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•Процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство 
на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в 
областта на туризма“ ще бъде обявена в рамките на Инвестиционен 
приоритет 2.2: "Капацитет за растеж на МСП«, Приоритетна ос 2: 
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

Процедура 

•Подобряване на бизнес-средата, в която оперират туристическите 
предприятия посредством предоставяне на институционална подкрепа на 
Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета 
на МСП в областта на туризма и по-конкретно на капацитета им за растеж 
в рамките на регионалните, националния и международния пазари. 

Цел 

•Общ бюджет на процедурата:  9 779 150 лева (5 000 000 евро), като 
финансирането от ЕФРР е  8 312 277.50 лева (4.25 млн. евро), а 
националното съфинансиране се равнява на 1 466 872.50 лв. (0.75 млн. 
евро).  

Бюджет 

Основни параметри на процедурата (1/2) 
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• Дейностите по процедурата следва да бъдат изпълнени на 
територията на Република България. 

• Допускат се и ограничени дейности, осъществявани в 
чужбина, съгласно чл. 70, т. 2б от Регламент 1303/2013. 

• Резултатите от изпълнението на проекта следва да се 
ползват на територията на Република България. 

Териториален 
обхват 

• Създаване на благоприятна бизнес-среда за развитие на МСП 
в туризма, както и да се повиши конкурентоспособността и 
капацитета им за растеж в рамките на регионалните, 
националния и международния пазари. 

 

Очаквани 
резултати 

 

• Режимът на държавна помощ е неприложим по отношение на 
конкретните бенефициенти.  

• Помощ “de minimis” съгласно Регламент (ЕC) 1407/2013 на 
Комисията от 18 декември 2013 г. по отношение на 
предприятията, крайни ползватели на помощта (в случаите, 
когато е приложимо). 

 

 Режим на 
държавна/ 

минимална 
помощ 

 

Основни параметри на процедурата (2/2) 
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• Процедура чрез директно предоставяне,  
съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ. Вид на процедурата 

Продължителност на 
проектите 

• 36 месеца 

Интензитет на 
помощта 

• До 100 % 

Максимален размер 
на помощта 

Краен срок за 
кандидатстване 

 

 

 

 
• 9 779 150 лева (5 000 000 евро) 

 

 

Методология и критерии за подбор на 
операции  

 

• Ще се прилага процедура за директно 
предоставяне с няколко крайни срока. 

• Минималният срок за подаване на проектни 
предложения за първия срок е 60 дни от датата 
на обявяване на процедурата. 
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Критерии за подбор на операции (1/6)

 
• 1. Дейности в подкрепа на създаването и 

функционирането на Организации за 
управление на туристическите райони 
(ОУТР), вкл.: 

• 1.1 Подготовка за изграждане и функциониране на 
ОУТР. 

• 1.2 Дейности за разкриване на офиси на ОУТР в 9-те 
туристически района, вкл. закупуване на 
обзавеждане и оборудване. 

• 1.3  Провеждане на проучвания, изготвяне на 
анализи, прогнози, стратегии и др., създаване на 
бази–данни, подготовка и провеждане на 
обучителни и промоционални кампании, вкл. 
разработване, издаване и разпространение на 
рекламни материали в подкрепа на ОУТР за всеки 
от 9-те туристически района. 

• 1.4. Организиране на участието на МСП в 
национални и международни туристически събития 
и изложения, B2B срещи, форуми и др. 
 

 

Допустими 

дейности: 
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Критерии за подбор на операции (2/6) 

 

•2. Повишаване качеството на услугите на МСП в 
туризма чрез използване на ИКТ технологии и 
уеб-базиран маркетинг. 
•2.1 Развитие и актуализиране на съдържанието на 
порталния туристически сайт и на мултимедийния 
каталог, изграждане на виртуална платформа на 
ОУТР.  
•2.2  Уеб маркетинг, вкл. създаване, обработване, 
превод, текуща актуализация на необходимата 
информация, вкл. интернет реклама на ОУТР, 
позициониране в търсещи системи, социалните мрежи и 
др. сайтове и платформи, свързани с туризма. 

•3. Изграждане и внедряване на единна система 
за туристическа информация на национално ниво 
(ЕСТИ). 

 

Допустими 

дейности: 
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Критерии за подбор на операции (3/6) 
 
 

 
• 4. Консултантски услуги за разработване на 

документация и провеждане на предвидените по 
проектите обществени поръчки и осъществяване на 
контрол по изпълнението на дейностите по договорите 
за възлагане на обществени поръчки. 

 

• 5. Дейности, свързани с управление и изпълнение на 
проектите – до 10% от общите допустими разходи по 
проектите.  

 

• 6. Одит на проектите – до 10 000 лв.  

 

• 7. Дейности за информация и комуникация на проектите 
-  до 1% от общите допустими разходи по проектите. 

Допустими 

дейности: 
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Критерии за подбор на операции (4/6) 
 
 

 
 

 

 

 

 

•1. Разходи в подкрепа на създаването и 
функционирането на ОУТР, вкл.: 
•1.1 Разходи за подготовка за изграждане и 
функциониране на ОУТР: 

•1.2 Разходи за разкриване на офиси на ОУТР в 9-
те туристически района, вкл. закупуване на 
обзавеждане и оборудване.  

•1.3  Разходи за провеждане на проучвания, 
изготвяне на анализи, прогнози, стратегии и др., 
създаване на бази-данни, подготовка и 
провеждане на обучителни и промоционални 
кампании, вкл. разработване, издаване и 
разпространение на рекламни материали в 
подкрепа на ОУТР за всеки от 9-те туристически 
района; 

• 1.4.  Разходи за организиране на участието на 
МСП в национални и международни туристически 
събития и изложения, B2B срещи, форуми и др.  
 

 

 

 

 

 

Допустими 

разходи: 
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Критерии за подбор на операции (5/6) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 2. Разходи за повишаване качеството на 

услугите на МСП в туризма чрез използване на 
ИКТ технологии и уеб-базиран маркетинг: 

• 2.1 Разходи за развитие и актуализиране на 
съдържанието на порталния туристически сайт и на 
мултимедийния каталог, изграждане на виртуална 
платформа на ОУТР. 

• 2.2 Разходи за Уеб маркетинг, вкл. създаване, 
обработване, превод и текуща актуализация на 
необходимата информация, вкл. разходи за  
Иинтернет реклама на ОУТР, позициониране в 
търсещата система, социалните мрежи и др. 
сайтове и платформи, свързани с туризма. 

• 3.  Разходи за изграждане и внедряване на 
единна система за туристическа информация 
на национално ниво (ЕСТИ). 

• 4. Разходи за консултантски услуги за 
разработване на документация и провеждане 
на предвидените по проектите обществени 
поръчки и осъществяване на контрол по 
изпълнението на дейностите по договорите за 
възлагане на обществени поръчки. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Допустими 

разходи: 
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Критерии за подбор на операции (6/6) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• 5. Разходи за управление и изпълнение на проектите – 
до 10% от общите допустими разходи по проекта.  
Разходът включва: 

• 5.1.разходи за възнаграждение на екипите за изпълнение 
и  управление на проектите от страна на Министерство 
на туризма, включително задължителните социални и 
здравни осигурителни вноски за сметка на осигурителя, 
съгласно националното законодателство;  

• 5.2. разходи за възнаграждение на външни експерти във 
връзка с изпълнение на дейностите в подкрепа на 
създаването и функционирането на ОУТР; 

• 5.3. разходи за командировки на бенефициента – 
Министерство на туризма и на външните експерти по 
т.5.2., за изпълнение на предвидените по съответния 
проект дейности (пътни, дневни и квартирни разходи и 
разходи за застраховки) в страната и чужбина в 
съответствие с Наредбата за командировките в 
страната и с Наредбата за служебни командировки и 
специализации в чужбина. 

• 6. Разходи за одит на проектите – до 10 000 лв. 
• 7. Разходи за дейности за информация и комуникация на 

проектите -  до 1% от общите допустими разходи по 
проекта. 

• 8. Разходи за застраховки на придобитите в резултат от  
изпълнението на дейностите по проектите ДМА.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Допустими 

разходи: 
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Предложение за решение  

на КН на ОПИК и на ОПИМСП: 

 

 
 

КН одобрява предложените методология и критерии за 

подбор на операции по процедура „Предоставяне на 

институционална подкрепа на Министерство на туризма за 

дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в 

областта на туризма“  по Инвестиционен приоритет 2.2: 

«Капацитет за растеж на МСП», Приоритетна ос 2: 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. 

 

Във връзка с горното решение, КН на ОПИК 2014-2020 

одобрява Министерство на туризма като конкретен 

бенефициент, който може да получи безвъзмездна финансова 

помощ за изпълнение на проектните дейности по 

процедурата.  

 


