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Мерки, заложени в Стратегията на МИГ „Девня - Аксаково“
Мерки по ПРСР 

(ЕЗФРСР)
Мярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства“
Цели
Модернизиране на земеделските 

стопанства и насърчаване развитието 
на продукти от местен характер 

Повишаване конкурентоспособнос-
тта на земеделието на територията на 
МИГ „Девня –Аксаково“ 

Обхват на мярката
Географски обхват- цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите-Мярката 

подкрепя инвестиции  за модерниза-
ция и механизация пряко свързана 
с намаляване на производствените 
разходи и повишаване производи-
телността на труда; пряко свързани 
с подобряване на енергийната ефек-
тивност на стопанствата; в недвижима 
собственост свързана с дейността на 
земеделските стопанства и др.

Допустими получатели
1. земеделски стопани;
2. признати групи производители 

и признати организации на произво-
дители на земеделски продукти или 
такива, одобрени за финансова помощ 
по мярка 9 „Учредяване на групи и ор-
ганизации на производители“ от ПРСР 
2014 - 2020 г.

3. За подпомагане само за проекти 
за колективни инвестиции могат да 
кандидатстват и юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон и/
или Закона за кооперациите, които 
включват най-малко 6 лица и са извън 
посочените в т.1 и т.2.

Задължително изискване е кандида-
тите да отговарят на разпоредбите на 
чл.18 от Наредба 22/2015 г. 

Допустими дейности и разходи
допустими дейности
- внедряване на нови продукти, 

процеси и технологии и обновяване 
на наличните производствени мате-
риални и/или нематериални активи; 

- насърчаване на сътрудничеството 

с производителите и преработватели-
те на земеделски продукти; 

- опазване на компонентите на окол-
ната среда, включително с намалява-
не на вредните емисии и отпадъци;

- повишаване на енергийната ефек-
тивност в земеделските стопанства; 

- подобряване условията на труд, 
подобряване на хигиенните, ветери-
нарните, фитосанитарните, екологич-
ните и други условия на производство; 

- подобряване качеството на произ-
вежданите земеделски продукти; или

- осигуряване на възможностите за 
производство на биологични земедел-
ски продукти

Допустими разходи:
- строителство или обновяване на 

сгради и на друга недвижима собстве-
ност, използвана за земеделското 
производство, включително такава, 
използвана за опазване компонентите 
на околната среда;

- закупуване, включително чрез фи-
нансов лизинг, и/или инсталиране на 
нови машини, съоръжения и оборуд-
ване, необходими за подобряване на 
земеделския производствен процес, 
включително за опазване компонен-
тите на околната среда, получаване 
на топлинна и/или електроенергия, 
необходими за земеделските дей-
ности на стопанството и подобряване 
на енергийната ефективност, съхра-
нение и подготовка за продажба на 
земеделска продукция;

- създаване и/или презасаждане 
на трайни насаждения, включително 
трайни насаждения от десертни лозя, 
медоносни дървесни видове за произ-
водство на мед, други бързорастящи 
храсти и дървесни видове, използвани 
за производство на биоенергия;

- закупуване на: съоръжения, при-
качен инвентар за пчеларство и съ-
ответно оборудване, необходимо за 
производството на мед и други пчелни 
продукти, както и за развъждането 
на пчели-майки, включително чрез 
финансов лизинг;

- закупуване на земя, необходима за 

изпълнение на проекта във връзка с 
изграждане и/или модернизиране на 
сгради, помещения и други недвижи-
ми материални активи, предназначе-
ни за земеделските производствени 
дейности и/или за създаване и/или 
презасаждане на трайни насаждения;

- закупуване на сгради, помещения 
и друга недвижима собственост, не-
обходими за изпълнение на проекта, 
предназначени за земеделските про-
изводствени дейности на територията 
на МИГ-а

- всички допустими разходи подроб-
но изброени в чл.32 от Наредба9/21 
март 2015 г. за прилагане на подмярка 
4.1 на ПРСР

Финансови параметри за проек-
тите

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект 
е левовата равностойност на 15 000 
евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ

1. Финансовата помощ за одобрени 
проекти е в размер 50 на сто от общия 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи.

2. Финансовата помощ по т.1 се 
увеличава с 10 на сто за:

- проекти, представени от млади 
земеделски стопани; интегрирани 
проекти, включително и такива, свър-
зани със сливания на организации на 
производителите;

- проекти за колективни инвестиции, 
представени от юридически лица, 
включващи от 6 до 10 земеделски 
стопани.

Критерии за оценка на проектите 
и тяхната тежест:

- Проекти с инвестиции и дейности 
от стопанства за производство на би-
ологични продукти и/или стопанства в 
преход към биологично производство 
на продукти-15 тежест;

- Проекти, при които изпълнението 
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на одобрените инвестиции и дейности 
води до осигуряване на допълнителна 
заетост в земеделските стопанства-30 
тежест;

- Проекти с инвестиции и дейности 
за повишаване на енергийната ефек-
тивност в стопанствата-10 тежест;

- Проекти с инвестиции и дейности, 
за иновации в стопанствата-10 тежест;

- Проекти с инвестиции и дейности, 
осигуряващи изпълнението на ин-
тегриран проект в рамките на ПРСР 
2014 – 2020-10 тежест;

- Проекти за колективни инвести-
ции и такива, представени от групи/
организации на производители на 
земеделски продукти-15 тежест;

- Проекти на земеделски стопани до 
40 години, -10 тежест.

Мярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг 

на селскостопански 
продукти“

Цели
Модернизиране на земеделските 

стопанства и насърчаване развитието 
на продукти  от местен характер;

Подобряване на цялостната дей-
ност, икономическата ефективност и 
конкурентоспособността на предприя-
тия от хранително-преработвателната 
промишленост на територията на МИГ 
„Девня –Аксаково“ .

Обхват на мярката
Географски обхват - цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите: Мярката 

подкрепя инвестиции в процеси и 
технологии за производство на про-
дукти, включително такива свързани 
с къси вериги на доставка;  изграж-
дане, придобиване и модернизиране 
на сгради и други недвижими активи 
необходими за производството и мар-
кетинга; инсталиране на нови машини 
и оборудване за подобряване на про-
изводствения процес и маркетинга и 
др. свързани с процеса на преработка 
и маркетинг на селскостопански про-
дукти.

Допустими получатели
1. земеделски стопани;
2. признати групи или организации 

на производители или такива, одобре-
ни за финансова помощ по мярка 9. 
„Учредяване на групи и организации 
на производители“ от ПРСР 2014 - 
2020 г.;

3. еднолични търговци и юридиче-
ски лица, различни от кандидатите 
по т. 1 и 2.

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи
допустими дейности:
- внедряване на нови и/или модер-

низиране на наличните мощности и 
подобряване на използването им, 

- внедряване на нови продукти, про-
цеси и технологии, 

- намаляване на себестойността на 

произвежданата продукция, 
- постигане на съответствие с ново-

въведени стандарти на ЕС, 
- подобряване на сътрудничеството 

с производителите на суровини, 
- опазване на околната среда, вклю-

чително намаляване на вредните 
емисии и отпадъци, 

- подобряване на енергийната ефек-
тивност в предприятията, 

- подобряване на безопасността и 
хигиенните условия на производство 
и труд, 

- подобряване на качеството и 
безопасността на храните и тяхната 
проследяемост, 

- подобряване на възможностите за 
производство на биологични храни 
чрез преработка на първични земе-
делски биологични продукти.

Финансова помощ се предоставя 
за извършване на инвестиции в 
следните избрани производствени 
сектори, свързани с преработката/
маркетинга на селскостопански 
продукти:

1. мляко и млечни продукти, включи-
телно яйца от птици, с изключение на 
производство, преработка и/или мар-
кетинг на продукти, наподобяващи/
заместващи мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включител-

но гъби;
4. пчелен мед и пчелни продукти с 

изключение на производство, прера-
ботка и/или маркетинг на продукти, на-
подобяващи/заместващи пчелен мед 
и пчелни продукти и др. области опи-
сани в чл.5 от Наредба 20/27.10.2015 
г. за прилагане на подмярка 4.2 на 
ПРСР.

допустими разходи: 
1. изграждане, придобиване и мо-

дернизиране на сгради и други недви-
жими активи, свързани с производ-
ството и/или маркетинга, включително 
такива, използвани за опазване ком-
понентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, и/или инсталиране 
на нови машини, съоръжения и обо-
рудване, необходими за подобряване 
на производствения процес по прера-
ботка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включи-
телно охлаждане, замразяване, суше-
не, съхраняване и др. на суровините 
или продукцията;

б) производство на нови продукти, 
въвеждане на нови технологии и 
процеси;

в) опазване компонентите на окол-
ната среда;

г) производство на енергия от въз-
обновяеми енергийни източници за 
собствените нужди на предприятие-
то, включително чрез преработка на 
растителна и животинска първична и 
вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната 
ефективност и за подобряване и кон-
трол на качеството и безопасността 

на суровините и храните;
3. закупуване на земя, необходима 

за изпълнение на проекта във връзка 
с изграждане и/или модернизиране на 
сгради, помещения и други недвижи-
ми материални активи, предназначе-
ни за производствени дейности;

- други разходи подробно описани 
в чл.30 от Наредба 20/27.10.2015 г. за 
прилагане на подмярка 4.2 на ПРСР.

Финансови параметри за проек-
тите

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект 
е левовата равностойност на 15 
000 евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ

Финансовата помощ за одобрени 
проекти е в размер 50 на сто от общия 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи за проекти, 
представени от микро-, малки или 
средни предприятия.

Критерии за оценка на проектите и 
тяхната тежест:

Проекти въвеждане на нови и енер-
госпестяващи технологии и иновации 
в преработвателната промишленост 
- 20 тежест;

Проекти с инвестиции за постигане 
стандартите на ЕС, подпомагани по 
мярката, включително такива за нама-
ляване на емисиите при производство 
на енергия от биомаса - 15 тежест;

Проекти за преработка на биоло-
гични суровини и производство на 
биологични продукти - 25 тежест;

Проекти с инвестиции за насърча-
ване на кооперирането и интеграци-
ята между земеделските стопани и 
предприятия от преработвателната 
промишленост - 15 тежест;

Проекти, чието изпълнение води до 
осигуряване на устойчива заетост на 
територията на селските райони-25 
тежест;
Мярка 6.4 „Инвестиционна 
подкрепа за неземеделски 

дейности“
Цели
Развитие и стимулиране на пред-

приемачество и устойчив бизнес;
Повишаване на инвестициите в 

неземеделските сектори и развитие 
на предприемачеството  на терито-
рията на МИГ “Девня-Аксаково“;

Обхват на мярката
Географски обхват - цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите - Мярката 

подкрепя инвестиции  в неземедел-
ски дейности, насочени към развитие 
на туризъм; развитие на услуги във 
всички сектори,  развитие на занаяти.

Допустими получатели
Земеделски стопани или микро 

предприятия, регистрирани като ед-
нолични търговци или юридически 
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лица по Търговския закон, Закона за 
кооперациите или Закона за вероиз-
поведанията, както и физически лица, 
регистрирани по Закона за занаятите

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи
допустими дейности: 
- изграждане и обновяване на 

туристически обекти и развитие на 
туристически услуги

- предоставяне на услуги свързани 
с  грижи за деца, възрастни хора, 
хора с увреждания, здравни услуги, 
счетоводство и одиторски услуги, 
ветеринарни дейности и услуги бази-
рани на ИТ и др.

- производство на енергия от въз-
обновяеми енергийни източници за 
собствено потребление;

- занаятчийство, включително пре-
доставяне на услуги, свързани с 
участието на посетители в занаятчий-
ски дейности и други неземеделски 
дейности;

допустими разходи
- Финансова помощ за материални и 

нематериални инвестиции, за създа-
ване и развитие на неземеделски дей-
ности в селските райони, включващи:

- 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 раз-
ходите за буква „а“ и „б“, например 
хонорари на архитекти, инженери и 
консултанти, хонорари, свързани с 
консултации относно екологичната и 
икономическата устойчивост, вклю-
чително проучвания за техническа 
осъществимост;

- г) Нематериални инвестиции: при-
добиване и създаване на компютърен 
софтуер и придобиване на патенти, 
лицензи, авторски права и марки.

- Разходите по т.“в“ не могат да над-
хвърлят 12 % от сумата на разходите 
по т. „а“, „б“ и „г“.

Финансови параметри за проек-
тите:

Минимална стойност на допустими-
те разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ:

Финансовата помощ не може да 
надвишава 75% от общите допустими 
разходи и при спазване на правилата 
за „минимална помощ“ при спазване 
на условията на Регламент (ЕС) № 
1407/2013 на Комисията от 18 декем-
ври 2013 година относно прилагането 
на членове 107 и 108 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз към помощта de minimis.

Критерии за оценка на проектите 
и тяхната тежест:

Проекти, включващи инвестиции за 
развитие на „зелена икономика“,  в т. 
ч. и за технологии водещи до намаля-
ване на емисиите съгласно Регламент 
за прилагане на директива 2009/125/
ЕС – 20 тежест;

Проекти, включващи иновации - 20 
тежест;

Проекти за развитие на селски, еко и 
културен туризъм и др. алтернативни 
форми на туризъм - 20 тежест;

Проекти на кандидати, осъщест-
вявали дейност най-малко 3 години 
преди датата на кандидатстване - 10 
тежест;

Проекти за производствени дейнос-
ти - 10 тежест;

Проекти, създаващи работни места 
- 20 тежест.

Мярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, 

подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 

инфраструктура“
Цели
Развитие на динамична жизнена 

среда;
Подобряване на техническата и 

социална инфраструктура на тери-
торията на МИГ „Девня –Аксаково“ ;

Обхват на мярката
Географски обхват - цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите - Мярката 

подкрепя инвестиции за строителство, 
реконструкция и/или рехабилитация 
на пътища, или ремонт, оборудване, 
обзавеждане на социална, спортна, 
културна, образователна инфраструк-
тура.

Допустими получатели:
- Общини в селските райони за всич-

ки допустими дейности по мярката с 
изключение на дейности, свързани с 
доизграждане, без ново строителство 
на канализационната мрежа (в т.ч. и 
съоръжения за пречистване на отпа-
дъчни води) в агломерации с под 2 000 
е.ж. в селските райони;

- Юридически лица с нестопанска 
цел за дейности, свързани със соци-
алната и спортната инфраструктура и 
културния живот;

- Читалища за дейности свързани с 
културния живот;

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи:
- 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 и съоръжения в агломерации 
с под 2 000 е.ж. в селските райони; 
инвестиции за доизграждане, без 
ново строителство на канализацион-
ната мрежа (в т.ч. и съоръжения за 

пречистване на отпадъчни води) в 
агломерации с под 2 000 е.ж. в сел-
ските райони;

- Изграждане и/или обновяване на 
площи, за широко обществено полз-
ване, предназначени за трайно задо-
воляване на обществени потребности 
от общинско значение;

- Изграждане, реконструкция, ре-
монт, оборудване и/или обзавежда-
не на социална инфраструктура за 
предоставяне на услуги, които не са 
част от процеса на деинституцио-
нализация на деца или възрастни, 
включително транспортни средства;

- Реконструкция и/или ремонт на об-
щински сгради, в които се предоставят 
обществени услуги, с цел подобрява-
не на тяхната енергийна ефективност;

- Изграждане, реконструкция, ре-
монт, оборудване и/или обзавеждане 
на спортна инфраструктура;

- Изграждане, реконструкция, ре-
монт, реставрация, закупуване на обо-
рудване и/или обзавеждане на обекти, 
свързани с културния живот, вкл. 
мобилни такива, вкл. и дейности по 
вертикалната планировка и подобря-
ване на прилежащите пространства;

- Реконструкция, ремонт, оборудва-
не и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с 
местно значение в селските райони.

Финансови параметри за проек-
тите:

Минимална стойност на допус-
тимите разходи е левовата равно-
стойност на 10 000 евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ:

За общини, ЮЛНЦ и читалища се 
предвижда 100% финансиране в 
случай, че не е налично генериране 
на приходи. Когато се установи по-
тенциал за генериране на приходи, 
размерът на финансиране се опре-
деля въз основа на анализ разходи и 
ползи. В случаите, когато размерът на 
допустимите разходи по инвестиции-
те е в размер до 50 000 евро за един 
обект, който е с установен потенциал 
за генериране на приходи се предвиж-
да финансиране в размер на 100%.

Критерии за оценка на проектите 
и тяхната тежест:

Брой население, което ще се въз-
ползва от подобрените основни услуги 
в резултат на изпълнение на проекта и 
обхвата на териториално въздействие 
- 70 тежест;

до 500 жители – 20 тежест;
от 501 до 2000 жители– 40 тежест;
от 2001 до 5000 жители – 50 тежест;
над 5 000 жители – 70 тежест.
Проекти, създаващи работни места 

при изпълнение на допустимите дей-
ности - 10 тежест;

Проекти, въвеждащи иновативни 
технологии или инвестиции с еколо-
гичен ефект - 10 тежест;
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Проекти за изграждане, рекон-
струкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на инфраструктура за 
социални услуги за деца - 10 тежест.

Мярка 7.5. Инвестиции 
за публично ползване 
в инфраструктура за 
отдих, туристическа 

инфраструктура
Цели
Разнообразяване възможностите 

за заетост чрез развитие на туризма 
и свързаните с него услуги. 

Подобряване на туристическата 
инфраструктура.

Обхват на мярката
Географски обхват- цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите - Мярката 

подкрепя инвестиции за изграждане, 
реконструкция, ремонт, закупуване 
и/или обзавеждане на дребна по ма-
щаби туристическа инфраструктура.

Допустими получатели
- Общини в селските райони;
- Юридически лица с нестопанска 

цел.
Задължително изискване е канди-

датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи
допустими дейности:
- Изграждане, реконструкция, ре-

монт, закупуване на оборудване и/
или обзавеждане на туристически 
информационни центрове;

- Изграждане, реконструкция, ре-
монт, закупуване на оборудване и/
или обзавеждане на посетителските 
центрове за представяне и експонира-
не на местното природно и културно 
наследство;

- Изграждане, реконструкция, ре-
монт, закупуване на оборудване и/
или обзавеждане на центровете за из-
куство и занаяти с туристическа цел;

- Изграждане, реконструкция, ре-
монт и закупуване на съоръжения 
за туристически атракции, които са 
свързани с местното природно, кул-
турно и/или историческо наследство и 
предоставящи услуги с познавателна 
или образователна цел;

- Изграждане, реконструкция, ре-
монт и закупуване на съоръжения за 
туристическа инфраструктура (инфор-
мационни табели и пътепоказатели 
за туристическите места и маршрути, 
съоръжения за безопасност, велоалеи 
и туристически пътеки).

Допустими разходи:
- а) Изграждането, включително 

отпускането на лизинг, или подобре-
нията 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 избро-
ените по-горе, например хонорари на 
архитекти, инженери и консултанти, 
хонорари, свързани с консултации от-

носно екологичната и икономическата 
устойчивост;

- г) Следните нематериални инвес-
тиции: придобиването или развитието 
на компютърен софтуер и придобива-
нето на патенти, лицензи, авторски 
права, търговски марки.

- Разходите по т. „в“ не трябва да 
надхвърлят 12% от сумата на разхо-
дите по т. „а“, „б“ и „г“.

- Оперативните разходи, свързани с 
предоставянето на услугите са недо-
пустими за подпомагане по мярката.

- Разходи различни от посочените в 
т. „б“, свързани с договора за лизинг, 
например марж на лизингодателя, 
разходи за рефинансиране на лихви, 
административни разходи и разходи 
за застраховка са недопустими за 
подпомагане по мярката.

Финансови параметри за проек-
тите:

Минимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 3 000 евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ:

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, 
в случай, че не е налично генериране 
на приходи финансовата помощ за 
дейностите по мярката е в размер на 
100% от общия размер на допустимите 
за финансово подпомагане разходи. 
Когато се установи потенциал за 
генериране на приходи, размерът на 
финансиране се определя въз основа 
на анализ разходи и ползи. В случа-
ите, 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 финансира-
не в размер на 100%.

Критерии за оценка на проектите 
и тяхната тежест

Брой население в населените мес-
та, където ще се извършват допусти-
мите дейности по проекта - 60 тежест;

до 500 жители - 30 тежест;
от 501 до 2000 жители – 40 тежест;
от 2001 до 5000 жители – 50 тежест;
над 5000 жители – 60 тежест;
Проекти, създаващи работни места 

при изпълнение на допустимите дей-
ности - 20 тежест;

Проекти, осигуряващи подобряване 
на околната среда и постигащи еколо-
гичен ефект и въздействие - 20 тежест.

Мярка 7.6  „Проучвания 
и инвестиции, 

свързани с поддържане, 
възстановяване 
и подобряване на 

културното и природното 
наследство на селата“

Цели:
Възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство;
Запазване културната идентичност 

и традиции на територията на МИГ 
„Девня –Аксаково“ .

Обхват на мярката:
Географски обхват - цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите - възста-

новяване, реставрация, ремонт и/или 
реконструкция на сгради с религиозно 
значение

Допустими получатели:
Местни поделения на вероизпове-

дания, регистрирани като юридически 
лица, съгласно чл. 20 на Закона за 
вероизповеданията или признати за 
юридически лица по силата на чл. 10 
от същия закон.

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи:
допустими дейности:
- възстановяване, реставрация, ре-

монт и/или реконструкция на сгради с 
религиозно значение, в това число и 
дейности по вертикалната планиров-
ка и подобряване на прилежащите 
пространства

- допустими разходи:
1. възстановяване, реставрация, 

ремонт и/или реконструкция на сгради 
с религиозно значение, в това число и 
дейности по вертикалната планировка 
и подобряване на прилежащите прос-
транства;

2. закупуване на нови машини, обо-
рудване и обзавеждане до пазарната 
им стойност, включително чрез фи-
нансов лизинг;

3. придобиване на патентни и ав-
торски права, лицензи, регистрация 
на търговски марки, до пазарната им 
стойност;

4. разходи, свързани с проекта, в 
т.ч. разходи за хонорари за архитекти, 
инженери и консултанти, консултации 
за икономическа и екологична устой-
чивост на проекта, извършени както 
в процеса на подготовка на проекта 
преди подаване на заявлението за 
подпомагане, така и по време на не-
говото изпълнение, които не могат да 
надхвърлят 12 на сто от общия размер 
на допустимите разходи по проект, 
включени в т. 1, 2 и 3.

- всички други разходи и ограниче-
ния към тях посочени към Наредбата 
да прилагане на мярка 7.6

Финансови параметри за проек-
тите

Минимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 3 000 евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ

(1) Финансовата помощ е в размер 
100 % от общия размер на допустими-
те за финансово подпомагане разходи 
за проекти, които след извършване 
на инвестицията не генерират нетни 
приходи.



5БРОЙ 4
ноември 2017 г.

(2) Финансовата помощ е в размер 
на 75 % от общия размер на допусти-
мите за финансово подпомагане раз-
ходи за проекти, които след извърш-
ване на инвестицията ще генерират 
нетни приходи.

Критерии за оценка на проектите 
и тяхната тежест:

Брой население в населените мес-
та, където ще се извършват допусти-
мите дейности по проекта - 60 тежест;

до 500 жители – 20 тежест;
от 501 до 2000 жители – 40 тежест;
от 2001 до 5000 жители – 50 тежест;
над 5000 жители – 60 тежест;
Проекти с включени инвестиции 

според културната и обществената 
значимост на обекта - 20 тежест;

Проекти с обекти с културна значи-
мост - 10 тежест;

Проекти с обекти с обществена зна-
чимост – 10 тежест;

Проекти, създаващи работни места 
при изпълнение на допустимите дей-
ности - 20 тежест;

Мярка 8.1 „Залесяване и 
поддръжка“

Цели
Опазване на природните ресурси 

и подобряване на управлението им;
Съхранение и увеличаване на 

почвеното плодородие, увеличаване 
лесистостта и възстановяване на 
горския потенциал на територията на 
МИГ „Девня – Аксаково“. 

Обхват на мярката
Географски обхват - цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите - мярката 

подкрепа инвестиции свързани със 
залесяване и поддръжка на гори.

Допустими получатели
- Физически и юридически лица и 

местни поделения на вероизповеда-
нията, собственици на земеделски и 
неземеделски земи;

- Общини, собственици/стопанисва-
щи земеделски и неземеделски земи;

- Юридически лица - частноправни 
субекти, стопанисващи земеделски и 
неземеделски земи, в т.ч. и Държавни 
предприятия по чл. 163 от Закона за 
горите, управляващи земеделски и 
неземеделски земи.

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи:
- Почвоподготовка;
- Закупуване на залесителен ма-

териал;
- Транспорт и временно съхранение 

на залесителния материал;
- Разходи за труд при залесяване;
- Третиране на фиданките с не-

обходимите предпазни и защитни 
материали (например, заразяване с 
мицел или азот фиксираща бактерия, 
осъществено индивидуално или чрез 
ограждане на залесената площ);

- Ограждане на залесената терито-
рия (където това е необходимо);

- Попълване (презасяване или пре-

засаждане);
- Годишна премия за хектар, която 

покрива разходите за пропуснатите 
земеделски доходи и за поддръжка, 
включително ранни и късни про -
чиствания, и се изплаща в продълже-
ние на максимален срок от 12 години 
от датата на предоставянето ѝ;

- Превантивни действия срещу ди-
веч, пасящи животни, вредители и бо-
лести, за да се осигурят дългосрочни 
резултати и да се избегне проваляне 
на залесяването;

- В случаи, когато поради тежки еко-
логични или климатични условия, не 
може да се очаква чрез засаждането 
на дървесни видове да се създаде 
горска покривка, бенефициентът може  
да създаде и поддържа покривка от 
храстова растителност, като осигуря-
ва същото равнище на грижи и опаз-
ване, каквото се прилага и за горите;

- Разходи за закупуване на земя, 
когато са пряко свързани с изпълне-
нието на проекта и не надхвърлят 10 
% от общите допустими разходи по 
проекта.

Финансови параметри за проек-
тите

Минималният размер на общите 
допустими разходи, за които се кан-
дидатства по проекта, е левовата 
равностойност на 2 500 евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ:

Подпомагането по тази мярка е 
100% от общите допустими разходи 
за създаване.

Критерии за оценка на проектите 
и тяхната тежест:

Проекти върху терени на територия-
та на община с ниска лесистост (от 
по-малко от 30% до по-малко от 60%, 
като се дава приоритет на по-ниският 
процент) – 40 тежест;

Проекти върху терени на терито-
рията на община, класифицирана с 
висок или среден риск на ерозия(като 
се дава приоритет на високия риск) - 
20 тежест;

Използваните за залесяване дър-
весни видове са местни видове и 
произходи - 20 тежест;

Проекти, създаващи работни места 
- 15 тежест;

При равни други условия, ще се дава 
приоритет на по-голямата площ - 5 
тежест;

Мярка 3.1.1 „Изграждане 
на ИКТ инфраструктура 

в общинските 
административни сгради“ 
Цели
Развитие на динамична жизнена 

среда;
Подобряване на ИКТ инфраструк-

турата за въвеждане на електронни 
услуги за гражданите и бизнеса на те-
риторията на МИГ „Девня –Аксаково“ ;

Мярката е в съответствие с целите 
и приоритетите на Регламент (EC) № 
1305/2013, а именно цел в) постигане 
на балансирано териториално раз-
витие на икономиките и общностите 
в селските райони, включително съз-
даването и поддържането на заетост 
от чл. 4 Регламент (EC) № 1305/2013 
и  с Приоритет 6 „Насърчаване на 
социалното приобщаване, намалява-
нето на бедността и икономическото 
развитие в селските райони, с акцент 
върху следната област: подобряване 
на достъпа до информационни и кому-
никационни технологии (ИКТ), използ-
ването и качеството им в селските 
райони., посочен в  чл. 5 на Регламент 
(EC) № 1305/2013.

Обхват на мярката
Географски обхват - цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите- мярката 

подкрепя инвестиции за структурно 
комуникационно окабеляване на ад-
министративните сгради и създаване 
на условия за предоставяне на об-
щински електронни административни 
услуги;

Допустими получатели
Община Аксаково, община Девня.
Задължително изискване е канди-

датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи
- Проектиране на структурна кабел-

на система;
- Закупуване на необходимото обо-

рудване и материали за структурно 
комуникационното окабеляване на 
сградите;

- Изграждане на пасивната ин-
фраструктура (полагане кабелните 
трасета, монтиране на крайните точ-
ки (розетки, контакти, панели и т.н), 
подвеждане кабелите към опорната 
точка, аранжиране комуникационните 
шкафове);

- Изграждане на активна (комуни-
катори, маршрутизатори, сървъри, 
безжична мрежа) инфраструктура;

- Оборудване на сървърни поме-
щения; 

Финансови параметри за проек-
тите

Минималният размер на общите 
допустими разходи, за които се кан-
дидатства по проекта, е левовата 
равностойност на 20 000 евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ

Подпомагането по тази мярка, е 
100% от общите допустими разходи 
за създаване.

Критерии за оценка на проектите 
и тяхната тежест

Брой население, което ще се въз-
ползва от подобрените основни услуги 
в резултат на изпълнение на проекта и 
обхвата на териториално въздействие 
- 70 тежест;
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до 5000 жители – 40 тежест;
от 5001 до 10 000 жители – 60 те-

жест;
над 10 000 жители – 70 тежест;
Проекти, въвеждащи иновативни 

технологии или инвестиции с еколо-
гичен ефект - 30 тежест;
Мерки по ОПОС (ЕФРР)

 не са предвидени мерки
Мерки по ОПНОИР 

(ЕФСФ)
 не са предвидени мерки
ОПРЧР (ЕСФ)

Мярка 3.2.1  „Въвеждане на 
междусекторни услуги в 

общността “
Цели
Подобряване достъпа до социални 

услуги за различни уязвими групи, 
социално изолирани или в риск от 
социална изолация; 

Увеличаване на броя на членове 
на семейства с деца /включително с 
увреждания/, които са започнали да 
търсят работа или са в заетост, след 
предоставени интегрирани мерки за 
социално включване.

Обхват на мярката
Географски обхват - цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите - Мярката 

подкрепя дейностите от Инвестицио-
нен приоритет 2 „Активно приобщава-
не, включително с оглед насърчаване 
на равните възможности и активното 
участие и по-добрата пригодност за 
заетост” на Приоритетна ос 2 “Нама-
ляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване“ на ОП „РЧР“. 
Дейностите, насочени към ранното 
детско развитие, подпомагане на се-
мействата с деца от уязвимите групи и 
предоставяне на качествена грижа за 
деца, включително за такива с увреж-
дания чрез интегрирани комплексни 
услуги, услуги по превенция и целена-
сочени дейности във връзка с улесня-
ване достъпа до заетост на родители, 
полагащи грижи за деца вкъщи.

Целеви групи: Хора с увреждания и 
техните семейства; семейства с деца, 
вкл. с увреждания; деца и възрастни 
в риск; служители на доставчици на 
социални и здравни услуги.

Допустими получатели
община Аксаково, община Девня; 
Задължително изискване е канди-

датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи
допустими дейности:
- Предоставяне на услуги за се-

мейства с деца (включително деца 
с увреждания), услуги по превенция 
(семейно консултиране, превенция 
на изоставянето и други) и на под-
крепящи услуги, в т.ч. интегрирани 
междусекторни услуги в общността 
или в семейна среда;

- Реализация на интегрирани подхо-

ди за насърчаване участието на паза-
ра на труда на лица, полагащи грижи 
за зависими членове на семейства;

- Подобряване достъпа до заетост 
на хората с увреждания и други уязви-
ми групи чрез интегрирани комплексни 
мерки и предоставяне на подкрепящи 
услуги, вкл. в общността;

- Подобряване достъпа до здравео-
пазване и промоция на здравето, в т.ч. 
чрез целеви действия, насочени към 
уязвими групи;

- Местни социални дейности за со-
циално включване.

допустими разходи:
При отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ ще бъдат взети под 
внимание само “допустимите разходи”. 
Те се определят на база изискванията 
на ПМС № 119/ 20.05.2014г. за приема-
не на национални правила за допус-
тимост на разходите по оперативните 
програми, съфинансирани от Европей-
ския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохези-
онния фонд на Европейския съюз и от 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, разпоредбите на Регламент 
№ 1303/2013, Регламент № 1304/2013, 
Регламент № 966/2012 и приложимото 
национално законодателство за фи-
нансовата рамка 2014 – 2020 г.

Финансови параметри за проек-
тите

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 40 000 
евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ:

100 % от общите допустими разходи
Критерии за оценка на проектите 

и тяхната тежест
Според Методология за техниче-

ска и финансова оценка на проектни 
предложения, одобрена от Комитета 
по наблюдение на ОП „РЧР“

Специфични за територията до-
пълнителни критерии за оценка на 
проектите и тяхната тежест

- Проекти, създаващи работни мес-
та – 20 тежест;

- Проекти, предвиждащи устойчиво 
предоставяне на услугата за минимум 
6 месеца след приключване на проек-
та – 20 тежест;

- Проекти, въвеждащи иновативни 
услуги – 10 тежест.
Мярка 3.2.2 „Инвестиции в 
образование и заетост“

Цели
Подобряване достъпа до социални 

услуги за различни уязвими групи, 
социално изолирани или в риск от 
социална изолация; 

Увеличаване броя на безработни-
те младежи извън образование или 
обучение на възраст до 29 г. (вкл.) с 
основна или по-ниска образователна 

степен, които са завършили обучение 
или са включени в заетост. 

Обхват на мярката
Географски обхват - цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите - Мярката 

подкрепя дейностите от Инвестиционен 
приоритет 3 „Устойчиво интегриране на 
пазара на труда на младите хора (ЕСФ), 
в частност тези, които не са ангажирани 
с трудова дейност, образование или 
обучение, включително младите хора, 
изложени на риск от социално изключ-
ване, и младите хора от маргинали-
зирани общности, включително чрез 
прилагане на гаранцията за младежта” 
на Приоритетна ос 1“ Подобряване 
достъпа до заетост и качеството на 
работните места” на ОП „РЧР“.

Интервенциите са насочени към 
решаването на проблемите на пазара 
на труда за тези младежи, за които 
ниското образование, а и свързаната 
с това липса на професионална ква-
лификация и умения, са сред основ-
ните причини за невъзможността да 
намерят работа.

Целеви групи: търсещи работа 
безработни младежи на възраст от 
15 до 29 г. вкл. с основна или по-ниска 
образователна степен;

Допустими получатели:
Работодатели /МСП/; Община Акса-

ково, община Девня; НПО
Задължително изискване е канди-

датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи
допустими дейности
- Предоставяне на посреднически 

услуги на пазара на труда, организа-
ция на трудови борси и други подкре-
пящи услуги за заетост;

- Дейности за активиране на иконо-
мически неактивни младежи, които 
не са в образование или обучение, за 
включването им на пазара на труда, 
в т.ч. информационни кампании и 
събития, трудови борси, ателиета за 
търсене на работа и др.;

- Професионално информиране и 
консултиране; психологическо под-
помагане;

- Предоставяне на обучение след 
регистрация като безработно лице 
- мотивационни обучения, обучение 
за придобиване на професионална 
квалификация, обучение за придоби-
ване и усъвършенстване на ключови 
компетентности, обучения по пред-
приемачество;

- Осигуряване на възможност за 
заетост, в т.ч. обучение по време на ра-
бота (чиракуване) и стажуване, след 
регистрация като безработно лице;

- Предоставяне на стимули за на-
сърчаване на географската мобил-
ност с цел работа;

- Предоставяне на стимули на рабо-
тодатели за наемането на безработни 
младежи;

- Популяризиране и насърчаване 
стартирането и развитието на са-
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мостоятелна стопанска дейност и 
предприемачество;

- Предоставяне на обучения за 
придобиване на предприемачески, 
управленски и бизнес умения;

- Подпомагане разработването на 
бизнес идеи и насочване към фи-
нансиращи програми за стартиращи 
предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР.

Допустими разходи:
При отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ ще бъдат взети под 
внимание само “допустимите разходи”. 
Те се определят на база изискванията 
на ПМС № 119/ 20.05.2014г. за приема-
не на национални правила за допус-
тимост на разходите по оперативните 
програми, съфинансирани от Европей-
ския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохези-
онния фонд на Европейския съюз и от 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, разпоредбите на Регламент 
№ 1303/2013, Регламент № 1304/2013, 
Регламент № 966/2012 и приложимото 
национално законодателство за фи-
нансовата рамка 2014 – 2020 г.

Финансови параметри за проек-
тите

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 50 000 
евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ

до 100 % от общите допустими 
разходи

По мярката се прилагат правилата 
за минимална помощ (правилото de 
minimis) 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 (ДФЕС) към помощта de minimis, 
публикуван в Официален вестник на 
ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Критерии за оценка на проектите 
и тяхната тежест:

1. Според Методология за техниче-
ска и финансова оценка на проектни 
предложения, одобрена от Комитета 
по наблюдение на ОП „РЧР“.

2. Специфични за територията до-
пълнителни критерии за оценка на 
проектите и тяхната тежест:

- Проекти, създаващи работни мес-
та – 20 тежест;

- Проекти, предвиждащи устойчива 
заетост за минимум 6 месеца след 
приключване на проекта – 20 тежест;

- Проекти, предвиждащи придоби-
ването на професионална квалифика-
ция от лицата от целевите групи – 10 
тежест.

Мерки по ОПИК
Мярка 1.1.1  „Подкрепа за 

внедряване на иновации в 
предприятията“ 

Цели:
Развитие и стимулиране на пред-

приемачество и устойчив бизнес;
Повишаване на иновационната дей-

ност в предприятията.
Обхват на мярката:
Географски обхват - цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите - Мярката 

подкрепя дейностите от Инвести-
ционен приоритет 1.1: „Технологично 
развитие и иновации“ на Приори-
тетна ос 1: „Технологично развитие 
и иновации“, в частност тези, които 
подкрепят иновации в предприятия-
та, вкл. разработване и внедряване 
на нови продукти, процеси и бизнес 
модели, се свързва с инвестиционна 
подкрепа, консултантски и помощни 
услуги за разработване и внедряване 
на иновации в предприятията.

Обхват на дейностите: Мярката ще 
подкрепя дейности свързани с внедря-
ването или разработката на иновации, 
попадащи в тематичните области  на 
Иновационната стратегия за интели-
гентна специализация, а именно:

ИКТ и информатика: 
− производства, особено Fabless и 

нови подходи за дизайн и/или асем-
блиране; 

− ИКТ подходи в машиностроене, 
медицина и творчески индустрии 
(във връзка с другите три тематич-
ни области), вкл. дигитализация на 
културно-историческо наследство, 
развлекателни и образователни игри, 
„инбедид“ софтуер; 

− 3D дигитализация, визуализация 
и прототипиране; 

−  B i g  D a t a ,  G r i d  a n d  C l o u d 
Technologies; 

− безжични сензорни мрежи и без-
жична комуникация/управление; 

− езикови технологии; 
− уеб, хибридни и „native“ прило-

жения, уеб базирани приложения за 
създаване и експлоатиране на нови 
услуги и продукти; 

− използване на нови възможности 
във връзка с аутсорсинг и ИКТ-бази-
рани услуги и системи. 

мехатроника и чисти технологии: 
− производство на базови елементи, 

детайли, възли и оборудване, вграж-
дани като част от мехатронен агрегат 
или самостоятелно съставляващи 
такъв агрегат; 

− машиностроене и уредостроене, 
вкл. части, компоненти и системи, с ак-
цент върху транспорта и енергетиката; 

− инженеринг, реинженеринг и про-
дължаване на жизнения цикъл на ин-
дустриални машини, уреди и системи; 

− системи за автоматизирано и 
софтуерно подпомагано управление 
с приложение в производството; 

− вграждане на ВЕИ в роботизирани 
системи с изкуствен интелект; 

− създаване на съвременни инфор-
мационни комплекси за автономни 
енергийни системи; 

− роботика и автоматизация на 

процеси, в т.ч. 3-D моделиране на ро-
ботизирани автоматизирани системи; 

− проектиране и производство на 
високо-технологични продукти и/или 
участие в над-национална производ-
ствена верига, вкл. в аеро-космиче-
ската индустрия; 

− био-мехатроника; 
− интелигентни системи и уреди, 

„интелигентни домове“ – „интелигент-
ни градове“; 

− чисти технологии с акцент върху 
транспорта и енергетиката (съхране-
ние, спестяване и ефективно разпре-
деление на енергия, електрически 
превозни средства и еко-мобилност, 
водород-базирани модели и техно-
логии, безотпадни технологии, тех-
нологии и методи за включване на 
отпадъчни продукти и материали от 
производства в други производства). 

индустрия за здравословен живот и 
биотехнологии: 

− методи за чисто производство, 
съхранение, преработка и достигане 
до крайния потребител на специфични 
български съставки, средства и про-
дукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни 
продукти, хляб, вино, млечни и месни 
продукти, етерични масла, бира, бил-
ки и билкови продукти, козметични 
средства и продукти); 

− производство на специализирани 
храни и напитки (бебешки и детски, 
„космически“ храни); 

− производство на инструменти, 
оборудване, консумативи за медицин-
ска и дентална диагностика и терапия 
и/или участие в над-национална про-
изводствена верига; 

− персонална медицина, диагности-
ка и индивидуална терапия, лечебни и 
лекарствени форми и средства; 

− медицински и лечебен туризъм с 
акцент върху възможностите за пер-
сонализация (немасов, а персонален 
туризъм); 

− нано-технологии в услуга на ме-
дицината; 

− био-технологии с пряко приложе-
ние за здравословен начин на живот; 

− „сини“ технологии и приложение 
на нови методи и технологии в устой-
чивото ползване на речни и морски 
ресурси; 

− производство на инсталации за 
добиване на екологично чиста елек-
троенергия и промишлена вода; 

− зелена икономика. 
нови технологии в креативните и 

рекреативните индустрии: 
културните и творческите индустрии 

(според дефиниция на ЕК: архитекту-
ра, архивно дело и библиотекарство, 
артистични занаятчийство, аудио-ви-
зуални форми (филми, ТВ, видео игри 
и мултимедия), културно наследство, 
дизайн, вкл. моден дизайн, фести-
вали, музика, сценични и визуални 
изкуства, издателска дейност, радио; 

− компютърни и мобилни приложе-
ния и игри с образователен, маркетинг 
и/или развлекателен характер; 
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− алтернативен (селски, еко-, кул-
турен и фестивален) и екстремен 
туризъм и спорт (за стимулиране на 
несезонен, немасов, а постоянен ни-
шов туризъм); 

− производство на стоки и съоръже-
ния с пряко приложение в тези сфери 
(напр. национални (регионални) но-
сии, велосипеди, стени за катерене и 
др. стоки за алтернативни и екстремни 
спортове, костюми, декори, материали 
за исторически възстановки, специа-
лизирана екипировка и оборудване, 
печатни издания). 

Допустими получатели:
Предприятия,  разработващи/

внедряващи иновации, вкл. и същест-
вуващи предприятия 

- Кандидатите могат да участват в 
процедура за подбор на проекти и да 
получат безвъзмездна финансова по-
мощ в случай че не са микропредпри-
ятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона 
за малките и средните предприятия, 
които имат седалище или клон със 
седалище на територията на селски 
район и от предприятия , които не са 
допустими съгласно координацията 
на ОПИК с други програми. 

- Кандидатите трябва да са търговци 
по смисъла на Търговския закон или 
Закона за кооперациите.

- Кандидатите трябва да отговарят 
на изискванията за малко или средно 
предприятие съгласно Закона за мал-
ките и средни предприятия и Прило-
жение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

- Кандидатите могат да участват 
в процедура за подбор на проекти и 
да получат безвъзмездна финансова 
помощ в случай че не попадат в за-
бранителните режими на Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 
1301/2013 на европейския парламент 
и на Съвета, Закона за управление на 
средствата от Европейските структур-
ни и инвестиционни фондове.

- Кандидати могат да участват в 
процедурата за подбор на проекти и 
да получат безвъзмездна финансова 
помощ, в случай че не са недопустими 
кандидати съобразно демаркационна-
та линия с други планове и програми, 
финансирани със средства на ЕС.

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи
допустими дейности:
Елемент А „Инвестиции“
- Придобиване на ново оборудване, 

необходимо за внедряване в произ-
водството на иновативния продукт 
(стока или услуга) или процес.

- Придобиване на права на инте-
лектуална собственост върху инова-
циите, които ще бъдат подкрепяни по 
процедурата.

- Придобиване/разработване на спе-
циализиран софтуер, необходим за 
внедряването на иновативния продукт 
(стока или услуга) или процес.

Елемент Б „Услуги“
Консултантски и помощни услуги 

в подкрепа на иновациите. Консул-
тиране, подпомагане и обучение в 
областта на трансфера на знания; кон-
султиране, подпомагане и обучение в 
областта на придобиването, защитата 
и експлоатацията на нематериални 
активи; консултиране, подпомагане и 
обучение в областта на използването 
на стандарти и на правилата, които ги 
уреждат,

Допустими разходи:
При отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ ще бъдат взети 
под внимание само “допустимите 
разходи”. Те се определят на база из-
искванията на ПМС № 119/ 20.05.2014г. 
за приемане на национални правила 
за допустимост на разходите по опе-
ративните програми, съфинансирани 
от Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз и от Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, разпо-
редбите на Регламент № 1303/2013, 
Регламент № 1304/2013, Регламент № 
966/2012 и приложимото национално 
законодателство за финансовата 
рамка 2014 – 2020 г.

Елемент А „Инвестиции“
1) Разходи за придобиване на маши-

ни, съоръжения и оборудване, пред-
ставляващи дълготрайни материални 
активи, необходими за изпълнението 
на дейностите по проекта;

2) Разходи за придобиване на дъл-
готрайни нематериални активи (вкл. 
разходи за разработване на софтуер), 
необходими за изпълнението на дей-
ностите по проекта.

Елемент Б „Услуги“
Разходи за консултантски и по-

мощни услуги в подкрепа на ино-
вациите. Разходи за консултиране, 
подпомагане и обучение в областта на 
трансфера на знания; разходи за кон-
султиране, подпомагане и обучение в 
областта на придобиването, защитата 
и експлоатацията на нематериални 
активи и др. разходи определени в 
насоките за кандидатстване по про-
цедура „Подкрепа за внедряване на 
иновации в предприятията“

Финансови параметри за проек-
тите

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект 
е левовата равностойност на  55 
000 евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансова-
та помощ до 90%

По мярката се прилагат правилата 
за:

минимална помощ (правилото de 
minimis) по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013 г. от-носно прилагане-
то на членове 107 и 108 от Договора 

за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) към по-мощта de minimis, 
публикуван в Официален вестник на 
ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Критерии за оценка на проектите 
и тяхната тежест:

Иновативност и пазарна приложи-
мост на подкрепяната иновация - 50 
тежест;

Иновативен капацитет и финансова 
стабилност на кандидата - 20 тежест;

Конкурентоспособност на предпри-
ятието в резултат на изпълнението на 
проекта (прогнозни данни) - 10 тежест;

Реалистичност на разходите по 
проекта - 10 тежест;

Брой създадени работни места - 10 
тежест.

Мярка 1.1.2 „Подкрепа на 
предприемачеството“ 

Цели:
Развитие и стимулиране на пред-

приемачество и устойчив бизнес;
Подобряване нивото на оцеляване 

на МСП, включително чрез насърча-
ване на предприемачеството;

Обхват на мярката:
Географски обхват - цялата терито-

рия на МИГ “Девня-Аксаково“;
Обхват на инвестициите - Мярката 

подкрепя дейностите от Инвести-
ционен приоритет 2.1: „ Достъп до 
финансиране в подкрепа на пред-
приемачеството“ на Приоритетна ос 
2: „Предприемачество и капацитет за 
растеж на МСП „ в частност тези, които 
допринасят повишаване на предприе-
маческата активност за икономически 
растеж.

Обхват на дейностите: Мярката 
ще подкрепя дейности в секторите, 
изведени като приоритетни съгласно 
Националната стратегия за насърча-
ване на малките и средни предприя-
тия 2014-2020 /НСНМСП/, а именно:

Високотехнологични и средно ви-
сокотехнологични промишлени про-
изводства: 

С20 „Производство на химични 
продукти“ 

C21 „Производството на лекарстве-
ни вещества и продукти“ 

C26 „Производството на компютър-
на и комуникационна техника, елек-
тронни и оптични продукти“ 

С27 „Производство на електрически 
съоръжения“ 

С28 „Производство на машини и 
оборудване, с общо и специално 
предназначение“ 

С29 „Производство на автомобили, 
ремаркета и полуремаркета“ 

С30 „Производство на превозни 
средства, без автомобили“ 

Интензивни на знание услуги: 
J58 „Издателска дейност“ 
J59 „Производството на филми и 

телевизионни предавания, звукоза-
писване и издаване на музика“ 

J60 „Радио- и телевизионна дей-
ност“ 

J61 „Далекосъобщения“ 
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J62 „Дейности в областта на инфор-
мационните технологии“ 

J63 „Информационни услуги“ 
М72 „Научноизследователска и раз-

война дейност“
Нискотехнологични и средно ни-

скотехнологични промишлени произ-
водства:

С10 „Производство на хранителни 
продукти“

С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и из-

делия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производ-

ство на обувки и други изделия от 
обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен мате-
риал и изделия от дървен материал 
и корк, без мебели; производство 
на изделия от слама и материали за 
плетене“

С17 „Производство на хартия, кар-
тон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроиз-
веждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафи-
нирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от 
каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от 
други неметални минерални суро-
вини“

С24 „Производство на основни 
метали“

С25 „Производство на метални 
изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифици-

рано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на ма-

шини и оборудване“
Допустими получатели
Стартиращи (новорегистрирани) и 

съществуващи предприятия в опре-
делените в Националната стратегия 
за насърчаване на МСП сектори, как-
то и предприятия, развиващи своята 
дейност в областта на културните и 
творческите индустрии, предприятия 
развиващи нови продукти и услу-
ги, свързани със застаряването на 
населението, полагане на грижи и 
здравеопазване, социално предпри-
емачество и др.

- Кандидатите могат да участват в 
процедура за подбор на проекти и да 
получат безвъзмездна финансова по-
мощ ,в случай че не  са микропредпри-
ятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона 
за малките и средните предприятия, 
които имат седалище или клон със 
седалище на територията на селски 
район и от предприятия, които не са 
допустими съгласно координацията 
на ОПИК с други програми. 

- Кандидатите трябва да са търговци 
по смисъла на Търговския закон или 
Закона за кооперациите.

- Кандидатите трябва да отговарят 
на изискванията за малко или средно 
предприятие съгласно Закона за мал-

ките и средни предприятия и Прило-
жение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

- Кандидатите могат да участват 
в процедура за подбор на проекти и 
да получат безвъзмездна финансова 
помощ в случай че не попадат в за-
бранителните режими на Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 
1301/2013 на европейския парламент 
и на Съвета, Закона за управление на 
средствата от Европейските структур-
ни и инвестиционни фондове.

- Кандидати могат да участват в 
процедурата за подбор на проекти и 
да получат безвъзмездна финансова 
помощ, в случай че не са недопустими 
кандидати съобразно демаркационна-
та линия с други планове и програми, 
финансирани със средства на ЕС.

- Кандидатите могат да участват 
в процедура за подбор на проекти и 
да получат безвъзмездна финансова 
помощ в случай че  са с код на основ-
ната икономическа дейност по класи-
фикация на икономическите дейности 
/ КИД-2008/ в една от посечените 
групи сектори на икономическа дей-
ност съгласно тяхната технологична 
интензивност. 

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи:
допустими дейности:
Предвижда се подкрепа на идеи, 

които ще се реализират от жени-пред-
приемачи, стартиращи предприемачи 
– лица до 29 годишна възраст и за 
лица на възраст над 50 г., стартиращи 
собствен бизнес, предприятия, разра-
ботващи нови продукти и услуги, свър-
зани със застаряване на населението, 
полагане на грижи и здравеопазване, 
в т.ч. социално предприемачество

допустими разходи:
При отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ ще бъдат взети 
под внимание само “допустимите 
разходи”. Те се определят на база из-
искванията на ПМС № 119/ 20.05.2014г. 
за приемане на национални правила 
за допустимост на разходите по опе-
ративните програми, съфинансирани 
от Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз и от Европейския фонд 
за морско дело и рибарство, разпо-
редбите на Регламент № 1303/2013, 
Регламент № 1304/2013, Регламент № 
966/2012 и приложимото национално 
законодателство за финансовата 
рамка 2014 – 2020 г.

Финансови параметри за проек-
тите

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект 
е левовата равностойност на  25 
000 евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-

ностойност на 200 000 евро.
Интензитет и размер на финансова-

та помощ до 90 %;
По мярката се прилагат правилата 

за:
минимална помощ (правилото de 

minimis) по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013 г. от-носно прилагане-
то на членове 107 и 108 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, 
публикуван в Официален вестник на 
ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Критерии за оценка на проектите 
и тяхната тежест:

В съответствие с националното за-
конодателство и вътрешните правила 
на Управляващия орган на ОПИК;

Проекти в областите на Информа-
ционна стратегия за интелигентна 
специализация /ИСИС/ са с приоритет

Проект създаващ работни места 
получава - 10 тежест;
Мярка 1.1.3 „Капацитет за 

растеж на МСП“ 
Цели
Развитие и стимулиране на пред-

приемачество и устойчив бизнес;
Повишаване на производителнос-

тта и експортния потенциал МСП на 
територията на МИГ.

 Географски обхват- цялата терито-
рия на МИГ “Девня-Аксаково“;

Обхват на инвестициите-Мярката 
подкрепя дейностите от Инвестицио-
нен приоритет 2.2: „ „Капацитет за 
растеж на МСП” на Приоритетна ос 
2: „Предприемачество и капацитет за 
растеж на МСП „ в частност тези, които 
подкрепят растежа  на предприятия 
чрез насърчаване на използването 
на информационни и комуникационни 
технологии и услуги.

Обхват на дейностите: Мярката 
ще подкрепя дейности в секторите, 
изведени като приоритетни съгласно 
Националната стратегия за насърча-
ване на малките и средни предприя-
тия 2014-2020 /НСНМСП/, а именно:

Високотехнологични и средно ви-
сокотехнологични промишлени про-
изводства: 

С20 „Производство на химични 
продукти“ 

C21 „Производството на лекарстве-
ни вещества и продукти“ 

C26 „Производството на компютър-
на и комуникационна техника, елек-
тронни и оптични продукти“ 

С27 „Производство на електрически 
съоръжения“ 

С28 „Производство на машини и 
оборудване, с общо и специално 
предназначение“ 

С29 „Производство на автомобили, 
ремаркета и полуремаркета“ 

С30 „Производство на превозни 
средства, без автомобили“ 

Интензивни на знание услуги: 
J58 „Издателска дейност“ 
J59 „Производството на филми и 
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- Кандидатите трябва да са търговци 
по смисъла на Търговския закон или 
Закона за кооперациите.

- Кандидатите трябва да отговарят 
на изискванията за малко или средно 
предприятие съгласно Закона за мал-
ките и средни предприятия и Прило-
жение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

- Кандидатите могат да участват 
в процедура за подбор на проекти и 
да получат безвъзмездна финансова 
помощ в случай че не попадат в за-
бранителните режими на Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 
1301/2013 на европейския парламент 
и на Съвета, Закона за управление на 
средствата от Европейските структур-
ни и инвестиционни фондове.

- Кандидати могат да участват в 
процедурата за подбор на проекти и 
да получат безвъзмездна финансова 
помощ, в случай че не са недопустими 
кандидати съобразно демаркационна-
та линия с други планове и програми, 
финансирани със средства на ЕС.

- Кандидатите могат да участват 
в процедура за подбор на проекти и 
да получат безвъзмездна финансова 
помощ в случай че  са с код на основ-
ната икономическа дейност по класи-
фикация на икономическите дейности 
/ КИД-2008/ в една от посечените 
групи сектори на икономическа дей-
ност съгласно тяхната технологична 
интензивност. 

- Кандидатите могат да участват 
в процедура за подбор на проекти и 
да получат безвъзмездна финансова 
помощ в случай че са съществуващи 
МСП според НСНМСП.

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи:
допустими дейности:
- Общите производствени инвести-

ции за подобряване на производстве-
ния капацитет за растеж и създаване 
на конкурентни предимства чрез 
ефективното и ефикасно използване 
на факторите на производството и чрез 
изграждането на възможности за въз-
приемане и адаптиране на европейски 
и международни знания и технологии 
ще включва мерки за повишаване на 
производителността, ефективното и 
ефикасно използване на факторите 
на производство (човешки капитал, 
природни ресурси и технологии), по-
добряване на производствените про-
цеси чрез инвестиции в дълготрайни 
материални и нематериални активи, 
въвеждане на водещи технологични 
решения и/или реинженеринг на про-
цеси, разширяване на производството 
чрез добавяне на нови характеристики 
или подобряване на съществуващите 
продукти и услуги и диверсификация 
на дейността чрез разнообразяване 
на портфолиото на предприятията и 
достъп до пазари;

- Подкрепа за растеж на предприя-

тия чрез насърчаване на използването 
на информационни и комуникационни 
технологии и услуги – подкрепата ще 
бъде насочена към подобряване на 
качеството на съществуващи процеси, 
продукти и услуги чрез разработване 
и въвеждане на базирани на ИКТ сис-
теми и приложения, включително „вир-
туализирани-, „облачни-, „мобилни-: за 
управление на бизнеса, включително 
такива за интеграция на различни 
звена и локации на дадено дружество, 
системи за автоматизирано проекти-
ране, инженерни дейности и производ-
ство; за трансформиране на бизнес и 
операционни процеси, които водят до 
повишаване на производителността и 
конкурентоспособността; електронни 
платформи за бизнес за подобряване 
на достъпа до чужди пазари.

Допустими разходи:
При отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ ще бъдат взети под 
внимание само “допустимите разхо-
ди”. Те се определят на база изисква-
нията на ПМС № 119/ 20.05.2014 г. за 
приемане на национални правила за 
допустимост на разходите по опера-
тивните програми, съфинансирани от 
Европейския фонд за регионално раз-
витие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд на Европейския 
съюз и от Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, разпоредбите на 
Регламент № 1303/2013, Регламент 
№ 1304/2013, Регламент № 966/2012 
и приложимото национално законо-
дателство за финансовата рамка 
2014 – 2020 г.

Финансови параметри за проек-
тите:

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект 
е левовата равностойност на  25 
000 евро.

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансова-
та помощ до 90%

По мярката се прилагат правилата за:
минимална помощ (правилото de 

minimis) по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013 г. от-носно прилагане-
то на членове 107 и 108 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, 
публикуван в Официален вестник на 
ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Критерии за оценка на проектите 
и тяхната тежест:

В съответствие с националното за-
конодателство и вътрешните правила 
на Управляващия орган на ОПИК;

Проекти в областите на Информа-
ционна стратегия за интелигентна 
специализация /ИСИС/ са с приоритет;

Проект създаващ работни места 
получава - 10 тежест;

ПМДР (ЕФМДР)
не са предвидени мерки

телевизионни предавания, звукоза-
писване и издаване на музика“ 

J60 „Радио- и телевизионна дей-
ност“ 

J61 „Далекосъобщения“ 
J62 „Дейности в областта на инфор-

мационните технологии“ 
J63 „Информационни услуги“ 
М72 „Научноизследователска и раз-

война дейност“
Нискотехнологични и средно ни-

скотехнологични промишлени произ-
водства:

С10 „Производство на хранителни 
продукти“

С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и из-

делия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производ-

ство на обувки и други изделия от 
обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен мате-
риал и изделия от дървен материал 
и корк, без мебели; производство 
на изделия от слама и материали за 
плетене“

С17 „Производство на хартия, кар-
тон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроиз-
веждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафи-
нирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от 
каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от 
други неметални минерални суро-
вини“

С24 „Производство на основни 
метали“

С25 „Производство на метални 
изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифици-

рано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на ма-

шини и оборудване“
Допустими получатели
МСП според НСНМСП /Национална 

стратегия за насърчаване на малки и 
средни предприятия/, а именно мал-
ките и средните предприятия в сек-
торите на добивната промишленост, 
преработвателната промишленост и 
услугите (нефинансовите предприятия 
в секторите от В до М според Класи-
фикатора на икономическите дейности 
- КИД - 2008). Статусът на предприя-
тията като микропредприятия, малки 
или средни предприятия се определя 
в съответствие с чл. 3 и чл. 4 от Закона 
за малките и средните предприятия.

- Кандидатите могат да участват в 
процедура за подбор на проекти и да 
получат безвъзмездна финансова по-
мощ в случай че не  са микропредпри-
ятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона 
за малките и средните предприятия, 
които имат седалище или клон със 
седалище на територията на селски 
район и от предприятия , които не са 
допустими съгласно координацията 
на ОПИК с други програми. 
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Стратегическа цел 

Постигане устойчиво развитие на района 
и подобряване на качеството на живот 

чрез активизиране на собствения 
потенциал

Приоритет 1

 Повишаване на конкурентоспособността  
на местната икономика и възможности 

за създаване на местен бизнес

Специфична цел 1.1

 Развитие и стимулиране на 
предприемачество и устойчив бизнес

6.4 Инвестициионна подкрепа за 
неземеделски дейности

1.1.1 Подкрепа за иновации в 
предприятията /ПО1 ОПИК/

1.1.2 Подкрепа на 
предприемачеството  /ПО2 ОПИК/

1.1.3 Капацитет за растеж на МСП /ПО2 
ОПИК/

Специфична цел 1.2 

Модернизиране на земеделските 
стопанства и насърчаване развитието на 

продукти  от местен характер

4.1  „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти

Приоритет 2

 Насърчаване на интегрирано 
териториално развитие и опазване на 
околната среда чрез повишаване на 

ресурсната ефективност

Специфична цел 2.1

Разнообразяване възможностите за 
заетост чрез развитие на туризма и 

свързаните с него услуги

7.5 Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура

Специфична цел 2.2

  Възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 

7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и 

природното наследство на селата

Специфична цел 2.3

 Опазване на природните ресурси и 
подобряване упавлението им

8.1  Залесяване и поддръжка

Приоритет  3

 Насърчаване на социалното 
приобщаване , намаляване на бедността 

и подобряване жизнената и бизнес 
средата

Специфична цел 3.1

 Развитие на динамична жизнена среда

7.2 Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 
инфраструктура

3.1.1 Изграждане на ИКТ инфраструктура 
в общинските административните сгради

Специфична цел 3.2

  Подобряване на образователното 
равнище, достъпа до социални услуги за 

различни уязвими групи, социално 
изолирани или в риск от социална 

изолация

ПО2 ИП2

3.2.1 Въвеждане на междусекторни 
услуги в общността /ОП РЧР/

ПО1 ИП3

3.2.2 Инвестиции в образование и 
заетост

/ОП РЧР/
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

www.migda.org

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
http://www.mzh.government.bg; http://www.dfz.bg/;

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
http://opic.bg;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
http://esf.bg.

ÒÅÐÈÒÎÐÈß ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈÈ, 
ÊÓËÒÓÐÍÎ È ÏÐÈÐÎÄÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ


