 

насочени към реставрация и надграждане на културното и природно наследство в 

населените места и окръжаващата ги среда. 
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Териториален обхват: Мярката ще се прилага на територията на 231 общини в 

селските райони, с изключение на градовете, които попадат в обхвата на Оперативна 

програма „Региони в растеж“. 

Дейности за подпомагане: Помощта ще се предоставя за инвестиции за: 

строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища, и улици, и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към 

тях; изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони; 

доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа в агломерации с 

под 2000 е.ж. в селските райони; както и за всякакъв вид инвестиции в социална и 

културна общинска инфраструктура; обновяване на общинска образователна 

инфраструктура инвестиции за изграждане, реконструкция и/или модернизация на 

съоръжения за предлагане на основни услуги на населението (напр. местни пазари; 

инфраструктура и активи за общо ползване от земеделските стопани, включително 

специализиран транспорт); инвестиции за създаване на широколентова 

инфраструктура. 

Бенефициенти: Общини; Юридически лица с нестопанска цел; Читалища; 

Местни поделения на вероизповеданията; Изпълнителна агенция „Електронни 

съобщителни мрежи и информационни системи“; Търговски дружества по 

Търговския закон - държавни, общински предприятия. 

Финансиране: За общини, ЮПНЦ, общински предприятия или Търговски 

дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината се 

предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. 

За общински предприятия или Търговски дружества по Търговския закон, 

чиито собственик на капитала е общината, когато се установи потенциал за 

генериране на приходи 75% финансиране. 
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Мярка 8. Инвестиции в горски територии, развитие и подобряване на 

жизнеспособността на горите.  

Подмярка 8.1. Залесяване и поддръжка. 

Дейности за подпомагане: Обхватът на мярката включва всички земеделски и 

неземеделски земи, намиращи се на територията на общини с лесистост по-малка от 

60 % и/или среден или висок риск от ерозия. Помощта ще се предоставя за създаване 

на нови гори и тяхната поддръжка. 

Бенефициенти: Собственици и управители на земеделска и неземеделска 

земя. Финансиране: Финансовата помощ по мярката е в размер на 100 % от 

одобрените разходи, и ще се предоставя под формата на стандартни разходи за 

залесяване и поддръжка на новосъздадените гори. 

Подмярка 8.3. Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, 

природни бедствия и катастрофични събития 

Дейности за подпомагане: Допустими за подпомагане са превантивни 

действия и инвестиции в горските територии. 

Бенефициенти: Собственици, управители и наематели на горски 

територии. 

Финансиране: Финансовата помощ по мярката е в размер на 100 % от 

одобрените разходи. 

Подмярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития 

Подмярка 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната 

стойност на горските екосистеми 

Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти 
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Мярка 9. Учредяване на групи и организации на производителите Мярка 10. 

Агроекология и климат  

Мярка 11. Биологично земеделие 

Мярка 12. Плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите 

Мярка 13. Плащания за райони с природни или други специфични 

ограничения  

Мярка 14. Хуманно отношение към животните 

Мярка 15. Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското 

стопанство 

Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР) ЛИДЕР 

Подходът ЛИДЕР се основава на добре функциониращи местни инициативни 

групи (МИГ), които обхващат хомогенна, социално свързана територия с общи 

традиции и местна идентичност и обединяват публични, частни и граждански 

организации, действащи на тази територия. МИГ самостоятелно вземат решения за 

приоритетите за развитие и проектите, които ще се изпълняват на дадената 

територия по стратегията за местно развитие.  

Подходът се прилага на териториален принцип на ниво община или 

обединение на съседни общини, като всяка стратегия за воденото от общностите 

местно развитие обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители. 

Тъй като сред основните цели на ЛИДЕР е насърчаване на обединението на 

териториите, Управляващият орган на ПРСР създава условия за стимулиране на 

сдружаването на общините в рамките на МИГ, без да ограничава възможността за 

финансиране и на групи, действащи на територията на една община. По тази 

причина за местните инициативни групи с население до 15 000 жители 

(включително) е предвиден максимален бюджет за изпълнение на проекти по 

стратегиите за местно развитие, финансирани по ЕЗФРСР, в размер до левовата 
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равностойност на 1 000 000 евро, а за групи с по-голямо население - до левовата 

равностойност на 2 000 000 евро. 

Воденото от общностите местно развитие получава подкрепа от Европеския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и може да получи подкрепа от 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство. ВОМР, подкрепяно от съответните 

европейски структурни инвестиционни фондове, се осъществява по един или по 

няколко приоритета на съответната програма или програми в съответствие с 

правилата за съответните фондове. Основната му цел, съгласно приоритетна област 

6Б от Регламент (ЕС) No 1305/2013, е стимулиране на местното развитие в селските 

райони. Ефектът от прилагането на подхода ще бъде запазен и разширен и през 

новия програмен период, като за финансиране на дейностите по него са предвидени 

5% от средствата от ЕЗФРСР по ПРСР. Приносът на ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР към 

стратегиите за местно развитие е определен в съответните оперативни програми. 

В ПРСР за периода 2014-2020 г. подходът представлява отделна мярка, 

състояща се от подмерки, отговарящи на задължителните елементи на Воденото от 

общността местно развитие (ВОМР). Подкрепата по подхода ВОМР обхваща 

следните елементи, както е определено в чл. 35 от Регламент (ЕС) No 1303/2013:  

 Помощ за подготовка за изграждане на капацитет, обучение и създаване на 

мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за водено от общностите 

местно развитие; 

 Изпълнение на операции в рамките на стратегията за водено от общностите 

местно развитие; 

 Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи; 
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 Текущи разходи, свързани с управлението при прилагането на стратегията 

за водено от общностите местно развитие, включващи оперативни разходи, 

разходи за персонал, разходи за обучение, разходи за връзки с 

обществеността, финансови разходи, както и такива, свързани с 

мониторинга и оценката на стратегията, съгласно задълженията на МИГ по 

чл. 34, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) No 1303/2013;  
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 

1. Структура на ОПИК 

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ - 21,24% от 

бюджета: 

• Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса и научните 

среди и за внедряване на иновации в предприятията; 

• Развитие на благоприятна среда и инфраструктура за иновации. 

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж“ - 50,17% от бюджета: 

• Финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството; подкрепа за 

предприемачески идеи, свързани с европейски и регионални предизвикателства; 

• Подобряване на производствения капацитет и развитие и укрепване на 

управленския капацитет; 

• Подкрепа за дейности и услуги от пряка полза за развитието на бизнеса и 

експортния потенциал. 

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ - 22,35% от 

бюджета: 

• Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията; 

• Пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното 

използване на ресурсите. 

Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността 

на доставките на газ“, 3,24% от бюджета - Фаза 2 на междусистемна газова 

връзка България- Сърбия. 

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ - 3% от бюджета на ОПИК 2014-

2020. 
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2. Прилагане на подхода ВОМР в рамките на ОПИК цели: 

• Насърчаване на разработването и въвеждането в практиката на иновации 

(ТЦ1); 

• повишаване на конкурентоспособността на местните икономики 

• възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и 

алтернативни дейности (ТЦ 3) 

Резултати: 

 трансфер на знания и технологии на местно ниво; 

 насърчаване на иновационната активност, разработването и 

внедряването на иновации; 

 подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване  

 създаването на нови устойчиви предприятия. 

3. Финансиране на СМР: 

• До 500 000 евро за МИГ с от 10 000 до 15 000 жители; 

•  До 1 000 000 евро за МИГ с от 15 001 до 45 000 жители; 

•  До 1 500 000 евро за МИГ с над 45 000 жители. 

4. Подбор на проекти към СМР: 

• Подбор и одобрение на проекти към СМР по ОПИК се извършва от МИГ 

в съответствие с правилата за оценка на проектни предложения, разработени от МИГ 

и съгласувани с УО на ОПИК, като в този случай ПМС № 107/2014 г. не се прилага; 

• Преди издаване на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ (БФП) УО на ОПИК извършва окончателната преценка за допустимост на 

проектните предложения съгласно европейското право и националните правила, 

оперативната програма, правилата за държавни помощи и др. изисквания по 

съответната програма; 

• Решение за предоставяне на БФП се взима от УО на ОПИК. 
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5. Подкрепа за дейности по ВОМР по ОПИК Приоритетна ос 1 

„Технологично развитие и иновации“ 

Инвестиционен приоритет 1.1: Технологично развитие и иновации 

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж“ - 

Инвестиционен приоритет 2. Достъп до финансиране в подкрепа на 

предприемачеството (ТЦ 3) 

Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП.  
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

1. Приоритетни оси 

ПО 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” 

ПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” 

ПО 3 “Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, 

здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд” 

ПО 4 “Транснационално сътрудничество” 

2. Демаркация и допълняемост между ПРСР и ОПРЧР за периода 2014 

- 2020 г. 

Направления/Мерки ОП РЧР ПРСР 

1.ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ - ОБУЧЕНИЯ 

Мярка 1 по чл. 14 от Регламент 1305/2013):   

1.1 Обучения по професионална квалификация и ключови компетенции за 

безработни лица (ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ). 

1.2 Обучения по професионална квалификация и ключови компетенции за 

заети лица: 

Обучения в областта на селското и горското стопанство по кодове 621 и 623 по 

СППОО) 

Обучения в области извън селското и горското стопанство - (т.е. без кодове 621 

и 623 от СППОО) 

Обучения в областта на хранително-вкусовата промишленост за заети в 

селското и горското стопанство 

Обучения в областта на хранително-вкусовата промишленост за заети извън 

селското и горското стопанство  
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2. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, УСЛУГИ по УПРАВЛЕНИЕ И УСЛУГИ 

ПО ЗАМЕСТВАНЕ (Мярка 2 по чл. 15 от Регламент 1305/2013) 

3. ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ (Мерки по чл. 20 от Регламент 1305/2013) 

Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на социална общинска инфраструктура 

Предоставяне на услуги в обновената социална общинска инфраструктура 

4. СУБСИДИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ 

ЛИЦА В СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО (предстои уточнение на 

демаркацията) 

Само като подкрепящи мерки, за наемане на безработни и неактивни 

(подкрепата се счита за минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1408/2013 - до 15 

000 евро за три години) 

В рамките на различни мерки за субсидии в селското и горското стопанство  
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО 

ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014 - 2020 г. ЧРЕЗ 

ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТНИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

1. Защо ВОМР? 

• Припознаване на мрежата Натура 2000 като възможност, а не като 

ограничение 

• Опазване на биоразнообразието от местните общности, които най-добре 

я познават 

• Създаване на работни места 

• Повишаване на капацитета на общността 

Общ ресурс за подхода ВОМР по приоритетна ос 3 “Натура 2000 и 

биоразнообразие”: 38 057 831 лева 

Безвъзмездна финансова помощ (БФП): 100% от общите допустими разходи 

Максимален размер на БФП за изпълнение на дадена дейност: до 60 евро за 1 хектар 

(по изкл. и повече с представяне на обосновка) 

Допустими бенефициенти: Юридически лица с нестопанска цел (вкл. местните 

групи) и общини 

2. Цел: 

Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от 

мрежата Натура 2000 

3. Допустими дейности: 

За подобряване на природозащитното състояние на видове и природни 

местообитания в мрежата Натура 2000, които са докладвани в ЕК, като такива с 

“неблагоприятно- незадоволително“ състояние (мерки от Национална приоритетна 

рамка за действие за Натура 2000) 
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4. Изпълнение на мерки от Националния план за опазване на най- 

значимите влажни зони в България (М 22 от НПРД), например: 

• ограничаване на антропогенното замърсяване на влажните зони 

• дейности съгласно Плановете за управление на влажните зони (напр. 

косене на тръстика) 

• информационни и образователни дейности (не като основна дейност на 

проекта). 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО 

ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН 

РАСТЕЖ“ 2014 - 2020 г. ЧРЕЗ 

ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТНИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

 

В рамките на ОП НОИР, предвид хоризонталния характер на програмата, ще 

бъде дадена възможност прилагането на ВОМР да се подкрепя по Приоритетна ос 3. 

Финансирането чрез ОП НОИР ще бъде насочено към подпомагане 

провеждането на мерки за образование, включително образователна интеграция на 

деца и ученици от етническите малцинства и деца и ученици, търсещи или получили 

международна закрила, в малки населени места.  

По отношение на повишаване качеството на образователните услуги и 

подобряване на достъпа до образование, ОП НОИР ще инвестира в мерки, насочени 

към маргинализирани общности.  

Подходът за използването на инструментите на ВОМР се прилага при 

запазване на специфичните за ОП НОИР цели и приоритети при спазване на 

хоризонталните принципи на политиката за изпълнение на Европейските структурни 

и инвестиционни фондове (ЕСИФ).  

При разработване и изпълнение на стратегиите за ВОМР се прилагат 

съответните условия на ОП НОИР. 

По подхода за използването на инструментите на ВОМР по ОП НОИР 

допустимите получатели са:  

- Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност;  
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- Общини;  

- Детски градини;  

- Училища;  

- Висши училища. 

Допустимите дейности по подхода за използването на инструментите на 

ВОМР, за които може да бъде получено финансиране при одобрение на проектните 

им предложения по ОП НОИР са дейности, които ще доведат до повишаване на 

качеството на училищното  образование в малките населени места, подобряване на 

достъпа до училищно образование в малките населени места и намаляване броя на 

необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на 

ранно/преждевременно напусналите училище. 

Такива дейности са свързани с:  

- осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и 

в трудно достъпните райони;  

- подкрепа на процеса на образователната интеграция и на социалното 

включване чрез оптимизиране на обособени на етнически принцип детски градини и 

училища в населените места с повече от една детска градина/едно училище;  

- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически 

произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на 

информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана 

на раса, етнически произход или религиозна принадлежност). 

Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел 

I от ЗУСЕСИФ, приложимите подзаконови нормативни актове и национално 

законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на 

общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, 8 Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за 
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развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело 

и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. 

Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са 

налице едновременно следните условия:  

1. Разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на 

операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната 

програма по чл. 3, ал. 2;  

2. Разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в 

одобрения проект категории разходи;  

3. Разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни 

дейности;  

4. Разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на 

Европейския съюз и българското законодателство;  

5. Разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез 

отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;  

6. За направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните 

изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 

март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд 

за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са 
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спазени изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013; 9  

7. Разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на 

държавни помощи.  

Доколкото друго не е предвидено, разходите са допустими, ако са платени в 

срока за допустимост на разходите за съответния програмен период. 


