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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1   
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“ 
2017 ГОДИНА 

 

№ 
по 
ред 

Наименовани
е на  

процедурата 

Цели на 
предоставянат

а БФП2 по  
процедурата 

Начин на 
провеждан

е на 
процедурат
а съгласно 
чл. 2 от 
ПМС № 
162 от 
2016 г. 

Извър
шване 

на 
предва
рителе

н 
подбор 

на 
концеп
ции за 
проект

ни 
предло
жения3 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат
а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни 
допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максима
лен  

% на съ-
финансир

ане 

Дата на 
обявяван

е на 
процедур

ата 

Краен 
срок 
за 

подав
ане на 
проек
тни 

предл
ожени

я 

Представлява 
ли 

процедурата/ча
ст от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавн
а 

помощ4 

миним
ална  

помощ5

Мини
мален 
лева 

Максимален 
лева 

                                                 
1 Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 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. 
2 Безвъзмездна финансова помощ. 
3 Отбелязва се „да“ или „не“.  
4 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
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Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
1 Мярка 4.1. 

„Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства“  

Модернизира

не на 
земеделските 
стопанства 
/ЗС/, 
включително  
 
преструктури

ране и 
модернизиран

е на 
стопанства в 
чувствителни 
сектори със 
затруднен 
достъп до 
пазара и 
биологично 
производство, 
модернизиран

е на 
физическия 
капитал, 
нематериални 
активи, 
свързани с 
организацият

а и 
управление на 
стопанствата, 
въвеждане на 

Подбор на 
проектни 
предложе-
ния 

Не  650 000  - Земеделски 
производител

и /физически 
и юридически 
лица/,  
регистрирани  
в 
съответствие 
със Закона за 
подпомагане 
на 
земеделските 
производител

и; 
 
 

-Внедряване на 
нови продукти, 
процеси и 
технологии и 
обновяване на 
наличните 
производствени 
материални и/или 
нематериални 
активи,  

-Насърчаване на 
сътрудничеството 
с 
производителите 
и 
преработвателите 
на земеделски 
продукти; 

-Опазване на 
компонентите на 
околната среда, 
включително с 
намаляване на 
вредните емисии 
и отпадъци; 

-Повишаване на 
енергийната 
ефективност в 
земеделските 

-Строителство или 
обновяване на сгради и 
на друга недвижима 
собственост, 
използвана за 
земеделското 
производство, 
включително такава, 
използвана за опазване 
компонентите на 
околната среда; 
-Закупуване, 
включително чрез 
финансов лизинг, и/или 
инсталиране на нови 
машини, съоръжения и 
оборудване, 
необходими за 
подобряване на 
земеделския 
производствен процес, 
включително за 
опазване компонентите 
на околната среда, 
получаване на топлинна 
и/или електроенергия, 
необходими за 
земеделските дейности 
на стопанството и 
подобряване на 
енергийната 

50 % Ноемвр

и 
2017 

Деке

мври 
2017 

Не Не 19 558 391 166 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
5 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта  
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
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нови и 
енергоспестяв

ащи 
технологии, 
подобряване 
на 
предпазарнат

а подготовка 
и съхранение 
на 
продукцията.  

стопанства; 

-Подобряване 
условията на 
труд, 
подобряване на 
хигиенните, 
ветеринарните, 
фитосанитарните, 
екологичните и 
други условия на 
производство; 

-Подобряване 
качеството на 
произвежданите 
земеделски 
продукти; 
-Осигуряване на 
възможностите за 
производство на 
биологични 
земеделски 
продукти 
 

ефективност, 
съхранение и 
подготовка за продажба 
на земеделска 
продукция; 
-Създаване и/или 
презасаждане на трайни 
насаждения, 
включително трайни 
насаждения от десертни 
лозя, медоносни 
дървесни видове за 
производство на мед, 
други бързорастящи 
храсти и дървесни 
видове, използвани за 
производство на 
биоенергия; 
-Закупуване на: 
съоръжения, прикачен 
инвентар за пчеларство 
и съответно 
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 недвижими 
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материални активи, 
предназначени за 
земеделските 
производствени 
дейности и/или за 
създаване и/или 
презасаждане на трайни 
насаждения; 
-Закупуване на сгради, 
помещения и друга 
недвижима 
собственост, 
необходими за 
изпълнение на проекта,  
-Закупуване, 
включително чрез 
финансов лизинг, на 
специализирани 
земеделски 
транспортни средства, 
като например: 
камиони, цистерни за 
събиране на мляко, 
хладилни превозни 
средства за 
транспортиране на 
продукция, превозни 
средства за 
транспортиране на 
живи животни и птици; 
 

2 Мярка 4.2. 
«Инвестици
и в 
преработка/
маркетинг 
на 

Модернизир

ане на 
физическите 
активи на 
предприятия

та и 

Подбор на 
проектни 
предложе-
ния 

Не  500 000 Земеделски 
производител

и (физически 
и юридически 
лица), които 
са 

-Изграждане, 
придобиване и 
модернизиране на 
сгради и други 
недвижими 
активи, 

- За изграждане, 
придобиване и 
подобряване на 
недвижимо имущество, 
включително чрез 

50% Ноемвр

и 
2017 

Деке

мври 
2017 

Да Не 19 558 391 166 
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селскостопа

нски 
продукти» 
 

земеделски 
производите

ли -
Въвеждане 
на нови и 
енергоспест

яващи 
технологии 
и иновации  
-по- пълно 
интегриране 
между 
преработват

елите и 
доставчицит

е на 
суровини с 
цел 
производств

о на 
качествени и 
със 
специфични 
характерист

ики 
хранителни 
продукти. 

регистрирани 
съгласно 
Наредба № 3 
от 1999 г. на 
МЗХ 

-Предприятия 
(физически и 
юридически 
лица). 

-Кандидатите 
следва да 
отговарят на 
критериите за 
микро-, малко 
или средно 
предприятие 
и да са 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон или 
Закона за 
кооперациите

. 

.  
 
 

необходими за 
производството и 
маркетинга; 

-Закупуване и 
инсталиране на 
нови машини и 
оборудване за 
подобряване на 
производствения 
процес и 
маркетинга в т.ч. 
за преработка, 
пакетиране, 
охлаждане, 
замразяване, 
сушене и 
съхраняване, за 
производство на 
нови продукти, 
въвеждане на 
нови технологии 
и процеси, за 
опазване на 
околната среда, 
за производство 
на енергия от 
възобновяеми 
енергийни 
източници, 
включително чрез 
преработка на 
растителна и 
животинска 
първична и 
вторична 
биомаса, за 
подобряване на 

лизинг; 

-За закупуване на нови 
машини, съоръжения и 
оборудване, 
включително 
компютърен софтуер до 
пазарната стойност на 
активите, включително 
чрез лизинг; 

-Общи разходи, 
свързани със 
съответния проект за 
предпроектни 
проучвания, такси, 
хонорари за архитекти, 
инженери и 
консултантски услуги, 
консултации за 
екологична и 
икономическа 
устойчивост на 
проекти, проучвания за 
техническа 
осъществимост на 
проекта; 

-Разходи за ноу-хау, 
придобиване на патенти 
права и лицензи, 
разходи за регистрация 
на търговски марки и 
процеси, необходими за 
изготвяне и изпълнение 
на проекта”; 
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енергийната 
ефективност и за 
подобряване и 
контрол на 
качеството и 
безопасността на 
суровините и 
храните; 

-Закупуване на 
специализирани 
транспортни 
средства, 
включително 
хладилни такива, 
за превоз на 
суровините 
и/или  на готовата 
продукция 
използвани и 
произвеждани от 
предприятието; 

-Изграждане 
и/или 
модернизиране на 
лаборатории за 
нуждите на 
предприятието; 

-Постигане на 
съответствие с 
новоприети 
стандарти на 
Общността; 
 

-Разходите по изготвяне 
на планове за 
управление на горите 
или еквивалентни на 
тях инструменти; 

-Разходи за закупуване 
на земя до 10% от 
общия размер на 
допустимите 
инвестиционни 
разходи. 
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3 Мярка 7.2 
„Подкрепа 
за 
инвестици

и в 
създаванет

о,  
подобрява

нето 
или 
разширява

нето 
на всички 
видове 
малка по 
мащаби 
инфрастру

ктура” 
 

подобряване 
или 
разширяване 
на всички 
видове 
малка по 
мащаби 
инфраструкт

ура, 
включителн

о 
инвестиции 
в енергия от 
възобновяем

и източници 
и спестяване 
на енергия  
 
публична 
инфраструкт

ура за отдих 
и 
туристическ

а 
информация

,  
подобряване 
и 
разширяване 
на основни 
публични и 
социални 
услуги 

Подбор на 
проектни 
предложе-
ния 

Не 1 043 745 -Общини, 
ЮНЦД, 
свързани със 
социалната и 
спортната 
инфраструкту

ра и 
културния 
живот;  
 
-Читалища за 
дейности 
свързани с 
културния 
живот 
 

-Изграждане, 
ремонт и 
оборудване на 
социална 
инфраструктура 
за предоставяне 
на услуги;  

-Реконструкция, 
ремонт, 
оборудване и/или 
обзавеждане на 
общинска 
образователна 
инфраструктура с 
местно значение 
в селските 
райони. 
 
-Рехабилитация 
на обществени 
зелени площи – 
паркове и 
градини, детски 
площадки и 
съоръженията 
към тях, в т. ч. 
доставка на 
съоръжения; 
 
-Реконструкция и 
ремонт на 
обществени 
сгради с местно 
историческо и 
културно 
значение и 
подобряване на 

-Строителство, 
реконструкция, 
рехабилитация, 
изграждане, 
обновяване, ремонт 
и/или реставрация на 
сгради и/или 
помещения и/или друга 
недвижима 
собственост, съгласно 
допустимите за 
подпомагане дейности  
които са: 
а) разходи, свързани с 
прякото изпълнение на 
строително-монтажните 
работи; 
б) непредвидени 
разходи в размер до 5% 
от стойността на 
одобрените разходи по 
буква „а“. 
-Закупуване на нови 
транспортни средства, 
оборудване и 
обзавеждане до 
пазарната им стойност, 
включително чрез 
финансов лизинг, 
съгласно допустимите 
за подпомагане 
дейности 
- Придобиване на 
компютърен софтуер, 
патентни и авторски 
права, лицензи, 
регистрация на 

100%  Ноемвр

и 
2017 

Деке

мври 
2017 

Да Не 19 558 391 166 
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прилежащите 
пространствa 
 
-Реконструкция  
на общински 
сгради, в които се 
предоставят 
обществени 
услуги, с цел 
подобряване на 
тяхната 
енергийна 
ефективност 
 

търговски марки, до 
пазарната им стойност; 
- Разходи, свързани с 
проекта, в т.ч. разходи 
за хонорари за 
архитекти, инженери и 
консултанти, 
консултации за 
икономическа и 
екологична 
устойчивост на проекта, 
извършени както в 
процеса на подготовка 
на проекта преди 
подаване на 
заявлението за 
подпомагане, така и по 
време на неговото 
изпълнение, които не 
могат да надхвърлят 12 
на сто от общия размер 
на допустимите разходи 
по проект 

 
 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 
 

 
4 

" Ново 
работно 
място"  
 

Операцият

а има за 
цел да 
осигури 
предпос-
тавки за 
създаване 
на 
устойчиви 

Процедура 
за подбор 
с един 
краен срок 
за 
кандидатс

тване 

Не 586 000 Кандидатите 
могат да 
бъдат микро, 
малки, 
средни и 
големи 
предприятия, 
в качеството 
им на 

 1. Наемане на 
безработни лица. 
2. Предоставяне на 
професионално 
обучение за 
придобиване на 
първа или втора 
квалификационна 
степен и обучение 

- разходи за 
оборудване и 
обзавеждане; 
- разходи за 
трудови и други 
възнаграждения, 
стипендии и 
други доходи на 
физически лица 

100% * Ное

мвр

и 
2017 

Деке

мври 
2017 

Не Да 19 558   
 

234 966,60  
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работни 
места за 
безработн

и и 
неактивни 
лица. Тази 
цел ще 
бъде 
постигна-
та 
посредств

ом ком-
бинация 
от мерки 
за 
осигурява

не на 
подхо-
дящи 
обучения, 
вклю-
чително на 
работното 
място, 
както и 
предос-
тавяне на 
разнообра

з-ни 
стимули за 
работо-
дателите 
за 
разкриван

е на нови 
работни 
места. 

работодатели

, със 
самостоятелн

а 
правосубектн

ост, които 
имат право 
да 
осъществяват 
дейност на 
територията 
на Република 
България, в 
съответствие 
с 
българското 
законодателс

тво. 

по част от професия 
по първа, втора или 
трета квалифика-
ционна степен на 
вече наетите лица. 
Работното място 
следва да изисква 
използването на 
посочената в 
проектното пред-
ложение 
професионална 
квалификация. 
3. Предоставяне на 
обучение по 
ключови 
компетентности 
съгласно 
Европейската ква-
лификационна рамка 
по: Ключова 
компетентност 2 
„Общуване на чужди 
езици”, Ключова 
компетентност 4 
„Дигитална 
компетент-ност” на 
вече наетите лица. 
Работното място 
следва да изисква 
използването на 
посочената в 
проектното пред-
ложение ключова 
компетентност. 
4. Закупуване на 
оборудване, 

за дейности, 
пряко свързани с 
изпълнението на 
договора за 
финансиране, 
включително 
осигурителните 
вноски, 
начислени за 
сметка на 
осигурителя 
върху 
договореното 
възнаграждение, 
съгласно 
националното 
законодателство; 
- разходи за 
командировки 
(пътни, дневни и 
квартирни); 
стойността им се 
определя 
съгласно 
Наредбата за 
командировките 
в страната и 
Наредбата за 
служебните 
командировки и 
специализации в 
чужбина или 
съгласно 
съответните 
нормативни 
актове на друга 
държава- членка 
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Операцият

а ще 
поста-ви 
акцент 
върху ин-
теграцията 
на едни от 
най-
уязвимите 
групи на 
пазара на 
труда. 

обзавеждане, ДНА и 
стопански инвентар, 
свързани със 
създаването на нови 
работни места. 
5. Оборудване и 
адаптиране на нови 
работни места за 
хора с увреждания, 
вкл.ремонтни 
дейности, в случай 
на необходимост; 
6. Осигуряване на 
наставник за хората 
с увреждания; 
6.1. Други дейности, 
свързани и 
произтичащи от 
участието на хора с 
увреждания. 

на Европейския 
съюз, в случаите, 
когато не е 
приложимо 
българското 
законодателство; 
- разходи за 
материали и 
консумативи, 
необходими за 
изпълнението на 
дейностите по 
договора за 
финансиране; 
- разходите за 
стипендии и 
други доходи, 
изплатени от 
трети страни в 
полза на 
участниците в 
дадена дейност; 
- разходи, 
свързани с 
участието на хора 
с увреждания. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забележка: 
1.  При неусвояване на средствата по мерки, заложени по приеми за 2017 година, СНЦ „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково“ ще прехвърли съответните средства и мерки в 

приемите за набиране на проектни предложения през 2018 година. 
2. Актуализираната ИГРП е одобрена с Решение № 27 на УС от 27.07.2017г. 
* Ще бъдат предприети действия по отношение на интензитета на мярката по ОПРЧР. 


