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МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ 

1. Основни параметри 

Управляващ орган Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“, Министерство на икономиката 

Оперативна програма Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020  

Приоритетна ос Приоритетна ос 7 „Care“1 

Инвестиционен 

приоритет  

Инвестиционен приоритет 13i „Улесняване на 

преодоляването  на последиците от кризата  в  контекста  

на  пандемията  от  COVID-19  и  социалните последици  от  

нея  и  подготовка  за  екологично,  цифрово  и устойчиво  

възстановяване на  икономиката“ 

Наименование на 

процедурата/процедури

те 

Подкрепа за покриване на основните нужди на 

бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от 

Министерството на туризма 

Цел Основната цел на настоящата процедура е справяне с 

миграционните предизвикателства, настъпили вследствие 

на конфликта в Украйна.  

Процедурата е насочена към Министерство на туризма с 

цел създаване на възможност същото да насочи подкрепа 

към значителния брой пристигащи от Украйна лица, на 

които трябва да бъде предоставена базова подкрепа, 

свързана с покриване на основните им нужди. 

Обосновка Неотдавнашната военна агресия от страна на Руската 

федерация срещу съседна Украйна и продължаващият 

въоръжен конфликт промениха коренно положението със 

сигурността в Европа. В резултат на тази военна агресия 

Съюзът и по-специално източните му региони, включващи 

България са изправени пред значителен приток на хора 

                                                           
1 Съгласно т.6 от РМС № 364 от 2022 за изменение и допълнение на Решение № 328 на Министерския 

съвет от 2022 г. за одобряване на средства за обезпечаването на действия по линия на сближаването за 

бежанците в Европа, допълнено с Решение № 347 на Министерския съвет от 2022 г. 
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които са били разселени от Украйна след 24 февруари 

2022 г. Това представлява допълнително 

предизвикателство за публичните бюджети в момент, 

когато икономиките на държавите членки все още се 

възстановяват от въздействието на пандемията от COVID-

19, и крие риск от отслабване на подготовката за 

екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 

икономиката. 

На държавите членки вече е предоставена възможност да 

финансират широк кръг от инвестиции, предвидени в 

оперативните им програми и насочени към справяне с 

миграционните предизвикателства, с подкрепа по линия 

на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 

Европейския социален фонд (ЕСФ) и Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), 

включително чрез допълнителните средства, предоставени 

под формата на Помощ за възстановяване в полза на 

сближаването и териториите на Европа (REACT-EU), с цел 

да се предостави помощ за преодоляването на 

последиците от кризата в контекста на пандемията от 

COVID-19 и социалните последици от нея и за 

подготовката за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката. Съществува опасност 

този натиск да подкопае способността на държавите 

членки да преминат към устойчиво възстановяване на 

икономиката от пандемията от COVID-19.  

Същевременно някои държави членки, включително 

България се сблъскват със значителен брой пристигащи от 

Украйна лица, на които трябва да бъде предоставена 

незабавна подкрепа. 

Предвид настъпилите извънредни събития, породени от 

военните действия в Република Украйна, в резултат на 

които лицата, потърсили убежище на територията на 

Република България, имат нужда от подкрепа, чрез 

предприемането на конкретни действия за осигуряване 

тяхното настаняване на територията на страната е 

необходимо вземането на спешни мерки. Подкрепата може 

да включва покриване на основните нужди и оказването 

на подкрепа на лицата, на които е предоставена временна 

закрила. 

Очаквани резултати В резултат от изпълнението на предвидените дейности по 

този инвестиционен приоритет и настоящата процедура се 

очаква покриване на основните нужди и оказването на 
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подкрепа на лицата, на които е предоставена временна 

закрила в България. 

Предвид миграционния натиск, пред който е изправена 

страната ни, настоящата процедура ще окаже 

положително влияние и върху икономиката, която все още 

се възстановява от въздействието на пандемията от 

COVID-19 и преминава към устойчиво развитие. 

Демаркация В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни 

дейности/разходи, по отношение на едно и също лице 

бежанец за един и същ период от време, които вече са 

финансирани по проект, програма или каквато и да е 

друга финансова схема, произлизаща от националния 

бюджет, бюджета на Общността или друга донорска 

програма. 

Продължителност   2022 - 2023 г. 

Териториален обхват  Дейностите по настоящата процедура следва да бъдат 

изпълнени на територията на Република България. 

Бюджет (ЕФРР и 

национален) 

Бюджетът по процедурата е : 

- 20 000 000 лв. (10 225 837.62 евро) съгласно т. 4 на РМС 

328 от 20.05.2022 г.  

- средства съгласно т. 5 от РМС 328 от 20.05.2022 г., които 

включват: 

- 38 587 977 лева 19 729 719.35 евро) от REACT-EU, 

представляващи разликата между бюджета на  процедура 

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез 

подобряване на енергийната ефективност“ (136 226 120 

лв.), обявена в рамките на Приоритетна ос 

„Възстановяване на МСП“ и сумата на заявената 

безвъзмездна финансова помощ за проектните 

предложения, включени в оценка; 

- Други спестявания по Приоритетна ос 6 „Възстановяване 

на МСП“. 

Финансирането е 100% от ЕС. 

Режим на 

държавна/минимална 

помощ 

1. Неприложимо, поради следното:  

Подкрепата е насочена към разселените лица от Украйна, 

обхванати от временната закрила, въведена в действие от 



 

Министерство на 

икономиката 

 

Главна дирекция 

“Европейски фондове за 

конкурентоспособност” – 

Управляващ орган на ОПИК 

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ 

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”  2014 - 2020 (ОПИК) 
Вариант 11 

Глава 4 

Приложение 

4.I.2. 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

 

Образец на Методология и критерии за 

подбор на операции 

 

страница: 4/9 

Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган 

Дата: 

Март 

 2022 г. 

 
ЕС и предоставена в Република България по Закона за 

убежището и бежанците, включително и лицата под 18 

години, които имат право на хуманитарна помощ. 

Хуманитарната помощ е насочена към лица, търсещи 

временна закрила в Република България вследствие на 

военните действия в Република Украйна, предоставена на 

основание чл. 2, ал. 2 от Закона за убежището и 

бежанците във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 

2022/382 на Съвета на Европейския Съюз от 4 март 2022 

г. за установяване на съществуването на масово 

навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на 

член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на 

временна закрила, с което е предоставена временна 

закрила на украинските граждани, пребиваващи в 

Украйна, които са били разселени на или след 24 

февруари 2022 г.   

2. Методология и критерии за  подбор на операции 

Вид процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

Ще се прилага процедура за безвъзмездна финансова 

помощ чрез директно предоставяне на конкретен 

бенефициент съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл. 2, т. 2 от ПМС 

162/05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ПМС 

162/05.07.2016 г.) 

Процедура чрез директно предоставяне е тази, при която 

безвъзмездната финансова помощ се предоставя само на 

кандидат, посочен в съответната програма, или в 

документ, одобрен от Комитета за наблюдение на 

програмата като конкретен бенефициент за съответната 

дейност. 

Процедурата чрез директно предоставяне на конкретен 

бенефициент се осъществява съгласно разпоредбите на 

чл. 5, ал. 1 и чл. 23-25 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и 

ЗУСЕСИФ по следния начин:  

- За всяка процедура ръководителят на 

управляващия орган (УО) на програмата утвърждава при 

условията и по реда на чл. 26, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗУСЕСИФ 

насоки и/или друг документ, определящи условията за 
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кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените 

проекти. 

- Поканата за участие в процедура чрез директно 

предоставяне се изпраща на конкретния бенефициент 

заедно с документите по чл. 5, ал. 1 от ПМС № 

162/05.07.2016 г. и се публикува в Информационната 

система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и на интернет 

страницата на съответната програма.  

- При процедурата чрез директно предоставяне се 

извършва оценка на проектното предложение по ред, 

определен в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС № 

162/05.07.2016 г.  

- Оценяването на проектното предложение се 

извършва в срок до три месеца от датата на подаването му 

или от крайния срок за подаването му, ако такъв е 

посочен в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС № 

162/05.07.2016 г.   

При наличие на положителен резултат от оценяването 

ръководителят на Управляващия орган в срок до 1 

седмица от приключване на оценяването взема решение 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което 

се обективира в административен договор с 

бенефициента. 

Краен срок за 

кандидатстване 

Ще се прилага процедура чрез директно предоставяне с 

един краен срок за кандидатстване.  

Минималният срок за подаване на проектните  

предложения е 60 дни от датата на обявяване на 

процедурата. 

Кандидатът може да подаде повече от едно проектно 

предложение в рамките на крайния срок за 

кандидатстване. 

Допустими кандидати Допустим кандидат по настоящата процедура е:  

Министерството на туризма, с ЕИК/Булстат: 176789478, 

одобрено с настоящите критерии и методология за подбор 

на операции от Комитета за наблюдение на ОПИК и 

ОПИМСП като конкретен бенефициент, който може да 

получи безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на 

проектните дейности по настоящата процедура. 
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Конкретният бенефициент следва да разполага с 

необходимия административен, финансов и оперативен 

капацитет2, който гарантира успешното изпълнение на 

дейностите по проекта. 

Изисквания към 

партньори (ако е 

приложимо) 

По настоящата процедура чрез директно предоставяне не 

се допуска участието на партньори. 

Допустими 

проекти/дейности 

Предприемане на конкретни действия за осигуряване 

покриване на основните нужди и оказването на подкрепа 

на лицата, на които е предоставена временна закрила. 

Задължителна 

комбинация от дейности 

(ако е приложимо) 

Неприложимо 

Допустими разходи Разходи за покриване на основните нужди и оказването на 

подкрепа на лицата, на които е предоставена временна 

закрила. 

Възможни са следните форми на предоставяне на БФП: 

1.Съгласно Член 68в от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета - Разход за единица 

продукт за операции за справяне с миграционните 

предизвикателства, възникнали в резултат на 

военната агресия от страна на Руската федерация 

Разход за единица продукт, свързан с основните нужди и 

подкрепа на лицата, на които е предоставена временна 

закрила или друга подходяща закрила съгласно 

националното право в съответствие с Решение за 

изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета и Директива 

2001/55/ЕО на Съвета. Този разход за единица продукт е 

40 EUR на седмица за всяка пълна или непълна седмица, 

през която лицето се е намирало в съответната държава 

членка. Разходът за единица продукт може да се използва 

за максимален срок от общо 13 седмици, считано от датата 

на пристигане на лицето в Съюза. Сумите, изчислени на 

тази основа, се считат за публична подкрепа, изплатена 

на бенефициерите. 

2. В съответствие с чл. 67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

                                                           
2 В съответствие с чл. 125, параграф 3, буква „г“ на Регламент (ЕС) №1303/2013 
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на Европейския парламент и на Съвета. 

Минимален размер на 

помощта 

1. Неприложимо за конкретния бенефициент: 

Министерство на туризма. 

Максимален размер на 

помощта 

1. За конкретния бенефициент:  

До размера на средствата, определени в т. Бюджет на 

раздел I Основни параметри 

Интензитет на помощта 100 % 

Продължителност на 

проектите 

12 (дванадесет) месеца 

Кръстосано 

финансиране (ако е 

приложимо) 

Възможно е да се прилага кръстосано финансиране. 

Критерии за техническа 

и финансова оценка 

(комплексна оценка) 

Критерии  

1. Проектното предложение допринася за 

постигане на целта на приоритетна ос 

“Care“ и на настоящата процедура. 

да  не  н/п 

2. Проектното предложение е в 

съответствие с приложимите хоризонтални 

принципи, залегнали в чл.7 и чл.8 на 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

посочени в Условията за кандидатстване.  

   

3. Проектното предложение демонстрира 

ясна връзка между цели, дейности и 

резултати. 
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4. Конкретният бенефициент разполага с 

необходимия административен3 капацитет, 

който гарантира успешното изпълнение на 

дейностите по проекта.  

   

5. Конкретният бенефициент разполага с 

необходимия финансов4 капацитет, който 

гарантира успешното изпълнение на 

дейностите по проекта. 

   

6. Конкретният бенефициент разполага с 

необходимия оперативен5 капацитет, 

който гарантира успешното изпълнение на 

дейностите по проекта. 

   

7. Заложените индикатори за постигнати 

резултати за отчитане на степента на 

изпълнение на дейностите са измерими и 

съответстват на дейностите по проекта.  

   

8. Кандидатът не е получил финансиране 

от източник с публичен характер (друг 

проект/програма/бюджетна линия или 

друга финансова схема с източник 

националния бюджет, бюджета на ЕС или 

друга донорска програма) за същите 

разходи, за финансирането на които 

кандидатства по настоящата процедура.6 

   

9. Всички разходи, включени в бюджета 

на проектното предложение съответстват 

изцяло на дейностите, предвидени за 

изпълнение. 

   

                                                           
3 При оценката на административния капацитет се взема предвид следното: екипът за изпълнение на 

проекта е съобразен със спецификата и обема дейности по проекта и гарантира ефективното управление 

и изпълнение на проекта от страна на конкретния бенефициент.  
4 При оценката на финансовия капацитет се взема предвид следното: конкретният бенефициент е в 

състояние да осигури необходимото финансиране за изпълнение на дейностите по проекта; наличие на 

изградена система за финансово управление и контрол. 
5 При оценката на оперативния капацитет се взема предвид следното: конкретният бенефициент има опит 

в изпълнението на дейности, сходни с дейностите по настоящия проект и/или опит в изпълнението на 

проекти, финансирани от различни донори.   
6 В съответствие с чл. 65, пар. 11 от Регламент (ЕС) №: 1303/2013.  
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10. Размерът на исканата безвъзмездна 

финансова помощ е в съответствие с 

максималния размер, указан в Условията 

за кандидатстване.   

   

 

Индикатори Индикатори за резултат по ОПИК: 

Индикатори за изпълнение: 

Общ брой на получаващите подкрепа лица 

Общ брой деца под 18 г. години, получаващи подкрепа  

 

 

 

 

 


