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1
   

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

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

2018 ГОДИНА 

 

№ 

по 

ред 

Наименован

ие на  

процедурата 

Цели на 

предоставяна

та БФП
2
 по  

процедурата 

Начин на 

провежда

не на 

процедура

та 

съгласно 

чл. 2 от 

ПМС № 

162 от 

2016 г. 

Извър

шване 

на 

предв

арите

лен 

подбо

р на 

конце

пции 

за 

Общ 

размер на 

БФП  по 

процедура

та (в лв.) 

Допустими 

кандидати 

Примерни 

допустими 

дейности 

Категории допустими 

разходи 

Максима

лен  

% на съ-

финанси

ране 

Дата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

Крае

н 

срок 

за 

подав

ане 

на 

проек

тни 

предл

ожен

Представлява ли 

процедурата/част

от нея: 

Размер на БФП за 

проект (в лв.) 

държав

на 

помощ
4

минимал

на  

помощ
5
 

Миним

ален 

лева 

Максимал

ен 

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. 
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проек

тни 

предл

ожени

я
3
 

ия 

 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
1 Мярка 4.1. 

„Инвестиц

ии в 

земеделски 

стопанства

“ 

Модернизир

ане на 

земеделскит

е стопанства 

/ЗС/, 

включителн

о  

 

преструктур

иране и 

модернизира

не на 

стопанства в 

чувствителн

и сектори 

със 

затруднен 

достъп до 

пазара и 

биологично 

производств

о, 

модернизира

не на 

физическия 

капитал, 

нематериалн

и активи, 

свързани с 

организация

та и 

Подбор 

на 

проектни 

предложе

-ния 

Не  650 000  - Земеделски 

производите

ли 

/физически 

и 

юридически 

лица/,  

регистриран

и  в 

съответствие 

със Закона 

за 

подпомагане 

на 

земеделскит

е 

производите

ли; 

 

 

-Внедряване на 

нови продукти, 

процеси и 

технологии и 

обновяване на 

наличните 

производствени 

материални 

и/или 

нематериални 

активи,  

-Насърчаване на 

сътрудничество

то с 

производителит

е и 

преработвателит

е на земеделски 

продукти; 

-Опазване на 

компонентите 

на околната 

среда, 

включително с 

намаляване на 

вредните 

емисии и 

отпадъци; 

-Повишаване на 

-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 

50 % Ноемв

ри 

2018 

 

 

 

 

Деке

мври 

2018 

 

 

 

Не Не 19 558 391 166 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
4
 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

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.). 
3
 Отбелязва се „да“ или „не“. 



 

3 

 

управление 

на 

стопанствата

, въвеждане 

на нови и 

енергоспестя

ващи 

технологии, 

подобряване 

на 

предпазарна

та 

подготовка и 

съхранение 

на 

продукцията

. 

енергийната 

ефективност в 

земеделските 

стопанства; 

-Подобряване 

условията на 

труд, 

подобряване на 

хигиенните, 

ветеринарните, 

фитосанитарнит

е, екологичните 

и други условия 

на 

производство; 

-Подобряване 

качеството на 

произвежданите 

земеделски 

продукти; 

-Осигуряване на 

възможностите 

за производство 

на биологични 

земеделски 

продукти 

 

земеделските 

дейности на 

стопанството и 

подобряване на 

енергийната 

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 
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изграждане и/или 

модернизиране на 

сгради, помещения и 

други недвижими 

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. 

”Инвестиц

ии в 

преработка

/маркетинг 

Модернизи

ране на 

физическит

е активи на 

предприяти

Подбор 

на 

проектни 

предложе

-ния 

Не  500 000 Земеделски 

производите

ли 

(физически 

и 

-Изграждане, 

придобиване и 

модернизиране 

на сгради и 

други 

- За изграждане, 

придобиване и 

подобряване на 

недвижимо 

имущество, 

50% Ноемв

ри 

2018 

 

 

Деке

мври

2018 

 

 

Да Не 19 558 391 166 
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на 

селскостоп

ански 

продукти” 

 

ята и 

земеделски 

производит

ели -

Въвеждане 

на нови и 

енергоспес

тяващи 

технологии 

и иновации  

-по- пълно 

интегриран

е между 

преработва

телите и 

доставчици

те на 

суровини с 

цел 

производст

во на 

качествени 

и със 

специфичн

и 

характерис

тики 

хранителни 

продукти. 

юридически 

лица), които 

са 

регистриран

и съгласно 

Наредба № 3 

от 1999 г. на 

МЗХ 

Предприяти

я (физически 

и 

юридически 

лица). 

Кандидатите 

следва да 

отговарят на 

критериите 

за микро-, 

малко или 

средно 

предприятие 

и да са 

регистриран

и по 

Търговския 

закон или 

Закона за 

кооперациит

е. 

 

 

 

недвижими 

активи, 

необходими за 

производството 

и маркетинга; 

-Закупуване и 

инсталиране на 

нови машини и 

оборудване за 

подобряване на 

производствени

я 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 

енергийната 

включително чрез 

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”; 

-Разходите по 

изготвяне на планове 
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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; 

 

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 6.4 

„Подкрепа 

за 

инвестиции 

в 

установява

нето и 

развитието 

на 

неселскост

опански 

дейности” 

-

Инвестици

и в 

неземеделс

ки 

дейности, 

Развитие на 

туризъм, 

съчетаващ 

местни 

природни и 

културни 

ценности.  

 

Подбор 

на 

проектни 

предложе

-ния 

Не 540 000 Земеделски 

стопани 

(Стопанство 

то на 

кандидати, 

земеделски 

стопани, 

трябва да 

има 

стандартен 

производств

ен обем над 

8 000 евро; -

Микропредп

риятия, 

регистриран

и като 

еднолични 

търговци 

или 

юридически 

лица по 

Търговския 

закон, 

Закона за 

кооперациит

е или Закона 

за 

вероизповед

анията; -

Физически 

лица, 

регистриран

и по Закона 

за занаятите 

 

-Производство 

или продажба 

на продукти;  

-Развитие на 

услуги (: грижи 

за деца, 

възрастни хора, 

хора с 

увреждания, 

здравни услуги, 

счетоводство и 

одиторски 

услуги, 

ветеринарни 

дейности и 

услуги базирани 

на ИТ и др.); 

-Производство 

на енергия от 

възобновяеми 

енергийни 

източници за 

собствено 

потребление; 

-Местно 

занаятчийство; 

 

-Развитие на 
селски туризъм 

-Изграждане, 

придобиване, 

включително 

отпускането на 

лизинг, или 

подобренията на 

недвижимо 

имущество; 

-Закупуване, 

включително чрез 

лизинг на нови 

машини и 

оборудване, 

включително 

компютърен софтуер 

до пазарната стойност 

на активите; 

-Общи разходи, 

свързани с разходи за 

хонорари на 

архитекти, инженери 

и консултанти, 

хонорари, свързани с 

консултации относно 

екологичната и 

икономическата 

устойчивост, 

включително 

проучвания за 

техническа 

осъществимост; 

-Нематериални 

инвестиции: 

придобиване и 

създаване на 

компютърен софтуер 

и придобиване на 

патенти, лицензи, 

авторски права и 

марки. 

75% Октом

ври 

2018 

 

 

 

 

Ное

мври 

2018 

 

 

 

Не Да 19 558 391 166 
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4 Мярка 

7.2 

„Подкреп

а за 

инвестици

и в 

създаване

то,  

подобрява

нето 

или 

разширяв

ането 

на всички 

видове 

малка по 

мащаби 

инфрастр

уктура. 

 

подобряван

е или 

разширяван

е на всички 

видове 

малка по 

мащаби 

инфраструк

тура, 

включител

но 

инвестиции 

в енергия 

от 

възобновяе

ми 

източници 

и 

спестяване 

на енергия  

 

-публична 

инфраструк

тура за 

отдих и 

туристичес

ка 

Подбор 

на 

проектни 

предложе

-ния 

Не 1 043 745 -Общини, 

ЮНЦД, 

свързани със 

социалната 

и спортната 

инфраструкт

ура 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 

-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 

100%  Септем

ври 

2018 

Окто

мври 

2018 

Да Не 19 558 391 166 
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информаци

я,  

Подобрява

не и 

разширяван

е на 

основни 

публични и 

социални 

услуги 

съоръженията 

към тях, в т. ч. 

доставка на 

съоръжения; 

 

-Реконструкция 

и ремонт на 

обществени 

сгради с местно 

историческо и 

културно 

значение и 

подобряване на 

прилежащите 

пространствa 

 

-Реконструкция  

на общински 

сгради, в които 

се предоставят 

обществени 

услуги, с цел 

подобряване на 

тяхната 

енергийна 

ефективност 

 

стойност, 

включително чрез 

финансов лизинг, 

съгласно 

допустимите за 

подпомагане 

дейности 

- Придобиване на 

компютърен софтуер, 

патентни и авторски 

права, лицензи, 

регистрация на 

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 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. 
 

9 

Мярка 

9.1 

„Инвести

ции в 

подкрепа  

на МСП  

за 

иновации 

“ 

 

Насърчава

не на 

предприем

аческата 

инициатив

а за 

предлагане 

на нови 

продукти, 

услуги и 

заетост, 

към 

неземеделс

ките 

дейности 

МСП.  

Подпомага

не на МСП 

от 

територият

а да 

развият 

икономиче

ски 

иновативн

и дейности 

и  създадат 

нови 

работни 

места 

Подбор на 

проектни 

предложе-

ния 

Не  650 000 МСП вкл.  

стартира

щи 

предприя

тия 

-Индустрии за  

здравословен 

живот и 

биотехнологии 

-Нови технологии в 

креативните и 

рекреативните  

индустрии 

 

-Придобиване 

на ново 

оборудване, 

необходимо за 

внедряване в 

производството 

на иновативния 

продукт (стока 

или услуга) или 

процес.  

-Придобиване 

на права на 

интелектуална 

собственост 

върху 

иновациите, 

които ще бъдат 

подкрепяни по 

процедурата.  

-

Придобиване/ра

зработване на 

специализиран 

софтуер, 

необходим за 

внедряването на 

иновативния 

продукт (стока 

или услуга) или 

процес. 

-Консултантски 

и помощни 

услуги в 

подкрепа на 

90 % Авг

уст  

201

8 

Септе

мври 

2018 

Не Да 50 000 

 

200 000 
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иновациите. 

 

-Нематериални 

инвестиции: 

придобиване и 

създаване на 

компютърен 

софтуер и 

придобиване на 

патенти, 

лицензи, 

авторски права 

и марки. 
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Мярка 

9.2 

„Развитие 

на 

предприе

мачество 

и 

капацитет 

за растеж 

на МСП” 

 

Подкрепа 

ще 

получат 

предприят

ия в 

специфичн

и сфери, 

напр. 

творчески 

и културни 

индустрии, 

предприят

ияразработ

ващи нови 

продукти и 

услуги, 

свързани 

със 

застаряван

е на 

населениет

, полагане 

на грижи и 

здравеопаз

ване, в т.ч. 

социално 

Подбор на 

проектни 

предложе-

ния 

Не  1 305 

830 

МСП вкл. 

стартира

щи 

предприя

тия 

-Индустрия за 

здравословен живот 

и биотехнологии 

-Културни и 

творчески 

индустрии 

Инвестиционни 

разходи 

Разходи за 

услуги 

Оперативни 

разходи 

90 % Авг

уст 

201

8 

Септе

мври 

2018 

Не Да 50 000 

 

200 000 
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предприем

ачество. 

Предвижда 

се и 

подкрепа 

на идеи, 

които ще 

се 

реализират 

от жени-

предприем

ачи, 

стартиращ

и 

предприем

ачи – лица 

до 29 

годишна 

възраст и 

за лица на 

възраст 

над 50 г., 

стартиращ

и собствен 

бизнес. 

 

 

 

 

 

   


