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УТВЪРДИЛ : ………п……………..
/Изет Шабан/
Председател на УС на
СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ“

2020 ГОДИНА

№
по
ред

Наименование
на  процедурата

Цели на
предоставяната

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-
финанси

ране

Дата на
обявяване

на
процедурат

а

Краен срок за
подаване на

проектни
предложения

Представлява ли
процедурата/част

от нея:

Размер на БФП
за проект (в лв.)

държав
на

помощ4
4

минималн
а  помощ5

Миним
ален
лева

Максим
ален
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.

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
1 Процедура;

«МИГ
Ардино-
Джебел -
Подобряван
е на равния
достъп до
възможност
ите за учене
през целия
живот“
По
Мярка 001-4
ОПРЧР
Подобряване
на равния
достъп до
възможностит
е за учене през
целия живот
за всички
възрастови
групи във
формален,
неформален и
неофициален
вид,
осъвременява
не на
познанията,
уменията и
компетенциит
е на
работната
ръка, както и
насърчаване
на гъвкави
процеси на
учене,
включително
чрез
професионалн
а ориентация
и валидиране
на
придобитите
компетенции”

Целта на
процедурата е
да повиши
способността
на заетите
лица - /наети и
самостоятелно
заети лица,
над 54 год. и
такива със
средно и по-
ниско
образование/
да посрещнат
настъпващите
бързи промени
на пазара на
труда в
резултат на
структурни
фактори като
глобализацият
а,
технологичнит
е промени,
застаряването
на
населението.
В отговор на
тези
съвременни
предизвикател
ства, в
рамките на
процедурата
ще се
предоставят
обучения за
заетите лица,
работещи в
микро, малки,
средни и
големи
предприятия.
В резултат ще
се повиши
адекватността
на уменията
им съобразено
с актуалните
нужди на

подбор
на
проектни
предложе
ния

не

173 445
лв:,
където
:

73 445.00
лв. -са
налични
остатъчни
средства
от
проведена
процедура
през
2019г. по
мярката
и
100 000,0
0 лв. са
прехвърле
ни
средства
от мярка
001-3

-работодатели;
-неправител-
ствени
организации;

-Заети лица в
микро, малки,
средни и големи
предприятия,

-центрове за
информация и
професионално
ориентиране;
-
Неправителствени
организации;
-Работодатели.

1.Предоставяне на
обучение за повишаване на
професионалната
квалификация и/ или за
придобиване на нова на
заети лица;

2.Предоставяне на
обучение за придобиване
на ключови
компетентности;

3.Осигуряване на достъп
до иновативни форми
(методи/подходи, които са
нови за работодателя,
неприлагани до момента)
за учене през целия живот
като:
- достъп до продължаващо
обучение с цел по-добра
професионална реализация и
повишена професионална
подготовка на кадрите -
реализация на стратегии за
учене през целия живот;

- подкрепа за практики,
насочени към адаптиране на
знанията и уменията на
заетите към реалните нужди
на пазара на труда и на ниво
предприятие, в т.ч. при
въвеждане на нови, „зелени”
и по-ресурсно ефективни
технологии;

- въвеждане на интерактивни
методи за обучение;

- оценка на знанията,
свързани с повишаването на
професионалната
компетентност и
придобиването на нови
знания и умения;

- тестване на иновативни
практики и подходи в
областта на обучението и др.

4.Разработването и
внедряване в

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

100%
Май
2020г.

Юни
2020г.

не да 20 000 173 445

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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бизнеса, ще се
повиши
производителн
остта на труда
им и ще се
създадат
условия за
устойчива
заетост и
съответно
заемане на по-
качествени
работни места.

Целта на
мярката е:
Увеличаване
броя на
заетите лица с
придо-бита
и/или
подобрена
професионалн
а
квалификация
и/или ключови
компетентност
и;
-Увеличаване
броя на
заетите лица
със средно и
по-ниско
образование,
придобили
нови знания и
умения;

предприятията на системи
за обучение на заети, като
напр.:
-въвеждане на системи за
самообучение;

-въвеждане на собствени
системи за вътрешно -
фирмено обучение и др.

5.Въвеждане в
предприятията на
обучителни методи и
програми, основани на
практиката, като:
-дейности, които насърчават
разработването,
изпробването и/или
прилагането на иновативни
практики в обученията;

-дейности за сътрудничество
между предприятията за
насърчаване на развитието
на системите за обучение и
професионална
квалификация и тяхното
внедряване в предприятията
и др.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г.
1 Мярка 001 - 1

ОПИК
„Повишаване
на
конкурентнос
пособността
на МСП на
територията
на МИГ, чрез
създаване на
възможности
за местен
бизнес, вкл.
чрез
диверсификац

Целите са
определени
съгласно
Приоритетна
ос 2
„Предприемач
ество и
капацитет за
растеж на
МСП“ на
ОПИК по
Тематична цел
3
„Повишаване
на

процедур
а на
подбор
на
проекти.

не 650 000,00
лв.

Малки и средни
предприятия (
МСП).
Кандидатите
трябва :
1.Да имат
постоянен адрес,
седалище и адрес
на управление на
територията на
действие на МИГ
и осъществяват
дейностите по
проекта на
територията на

Допустими по процедурата са
само дейности за насърчаване
на предприемаческите идеи в
области, свързани с
европейски и регионални
предизвикателства и
секторите на НСНМСП:
1. Насърчаване на
предприемаческите идеи в
области, свързани с
европейски и регионални
предизвикателства и
секторите на НСНМСП.
2. Разработване на дейности в
специфични сфери, напр.

Разходите, допустими за
финансиране, трябва да
отговарят на разпоредбите
на:
- Регламент (ЕС) № 1301/

2013 на Европейския
парламент и Съвета
относно Европейския фонд
за регионално развитие и
специални разпоредби по
отношение на целта
„Инвестиции за растеж и
работни места“, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1080/
2006;

До
90%
от
общат
а
стойн
ост на
допус
тимит
е
разхо
ди.

Април
2020г.

Май
2020г.

не да 20 000
евро*

200 000
евро*
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ия и
алтернативни
дейности”

конкурентоспо
собността на
местните
икономики и
възможности
за създаване
на местен
бизнес, вкл.
чрез
диверсификац
ия и
алтернативни
дейности” и
съобразно
Инвестиционе
н приоритет
„Достъп до
финансиране в
подкрепа на
предприемаче
ството”
Специфична
цел:
Подобряване
нивото на
оцеляване на
МСП,
включително
чрез
насърчаване
на
предприемаче
ството, чрез
възможности
за създаване
на местен
бизнес, вкл.
чрез
диверсификац
ия и
алтернативни
дейности

действие на
МИГ.
2. Да са търговци
по смисъла на
Търговския
закон или Закона
за кооперациите.
3. Да отговарят
на изискванията
за малко или
средно
предприятие
съгласно Закона
за малките и
средни
предприятия
(ЗМСП).
Допустимостта
на кандидатите
по този критерий
се определя на
териториален
принцип
съгласно
демаркацията на
ОПИК и
Приложения №
1-3 на ПМС №
161/2016
4. Кандидати
могат да
участват в
процедурата за
подбор на
проекти и да
получат
безвъзмездна
финансова
помощ в случай
че не попадат в
забранителните
режими на
Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на
Комисията от 18
декември 2013 г.
5. Кандидати
могат да
участват в
процедурата за
подбор на
проекти и да
получат
безвъзмездна
финансова
помощ, в случай

творчески и културни
индустрии.
3. Разработване на нови
продукти и услуги, свързани
със застаряване на
населението.
4. Разработване на нови
продукти и услуги, свързани
с полагане на грижи и
здравеопазване, в т.ч.
социално предприемачество.
Задължителни дейности:
1.Дейностите следва да
съответстват на описаните
приоритети на ОПИК, а
именно: „Предприемачество
и капацитет за растеж на
МСП“ по Тематична цел 3
„Повишаване на
конкурентоспособността на
местните икономики и
възможности за създаване на
местен бизнес, вкл. чрез
диверсификация и
алтернативни дейности” и
съобразно Инвестиционен
приоритет„Достъп до
финансиране в подкрепа на
предприемачеството”
2. Дейностите следва да са

свързани със следните
области определени като
специфичен приоритет на
СМР и се определят както
следва:

2.1. Дейности за развитие на
медицински и лечебен
туризъм с акцент върху
възможностите за
персонализация (немасов, а
персонален туризъм);
2.2. дейности свързани с
алтернативен (селски, еко-,
културен и фестивален) и
екстремен туризъм и спорт
(за стимулиране на
несезонен, немасов, а
постоянен нишов туризъм);
2.3. дейности за производство
на стоки и съоръжения с
пряко приложение в тези
сфери (напр. национални
(регионални) носии,
велосипеди, стени за
катерене и др. стоки за

- Регламент (ЕС) №
1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от
17 декември 2013 година за
определяне на
общоприложими
разпоредби за Европейския
фонд за регионално
развитие, Европейския
социален фонд,
Кохезионния фонд,
Европейския земеделски
фонд за развитие на
селските райони и
Европейския фонд за
морско дело и рибарство и
за определяне на общи
разпоредби за Европейския
фонд за регионално
развитие, Европейския
социален фонд,
Кохезионния фонд и
Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и
за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на
Съвета;
- Закон за управление на
средствата от Европейските
структурни и
инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ);
- Постановление № 189 от
28 юли 2016 г. за
определяне на национални
правила за допустимост на
разходите по програмите,
съфинансирани от
Европейските структурни и
инвестиционни фондове, за
програмен период 2014 -
2020 г.;
- законови и подзаконови
нормативни актове от
приложимото право на
Европейския съюз и
българското
законодателство.Допустим
ите разходи се определят на
база на изискванията на
Глава 5, Раздел I от
ЗУСЕСИФ, приложимите
подзаконови нормативни
актове и национално
законодателство и
разпоредбите на Регламент

Юли
2020

.

Август
2020
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че не са
недопустими
кандидати
съобразно
демаркационната
линия с други
планове и
програми,
финансирани със
средства на ЕС.
6.Подкрепят се
само МСП, които
оперират в
секторите на
икономическа
дейност съгласно
тяхната
технологична
интензивност,
изведени като
приоритетни
съгласно
Националната
стратегия за
насърчаване на
малките и
средните
предприятия
2014-2020
(НСНМСП),
както следва:
Високотехнологи
чни и средно
високотехнологи
чни промишлени
производства:
С20
„Производство
на химични
продукти“ C21
„Производството
на лекарствени
вещества и
продукти“ C26
„Производството
на компютърна и
комуникационна
техника,
електронни и
оптични
продукти“ С27
„Производство
на електрически
съоръжения“ С28
„Производство
на машини и

алтернативни и екстремни
спортове, костюми, декори,
материали за исторически
възстановки, специализирана
екипировка и оборудване,
печатни издания):

(ЕС) № 1303/2013 г. за
определяне на
общоприложими
разпоредби за Европейския
фонд за регионално
развитие, Европейския
социален фонд,
Кохезионния фонд,
Европейския земеделски
фонд за развитие на
селските райони и
Европейския фонд за
морско дело и рибарство и
за определяне на общи
разпоредби за Европейския
фонд за регионално
развитие, Европейския
социален фонд,
Кохезионния фонд и
Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и
за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на
Съвета.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от
ЗУСЕСИФ разходите се
считат за допустими, ако
са налице едновременно
следните условия:
1. разходите са за дейности,
съответстващи на
критериите за подбор на
операции и се извършват от
допустими бенефициенти
съгласно съответната
програма по чл. 3, ал. 2;
2. разходите попадат във
включени в документите по
чл. 26, ал. 1 и в одобрения
проект категории разходи;
3. разходите са за реално
доставени продукти,
извършени услуги и
строителни дейности;
4. разходите са извършени
законосъобразно съгласно
приложимото право на
Европейския съюз и
българското
законодателство;
5. разходите са отразени в
счетоводната документация
на бенефициента чрез
отделни счетоводни
аналитични сметки или в
отделна счетоводна
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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,
звукозаписване и
издаване на
музика“ J60
„Радио- и
телевизионна
дейност“ J61
„Далекосъобщен
ия“ J62
„Дейности в
областта на
информационнит
е технологии“
Интензивни на
знание услуги:
J58 „Издателска
дейност“ J59
„Производството
на филми и
телевизионни
предавания,
звукозаписване и
издаване на
музика“ J60
„Радио- и
телевизионна
дейност“ J61
„Далекосъобщен
ия“ J62
„Дейности в
областта на
информационнит
е технологии“
Интензивни на
знание услуги:

система;
6. за направените разходи е
налична одитна следа
съгласно минималните
изисквания на чл. 25 от
Делегиран регламент (ЕС)
№ 480/2014 на Комисията
от 3 март 2014 г. за
допълнение на Регламент
(ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и
на Съвета за определяне на
общоприложими
разпоредби за Европейския
фонд за регионално
развитие, Европейския
социален фонд,
Кохезионния фонд,
Европейския земеделски
фонд за развитие на
селските райони и
Европейския фонд за
морско дело и рибарство и
за определяне на общи
разпоредби за Европейския
фонд за регионално
развитие, Европейския
социален фонд,
Кохезионния фонд и
Европейския фонд за
морско дело и рибарство
(ОВ, L 138/5 от 13 май 2014
г.) и са спазени
изискванията за
съхраняване на
документите съгласно чл.
140 от Регламент (ЕС) №
1303/2013;
7. разходите са съобразени
с приложимите правила за
предоставяне на държавни
помощи.
Доколкото друго не е
предвидено, разходите са
допустими, ако са платени
в срока за допустимост на
разходите за съответния
програмен период - трябва
да са направени и платени
между 01 януари 2014 г. и
31 декември 2023 г.
За разходите, за които в
нормативната уредба са
предвидени ограничения в
размера им, допустими за
финансиране е частта от
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J58 „Издателска
дейност“ J59
„Производството
на филми и
телевизионни
предавания,
звукозаписване и
издаване на
музика“ J60
„Радио- и
телевизионна
дейност“ J61
„Далекосъобщен
ия“ J62
„Дейности в
областта на
информационнит
е технологии“
J63
„Информационн
и услуги“ М72
„Научноизследов
ателска и
развойна
дейност“ J63
„Информационн
и услуги“ М72
„Научноизследов
ателска и
развойна
дейност“
Нискотехнологи
чни и средно
нискотехнологич
ни промишлени
производства:
С10
„Производство
на хранителни
продукти“ С11
„Производство
на напитки“ С13
„Производство
на текстил и
изделия от
текстил, без
облекло“ С14
„Производство
на облекло“ С15
„Обработка на
кожи;
производство на
обувки и други
изделия от
обработени кожи
без косъм“ С16

разхода, до размера на
ограниченията. При
подготовката на всяко
проектно предложение,
кандидатът следва да има
предвид, че процентните
ограничения се налагат
върху реално извършените,
разплатени, ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ 34 верифицирани и
сертифицирани допустими
разходи и се приравняват
при окончателното
плащане.
Допустими категории
разходи:
1. Разходи за придобиване
на дълготрайни материални
активи, в т.ч. придобиване
на машини, съоръжения и
оборудване, необходими за
изпълнението на
дейностите по проекта.
2. Разходи за придобиване

на дълготрайни
нематериални активи,
необходими за
изпълнението на
дейностите по проекта.
3. Разходи за услуги,
необходими за
реализирането на
предприемаческите идеи
и/или разработване на нови
продукти/услуги – до 20%
от разходите по проекта.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 38
4. Разходи за визуализация
– до 2 000 лв.
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„Производство
на дървен
материал и
изделия от
дървен материал
и корк, без
мебели;
производство на
изделия от слама
и материали за
плетене“ С17
„Производство
на хартия, картон
и изделия от
хартия и картон“
С18 „Печатна
дейност и
възпроизвеждане
на записани
носители“ С19
„Производство
на кокс и
рафинирани
нефтопродукти“
С22
„Производство
на изделия от
каучук и
пластмаси“ С23
„Производство
на изделия от
други неметални
минерални
суровини“ С24
„Производство
на основни
метали“ С25
„Производство
на метални
изделия, без
машини и
оборудване“ С31
„Производство
на мебели“ С32
„Производство,
некласифициран
о другаде“ С33
„Ремонт и
инсталиране на
машини и
оборудване“.
Нискотехнологи
чни и средно
нискотехнологич
ни промишлени
производства:



9

С10
„Производство
на хранителни
продукти“ С11
„Производство
на напитки“ С13
„Производство
на текстил и
изделия от
текстил, без
облекло“ С14
„Производство
на облекло“ С15
„Обработка на
кожи;
производство на
обувки и други
изделия от
обработени кожи
без косъм“ С16
„Производство
на дървен
материал и
изделия от
дървен материал
и корк, без
мебели;
производство на
изделия от слама
и материали за
плетене“ С17
„Производство
на хартия, картон
и изделия от
хартия и картон“
С18 „Печатна
дейност и
възпроизвеждане
на записани
носители“ С19
„Производство
на кокс и
рафинирани
нефтопродукти“
С22
„Производство
на изделия от
каучук и
пластмаси“ С23
„Производство
на изделия от
други неметални
минерални
суровини“ С24
„Производство
на основни
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метали“ С25
„Производство
на метални
изделия, без
машини и
оборудване“ С31
„Производство
на мебели“ С32
„Производство,
некласифициран
о другаде“ С33
„Ремонт и
инсталиране на
машини и
оборудване“.
Допустими за
подпомагане са
стартиращи
(новорегистрира
ни) и
съществуващи
МСП, които
извършват
своята дейност в:
1 Секторите,
определени в
Националната
стратегия за
насърчаване на
МСП.
2. В областта на
културните и
творческите
индустрии.
Развиващи нови
продукти и
услуги, свързани
със
застаряването на
населението,
полагане на
грижи и
здравеопазване,
социално
предприемачеств
о и др.
По
инвестиционен
приоритет
„Достъп до
финансиране“ в
подкрепа на
предприемачест
вото“ типове
бенефициенти
са стратиращи
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предприятия с
по- малко от
три
приключили
финансови
години в
определените в
Националната
стратегия за
насърчаване на
МСП сектори,
както и
предприятия,
развиващи
своята дейност
в областта на
културните и
творческите
индустрии,
предприятия
развиващи нови
продукти и
услуги,
свързани със
застаряването
на населението,
полагане на
грижи и
здравеопазване,
социално
предприемачест
во и др.

2 Мярка 001 - 2
ОПИК
„Повишаване
на
производител
ността и
експортния
потенциал на
МСП на
територията
на МИГ”

Целите са
определени
съгласно
Приоритетна
ос 2
„Предприемач
ество и
капацитет за
растеж на
МСП“ на
ОПИК и
съобразно
Инвестиционе
н приоритет
„Капацитет
за растеж на
МСП”
Специфична
цел:
Повишаване
на
производителн
остта, и
експортния

процедур
а на
подбор
на
проекти.

не 1012512.80
лв.

Това е
остатъчни
я ресурс
от
предишна
поцедура
с  три
приеми

Малки и средни
предприятия (
МСП).
Кандидатите
трябва :
1.Да имат
постоянен адрес,
седалище и адрес
на управление на
територията на
действие на МИГ
и осъществяват
дейностите по
проекта на
територията на
действие на
МИГ.
2. Да са търговци
по смисъла на
Търговския
закон или Закона
за кооперациите.
3. Да отговарят
на изискванията

Допустими по процедурата са
следните индикативни
дейности:
1. Подкрепа за общи
производствени инвестиции
за подобряване на
производствения капацитет
за растеж чрез ефективното и
ефикасно използване на
факторите на производство и
чрез изграждането на
възможности за възприемане
и адаптиране на европейски и
международни знания и
технологии.
Дейностите трябва да са
насочени към:
- повишаване на

производителността; и/или
- ефективното и ефикасно
използване на факторите на
производство (човешки
капитал, природни ресурси и
технологии) чрез внедряване

Допустимите разходи в
случай на дейности по
Инвестиционен приоритет
2.2. „Капацитет за растеж
на МСП”.
I. Подкрепа за общи
производствени
инвестиции за подобряване
на производствения
капацитет за растеж чрез
ефективното и ефикасно
използване на факторите на
производство и чрез
изграждането на
възможности за
възприемане и адаптиране
на европейски и
международни знания и
технологии.
1. Разходи за придобиване
на дълготрайни материални
активи, в т.ч. придобиване
на машини, съоръжения и
оборудване, необходими за

До
90%
от
общат
а
стойн
ост на
допус
тимит
е
разхо
ди.

Февруари
2020г.

.

15 Май
2020г.

не да 20 000
евро*

200 000
евро*
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потенциал,
ефективното и
ефикасно
използване на
факторите на
производство
(човешки
капитал,
природни
ресурси и
технологии),
подобряване
на
производствен
ите процеси и
др.

за малко или
средно
предприятие
съгласно Закона
за малките и
средни
предприятия
(ЗМСП).
Допустимостта
на кандидатите
по този критерий
се определя на
териториален
принцип
съгласно
демаркацията на
ОПИК и
Приложения №
1-3 на ПМС №
161/2016
4. Кандидати
могат да
участват в
процедурата за
подбор на
проекти и да
получат
безвъзмездна
финансова
помощ в случай
че не попадат в
забранителните
режими на
Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на
Комисията от 18
декември 2013 г.
5. Кандидати
могат да
участват в
процедурата за
подбор на
проекти и да
получат
безвъзмездна
финансова
помощ, в случай
че не са
недопустими
кандидати
съобразно
демаркационната
линия с други
планове и
програми,
финансирани със

на нови технологии/
практики/методи/системи за
подобряване на ресурсната
ефективност и ефикасност в
производствения процес;
и/или
- подобряване на

производствените процеси
чрез инвестиции в
дълготрайни материални и
нематериални активи; и/или
- въвеждане на водещи

технологични решения и/или
реинженеринг на процеси,
вкл. чрез въвеждане на добри
практики/технологични
методи/технологии/процеси
за намаляване консумацията
на природни ресурси,
безотпадни технологии,
оползотворяване на вторични
суровини и производствените
отпадъци, регенериране и др;
и/или
- разширяване на
производството чрез
добавяне на нови
характеристики или
подобряване на
съществуващите продукти и
услуги; и/или
- диверсификация на
дейността чрез
разнообразяване на
портфолиото на
предприятията и достъп до
пазари.
2. Подкрепа за
специализирани услуги за
МСП за развитие и укрепване
на управленския капацитет .
Дейностите трябва да са
насочени към:
- управление на факторите

на производство, с акцент
върху изграждането на
възможности за възприемане
и адаптиране на европейски и
международни знания и
добри практики; и/или
- разработване, внедряване и
сертифициране на системи за
управление на качеството,
опазване на околната среда,
еко маркировка, сигурност на
информацията и други

изпълнението на
дейностите по проекта.
2. Разходи за придобиване
на дълготрайни
нематериални активи,
необходими за
изпълнението на
дейностите по проекта
3. Разходи за визуализация
– до 2 000 лв.
II. Подкрепа за
специализирани услуги за
МСП за развитие и
укрепване на управленския
капацитет.
1. Разходи за услуги по
въвеждане и
сертифициране на системи
за управление в
съответствие с
изискванията на
национални/европейски/ме
ждународни стандарти.
2. Разходи за услуги във

връзка с:
2.1 Постигане на
съответствие и оценка на
съответствие на продукти с
така наречените
„съществени изисквания”
към тях, определени в
директиви (транспонирани
в националното
законодателство) и
регламенти (с пряко
действие) от Нов подход,
изискващи СЕ маркировки
(включително съответствие
с хармонизирани
европейски стандарти):
2.2 Постигане на
съответствие и оценка на
съответствие на продукти с
национални/европейски/ме
ждународни стандарти:
2.3 Присъждане на

екомаркировката на ЕС.
3. Разходи за услуги във
връзка с внедряване и
сертифициране на добри
производствени практики.
4. Разходи за ползване на
специализирани
консултантски услуги за
реинженеринг на процесите
в предприятията.
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средства на ЕС.
6.Подкрепят се
само МСП, които
оперират в
секторите на
икономическа
дейност съгласно
тяхната
технологична
интензивност,
изведени като
приоритетни
съгласно
Националната
стратегия за
насърчаване на
малките и
средните
предприятия
2014-2020
(НСНМСП),
както следва:
Високотехнологи
чни и средно
високотехнологи
чни промишлени
производства:
С20
„Производство
на химични
продукти“ C21
„Производството
на лекарствени
вещества и
продукти“ C26
„Производството
на компютърна и
комуникационна
техника,
електронни 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“

съгласно международни,
европейски и национални
стандарти ; и/или
- разработване, трансфер,

внедряване и сертифициране
на добри производствени
практики ; и/или
- услуги по реинженеринг на

процесите в предприятията;
и/или
- разработване на стратегии
за пазарна реализация,
проучвания и трансфер на
инструментариум за
навлизане на нови пазари и за
задоволяване на пазарното
търсене и разнообразяване на
предлагането; и/или
- инвестиции в ново
оборудване и/или
специализирани софтуерни
приложения, допринасящ/и за
изпълнението на някоя от
горепосочените дейности.
3. Подкрепа за растеж на
предприятия чрез
подобряване на качеството и
насърчаване на използването
на ИКТ и услуги .
Дейностите трябва да са
насочени към:
- подобряване на качеството

на съществуващи процеси,
продукти и услуги чрез
разработване и въвеждане на
базирани на ИКТ системи и
приложения, включително
„виртуализирани“,
„облачни“, „мобилни“: за
управление на бизнеса,
включително такива за
интеграция на различни звена
и локации на дадено
дружество; и/или
- системи за автоматизирано

проектиране, инженерни
дейности и производство;
и/или
- системи за трансформиране

на бизнес и операционни
процеси, които водят до
повишаване на
производителността и
конкурентоспособността;
и/или
- електронни платформи за

Стойността на
предвидените в проектното
предложение разходи за
ползване на
специализирани
консултантски услуги за
реинженеринг на процесите
в предприятията не могат
да надвишават 50% от
общите допустими разходи
по проекта.
5. Разходи за услуги във
връзка с ре-сертификацията
на системи за управление.
6. Разходи за придобиване
на дълготрайни материални
активи (ДМА) и/или
специализирани софтуерни
приложения,
представляващи
дълготрайни нематериални
активи (ДНА),
допринасящи за
осъществяване на
дейността.

Разходите за придобиване
на дълготрайни материални
активи (ДМА) и
специализирани софтуерни
приложения,
представляващи
дълготрайни нематериални
активи (ДНА) не могат да
надвишават 150 000 лв. по
всеки индивидуален
проект.
7. Разходи за визуализация
– до 2 000 лв.
III. Подкрепа за растеж на

предприятия чрез
подобряване на качеството
и насърчаване на
използването на ИКТ и
услуги
1. Разходи за услуги за
разработване и въвеждане
на базирани на ИКТ
софтуери за управление на
бизнес процесите в
предприятията.
2. Разходи за придобиване
и въвеждане на ИКТ
базирани софтуери за
управление на бизнес
процесите в предприятията,
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С30
„Производство
на превозни
средства, без
автомобили“
Интензивни на
знание услуги:
J58 „Издателска
дейност“ J59
„Производството
на филми и
телевизионни
предавания,
звукозаписване и
издаване на
музика“ J60
„Радио- и
телевизионна
дейност“ J61
„Далекосъобщен
ия“ J62
„Дейности в
областта на
информационнит
е технологии“
Интензивни на
знание услуги:
J58 „Издателска
дейност“ J59
„Производството
на филми и
телевизионни
предавания,
звукозаписване и
издаване на
музика“ J60
„Радио- и
телевизионна
дейност“ J61
„Далекосъобщен
ия“ J62
„Дейности в
областта на
информационнит
е технологии“
Интензивни на
знание услуги:
J58 „Издателска
дейност“ J59
„Производството
на филми и
телевизионни
предавания,
звукозаписване и
издаване на
музика“ J60

бизнес за подобряване на
достъпа до чужди пазари.
Всички дейности, включени в
проектно предложение,
следва да са пряко свързани с
изпълнението на проекта.
Задължителни дейности:
1. Подкрепа за общи
производствени инвестиции
за подобряване на
производствения капацитет
за растеж чрез ефективното и
ефикасно използване на
факторите на производство и
чрез изграждането на
възможности за възприемане
и адаптиране на европейски и
международни знания и
технологии.
Не е приложимо

2. Подкрепа за
специализирани услуги за
МСП за развитие и укрепване
на управленския капацитет.
Обхватът на дейностите не
може да включва само
инвестиции в ново
оборудване и/или
специализирани софтуерни
приложения.
2.3. Подкрепа за растеж на

предприятия чрез
подобряване на качеството и
насърчаване на използването
на ИКТ и услуги. Обхватът
на дейностите не може да
включва само инвестиции в
ново оборудване и/или
специализирани софтуерни
приложения.

представляващи
дълготрайни нематериални
активи (ДНА).
3. Разходи за услуги по
използването на софтуер за
управленски системи като
услуга (SaaS).
4. Разходи за придобиване
на дълготрайни материални
активи (ДМА) и/или
специализирани софтуерни
приложения,
представляващи
дълготрайни нематериални
активи (ДНА),
допринасящи за
осъществяваната дейност.
Разходите за придобиване
на дълготрайни материални
активи (ДМА) и
специализирани софтуерни
приложения,
представляващи
дълготрайни нематериални
активи (ДНА) не могат да
надвишават 150 000 лв. по
всеки индивидуален
проект.
5. Разходи за визуализация

– до 2 000 лв
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„Радио- и
телевизионна
дейност“ J61
„Далекосъобщен
ия“ J62
„Дейности в
областта на
информационнит
е технологии“
J63
„Информационн
и услуги“ М72
„Научноизследов
ателска и
развойна
дейност“ J63
„Информационн
и услуги“ М72
„Научноизследов
ателска и
развойна
дейност“
Нискотехнологи
чни и средно
нискотехнологич
ни промишлени
производства:
С10
„Производство
на хранителни
продукти“ С11
„Производство
на напитки“ С13
„Производство
на текстил и
изделия от
текстил, без
облекло“ С14
„Производство
на облекло“ С15
„Обработка на
кожи;
производство на
обувки и други
изделия от
обработени кожи
без косъм“ С16
„Производство
на дървен
материал и
изделия от
дървен материал
и корк, без
мебели;
производство на
изделия от слама
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и материали за
плетене“ С17
„Производство
на хартия, картон
и изделия от
хартия и картон“
С18 „Печатна
дейност и
възпроизвеждане
на записани
носители“ С19
„Производство
на кокс и
рафинирани
нефтопродукти“
С22
„Производство
на изделия от
каучук и
пластмаси“ С23
„Производство
на изделия от
други неметални
минерални
суровини“ С24
„Производство
на основни
метали“ С25
„Производство
на метални
изделия, без
машини и
оборудване“ С31
„Производство
на мебели“ С32
„Производство,
некласифициран
о другаде“ С33
„Ремонт и
инсталиране на
машини и
оборудване“.
Нискотехнологи
чни и средно
нискотехнологич
ни промишлени
производства:
С10
„Производство
на хранителни
продукти“ С11
„Производство
на напитки“ С13
„Производство
на текстил и
изделия от
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текстил, без
облекло“ С14
„Производство
на облекло“ С15
„Обработка на
кожи;
производство на
обувки и други
изделия от
обработени кожи
без косъм“ С16
„Производство
на дървен
материал и
изделия от
дървен материал
и корк, без
мебели;
производство на
изделия от слама
и материали за
плетене“ С17
„Производство
на хартия, картон
и изделия от
хартия и картон“
С18 „Печатна
дейност и
възпроизвеждане
на записани
носители“ С19
„Производство
на кокс и
рафинирани
нефтопродукти“
С22
„Производство
на изделия от
каучук и
пластмаси“ С23
„Производство
на изделия от
други неметални
минерални
суровини“ С24
„Производство
на основни
метали“ С25
„Производство
на метални
изделия, без
машини и
оборудване“ С31
„Производство
на мебели“ С32
„Производство,
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некласифициран
о другаде“ С33
„Ремонт и
инсталиране на
машини и
оборудване“.
ДОПУСТИМИ
за подпомагане
са стартиращи
(новорегистрира
ни) и
съществуващи
МСП, които
извършват
своята дейност в
секторите,
определени в
Националната
стратегия за
насърчаване на
МСП. За
съществуващи
МСП се изисква:
1. Минимум три
приключени
финансови
години преди
датата на
обявяване на
процедурата за
подбор на
проекти
2. Реализиран
минималния
размер нетни
приходи от
продажби общо
за последните
три приключили
финансови
години за
съответната
категория
предприятие. В
този случай
предприятията
трябва да са
реализирали
минимален
размер на нетни
приходи от
продажби общо
за последните 3
/три/
приключени
финансови
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години в
зависимост от
категорията на
предприятието-
кандидат, както
следва:
Микропредпияти
е ≥ 210 000 лева ;
Малко
предприятие ≥
750 000 лева ;
Средно
предприятие ≥ 3
000 000 лева
По
инвестиционен
приоритет
„Капацитет за
растеж на
МСП“
допустими за
подпомагане са
съществуващи
МСП, с
минимум три
приключени
финансови
години преди
датата на
обявяване на
процедурата за
подбор на
проекти.

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

"Подкрепа за
инвестиции в
земеделските
стопанства"

Това е
Процедура,
която се
обявява през
2018г.

Целта на мярката
е

повишаване
устойчивостта и
конкурентноспос
обността на
земеделските
стопанства  на
територията на
МИГ Ардино –
Джебел чрез
модернизиране
на физическия
капитал,
нематериални
активи, свързани
с организацията
и управление на
стопанствата,

подбор на
проектни
предложен
ия

Не

в случай
че са
налични
остатъчн
и
средства
от
приемите
от
предходн
и години .

Земеделски
производители
/Физически и
Юридически
лица/, регистри-
рани по Наредба
№ 3 от 1999 г. за
създаване и
поддържане на
регистър на
земеделските
производители и
които имат
минимум Стопан-
ски производствен
обем (СПО) над 2
000 евро.
За ЮЛ да са
регистрирани по

Инвестиции в
материални и
нематериални активи в
новосъздадени и
съществуващи
земеделските стопанства
за покриване нуждите на
същите, съобразени с
техният капацитет.
Подкрепата ще бъде
насочена към
инвестиции, свързани с:

-Инвестиции за
модернизация и
механизация пряко
свързана с намаляване
на производствените
разходи и повишаване
производителността на

Материални активи:
- Закупуване/придобиване,
строителство или обновяване на
сгради и друга недвижима
собственост, използвана за
земеделското производство в
стопанство, включително
такава използвана за опазване
на околната среда.
- Закупуване и/или инсталиране
на нови машини, съоръжения и
оборудване, необходими за
подобряване на земеделския
производствен процес,
включително свързани с
опазване на околната среда,
съхранение и подготовка за
продажба на земеделска
продукция от стопанството,

50 - 70
%

Трети
срок:

Август
2020г.

Септември
2020г.

Не Не 10 000 200 000
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въвеждане на
нови и
енергоспестяващ
и технологии,
подобряване на
предпазарната
подготовка и
съхранение на
продукцията.

ТЗ, ЗК или ЗВ и
следва да докажат
приход от земе-
делска дейност
и/или приход от
услуги директно
свързани със
земеделска дей-
ност и/или прера-
ботка на земедел-
ска продукция
и/или участие и
подпомагане по
схемата за единно
плащане на площ;
Изискването не се
прилага за канди-
дати създадени до
1 година преди
кандидатстването
за проекти с
инвестиции в:
сектор „животно-
въдство”, сектор
„плодове и зелен-
чуци”,производств
о на „етерично –
маслени и
медицински
култури“ .
2.Признати групи
производители и
признати органи-
зации на
производители на
земеделски
продукти или
такива, одобрени
за финансова
помощ по мярка 9
"Учредяване на
групи и органи-
зации на произво-
дители" от ПРСР
2014 – 2020г.
3.Получателят на
финансова помощ
трябва да има
постоянен адрес –
за физическите
лица, и седалище
и адрес на
управление – за
еднолични
търговци и
юридическите

труда;
-Инвестиции за
постигане съответствие
с нововъведени
стандарти на Общността
приложими за
съответните стопанства;
-Инвестиции пряко
свързани с подобряване
на енергийната
ефективност на
стопанствата;
-Инвестиции за
съхранение на
земеделската продукция
с цел запазване
качеството на
продукцията;
-Инвестиции в машини
и съоръжения за
опазване на околната
среда, включително за
съхранение на оборска
тор;
-Инвестиции в
недвижима собственост
свързана с дейността на
земеделските
стопанства;
-Инвестиции за
създаване и/или
презасаждане на трайни
насаждения, десертни
лозя, медоносни
дървесни видове за
производство на мед и
бързорастящи храсти и
дървесни видове за
производство на
биоенергия;
-Инвестиции за
производство на енергия
от възобновяеми
енергийни източници за
нуждите на
земеделските
стопанства.

получаване на топлинна и/или
електро- енергия, необходими
за земеделските дейности в
стопанството, подобряване на
енергийната ефективност.
- Създаване и/или презасаждане
на трайни насаждения,
включително трайни
насаждения от десертни лозя,
медоносни дървесни видове /за
производство на мед/ и други
бързо растящи храсти и
дървесни видове, използвани за
производство на био-енергия.
- Инвестиции за съоръжения и
съответно оборудване
необходимо за производството
на мед и други пчелни
продукти, както и за
развъждането на пчели-майки.
- Закупуване на земя,
необходима за
изграждане/модернизиране на
сгради, помещения и други
недвижими активи
предназначени за земеделските
производствени дейности и/или
за създаване/презасаждане на
трайни насаждения /до 10 % от
общия размер на допустимите
инвестиционни разходи.
- Закупуване на специализирани
земеделски транспортни
средства – като например
камиони, цистерни за събиране
мляко, хладилни превозни
средства за транспортиране на
продукция, превозни средства
за транспортиране на живи
животни и птици, и др.
Нематериални активи:
- 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.
Тези разходи не могат да
надхвърлят 12 % от общия
размер на допустимите разходи
по проекта.
- Разходи за ноу-хау,
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лица, на
територията на
действие на МИГ
и осъществява
дейностите по
проект на
територията на
действие на МИГ.
4.Кандидатите
следва да
представят бизнес
план /БП/,
доказващ
подобряване на
дейността на ЗС
чрез прилагане на
планираните
инвестиции и
дейности
подробно описани
в представения
БП.

придобиване на патенти права и
лицензи, разходи за
регистрация на търговски
марки и процеси необходими за
изготвяне и изпълнение на
проекта;
- Закупуване на софтуер;
- Разходите свързани за
достигане съответствие с
международни признати
стандарти, като: Въвеждане на
системи за управление на
качеството в земеделските
стопанства, въвеждане на добри
производствени практики,
подготовка за сертификация.

2 Мярка 4.2
"Инвестиции
и в
преработка/м
аркетинг на
селскостопан
ски
продукти"

Това е
Процедура,
която се
обявява през
2018г.

Целта на
мярката е
повишаване на
конкурентоспосо
бността,
устойчивостта и
икономичската
ефективност на
предприятията
от хранително-
преработвателни
я сектор. Пови-
шаване произво-
дителността на
труда, подобря-
ване на
качество-то,
добавяне на
стойност и пре-
работка на
земеделска
продукция.

подбор на
проектни
предложен
ия

не в случай
че са
налични
остатъчн
и
средства
от
приемите
от
предходн
и години .

1.Земеделски
производители
/Физически и
Юридически
лица/,
регистрирани по
Наредба № 3 от
1999 г. за
създаване и
поддържане на
регистър на
земеделските
производители и
които имат
миниму
Стопански
производствен
обем (СПО) над 2
000 евро. За ЮЛ
следва да докажат
приход от
земеделска
дейност и/или
приход от услуги
директно свързани
със земеделска
дейност и/или
преработка на
земеделска
продукция и/или
участие и
подпомагане по
схемата за единно
плащане на площ;

Инвестиции в
материални и
нематериални активи,
които водят до
подобряване на
цялостната дейност на
предприятието чрез:
- внедряване на нови
и/или модернизиране на
наличните мощности и
подобряване на
използването им, и/или
-внедряване на нови
продукти, процеси и
технологии, вкл. къси
вериги на доставка
и/или
- намаляване на
себестойността на
произвежданата
продукция, и/или
-постигане на
съответствие с
нововъведени стандарти
на ЕС, и/или
- подобряване на
сътрудничеството с
производителите на
суровини, и/или
- опазване на околната
среда, включително
намаляване на вредните
емисии и отпадъци,
и/или

Материални и нематериални
активи за:
-изграждане, придобиване и
модернизиране на сгради и
други недвижими активи,
свързани с производството
и/или маркетинга, включително
такива, използвани за опазване
компонентите на околната
среда
- закупуване, включително чрез
финансов лизинг, и/или
инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване,
необходими за подобряване на
производствения процес по
преработка и маркетинга, в т.ч.
за:

а) преработка,
пакетиране, включително
охлаждане, замразяване,
сушене, съхраняване и др. на
суровините или продукцията;

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

в) опазване
компонентите на околната
среда;

г) производство на
енергия от възобновяеми
енергийни източници за
собствените нужди на
предприятието, включително

50%

Трети
срок:

Септемв
ри
2020г.

Октомври
2020г.

да не 20 000 200 000
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Изискването не се
прилага за
кандидати
създадени до 1
година преди
кандидатстването
за проекти.
2.Признати групи
или организации
на производители
за инвестиции,
които са от полза
на цялата група
или организация
на производители
и са свързани с
основната
земеделска
дейност по
производство
и/или съхранение
на земеделски
продукти,
произведени от
техните членове,
както и с
подготовка на
продукцията за
продажба.
3.Еднолични
търговци и
юридически лица,
различни от
кандидатите по т.
1 и 2.
*Кандидатите по
т. 1(ЮЛ) и 3
трябва да са
регистрирани по
Търговския закон
или Закона за
кооперациите.
Получателят на
финансова помощ
трябва да има
постоянен адрес –
за физическите
лица, и седалище
и адрес на
управление – за
еднолични
търговци и
юридическите
лица, на
територията на
действие на МИГ

-подобряване на
енергийната
ефективност в
предприятията, и/или
-подобряване на
безопасността и
хигиенните условия на
производство и труд,
и/или
- подобряване на
качеството и
безопасността на
храните и тяхната
проследяемост, и/или
- подобряване на
възможностите за
производство на
биологични храни чрез
преработка на първични
земеделски биологични
продукти.

чрез преработка на растителна
и животинска първична и
вторична биомаса;

д) подобряване на
енергийната ефективност и за
подобряване и контрол на
качеството и безопасността на
суровините и храните;
- закупуване на земя,
необходима за изпълнение на
проекта във връзка с
изграждане и/или
модернизиране на сгради,
помещения и други недвижими
материални активи,
предназначени за
производствени дейности;
- закупуване на сгради,
помещения и други недвижими
имоти, необходими за
изпълнение на проекта,
предназначени за
производствени дейности на
територията на МИГ
- закупуване, включително чрез
финансов лизинг, на
специализирани транспортни
средства, включително
хладилни такива, за превоз на
суровините или готовата
продукция, използвани и
произвеждани от
предприятието;
- изграждане/модернизиране,
включително оборудване на
лаборатории, които са
собственост на кандидата,
разположени са на територията
на предприятието и са пряко
свързани с нуждите на
производствения процес,
включително чрез финансов
лизинг;
- материални инвестиции за
постигане на съответствие с
новоприети стандарти на
Европейския Съюз,
включително чрез финансов
лизинг;
-разходи за достигане на
съответствие с международно
признати стандарти за системи
за управление, разходи за
въвеждане на добри
производствени практики,
системи за управление на
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и осъществява
дейностите по
проект на
територията на
действие на МИГ.
Кандидатите
следва да
представят бизнес
план /БП/,
доказващ
подобряване на
дейността на ЗС
чрез прилагане на
планираните
инвестиции и
дейности
подробно описани
в представения
БП.

качеството и подготовка за
сертификация в предприятията
само когато тези разходи са
част от общ проект на
кандидата;
- закупуване на софтуер,
включително чрез финансов
лизинг;
- за ноу-хау, придобиване на
патентни права и лицензи, за
регистрация на търговски
марки и процеси, необходими
за изготвяне и изпълнение на
проекта;
- разходи, свързани с проекта, в
т.ч. разходи за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и
консултанти, консултации за
икономическа устойчивост на
проекти, 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 проекта

3 Мярка 6.4.
"Подкрепа
за
инвестиции
в
установява
нето и
развитието
на
неселскосто
пански
дейности "

Това е
Процедура,
която се
обявява
през 2018г.

Повишаване
конкурентноспос
обността на
територията
посредством
инвестиции в
неземеделски
дейности;
Създаване на
заетост и
диверсификация
на
незeмеделските
дейности;
развитието на
технологиите в
областта на
„зелената
икономика“,
включително на
енергия от ВЕИ
за собствено
потребление;
Развитие на
туризъм,
съчетаващ

подбор
на
проектни
предложе
ния

не 250 000
лв.

250 000
лв., плюс
остатъчн
и
средства
от втори
прием,
проведен
през
2019г.

1.Земеделски
производители -
физически лица,
регистрирани по
Наредба № 3 от
1999 г. за
създаване и
поддържане на
регистър на
земеделските
производители и
които имат
миниму
Стопански
производствен
обем (СПО) над 2
000 евро.
2.
Микропредприяти
я, регистрирани
като еднолични
търговци или
юридически лица
по Търговския
закон, Закона за
кооперациите или

Предоставя се
подпомагане за
инвестиции в
неземеделски дейности,
които са насочени към:
-Развитие на туризъм
(изграждане и
обновяване на
туристически обекти и
развитие на
туристически услуги);
Подпомагат се проекти
за обновяване или
изграждане на места за
настаняване с до 20
помещения за
настаняване.
-Производство или
продажба на продукти,
които не са включени в
Приложение 1 от
Договора за
функциониране на
Европейския съюз
(независимо от
вложените продукти и

Материални и нематериални
активи за:
- Изграждане, придобиване или
подобрения на недвижимо
имущество;
- Закупуване, включително чрез
лизинг на нови машини и
оборудване до пазарната
стойност на активите;
- закупуване на софтуер,
включително чрез финансов
лизинг;
- за ноу-хау, придобиване на
патентни права и лицензи, за
регистрация на търговски
марки и процеси, необходими
за изготвяне и изпълнение на
проекта;
- разходи, свързани с проекта, в
т.ч. разходи за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и
консултанти, консултации за
икономическа устойчивост на
проекта, извършени както в
процеса на подготовка на

75% Трети
срок:

Октомвр
и  2020г.

Ноември
2020г.

не да 10 000 200 000
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природни и
културни
ценности.

Закона за
вероизповеданият
а, както и
физически лица,
регистрирани по
Закона за
занаятите.
3.Получателят на
финансова помощ
трябва да има
постоянен адрес –
за физическите
лица, и седалище
и адрес на
управление – за
еднолични
търговци и
юридическите
лица, на тери-
торията на
действие на МИГ
и осъществява
дейностите по
проект на тери-
торията на
действие на МИГ.
4.Кандидатите
следва да
представят бизнес
план /БП/,
доказващ подо-
бряване на
дейността на ЗС
чрез прилагане на
планираните ин-
вестиции и дей-
ности подробно
описани в пред-
ставения БП.

материали);
-Развитие на услуги във
всички сектори
(например: 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;
-Развитие на занаяти
(включително
предоставяне на услуги,
свързани с участието на
посетители в
занаятчийски дейности)
и други неземеделски
дейности.

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 проекта

4 Мярка 7.2
„Подкрепа
за инвести-
ции в създа-
ването, по-
добряванет
о или раз-
ширяването
на всички
видове
малка по
мащаби
инфраструк
тура, вклю-
чително
инвестиции
в енергия от

Повишаване
конкурентноспос
обността на
територията
посредством
инвестиции в
неземеделски
дейности;
Създаване на
заетост и
диверсификация
на
незeмеделските
дейности;
развитието на
технологиите в
областта на

подбор
на
проектни
предложе
ния

не Бюджет
на
приема:
320 175,1
8 лв. –
остатъчн
и
средства
от
предходн
и приеми

1.Общини Ардино
и Дебел за всички
дейности, при
условия:
-да се изпълняват
в съответствие с
общинския план за
развитие на
съответната
община и да са
съгласувани със
Стратегията за
местно развитие;
-Дейности за
строителство,
реконструкция
и/или

-Строителство,
реконструкция,
рехабилитация на
улици, тротоари и
съоръженията към тях;
-Изграждане,
обновяване на паркове,
площади, градинки,
улично озеленяване;
Изграждане,
реконструкция, ремонт
на социална инфра-
структура извън процеса
на деинститу-
ционализация на деца
или възрастни,
включително транс-

Материални и нематериални
активи за:
- Изграждането, включително
отпускането на лизинг, или
подобренията на недвижимо
имущество;
-Закупуването или вземането на
лизинг на нови машини и
оборудване, обзавеждане до
пазарната цена на актива;
- закупуване и или разработване
на софтуер, включително чрез
финансов лизинг;
- за ноу-хау, придобиване на
патентни права и лицензи, за
регистрация на търговски
марки и др.

100%
за
бенеф
ициент
и
общин
и,
ЮЛН
Ц и
читали
ща, и
МИГ
Ардин
о –
Джебе

Трети
срок:

27 април
2020г.

01 юни
2020г.

да да 10 000 390 000
за
общини
200 000
за НПО
и
читалищ
а
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възобновяе
ми източ-
ници и
спестяване
на
енергия.“

Това е
Процедура,
която се
обявява
през 2018г.

„зелената
икономика“,
включително на
енергия от ВЕИ
за собствено
потребление;
Развитие на
туризъм,
съчетаващ
природни и
културни
ценности.

.
рехабилитация на
нови и
съществуващи
улици, тротоари и
съоръжения, и
принадлежностите
към тях са
допустими, ако са
изградени или
реконструирани
ВиК системите
или не се
предвижда да се
изграждат или
реконструират
ВиК системи за
период от седем
години от датата
на
кандидатстване.
2.ЮЛНЦ - за
дейности,
свързани със
социалната и
спортната
инфраструктура, и
културния живот,
които имат
седалище и адрес
на управление на
територията на
действие на МИГ
и осъществява
дейностите по
проект на
територията на
действие на МИГ.
3.Читалища - за
дейности,
свързани с
културния живот;
4.МИГ е допустим
получател на
финансова помощ,
ако: проектът, за
който канди-
датства за финан-
сиране, е в
обществена полза;
никой от члено-
вете на колектив-
ния върховен
орган и на
колективния
управителен
орган, както и

портни средства;
-Енергийна ефективност
в общински сгради, в
които се предоставят
обществени услуги;
-Изграждане,
реконструкция, ремонт,
оборудване, обзавеж-
дане на спортна
инфраструктура;
-Изграждане, рекон-
струкция, ремонт,
реставрация, оборуд-
ване, обзавеждане на
обекти, свързани с
културния живот вкл. и
дейности по вертикал-
ната планировка и
подобряване на при-
лежащите пространства;
-Реконструкция, ремонт,
оборудване, обзавеж-
дане на общинска
образователна инфра-
структура с местно
значение на територията
на МИГ Ардино -
Джебел.

- разходи, свързани с проекта, в
т.ч. разходи за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и
консултанти, консултации за
икономическа 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 проекта.
.

л
когато
проект
ът не
генери
ра
приход
и;
-
Проек
тът
генери
ра
приход
и –
финан
сиране
то се
опреде
ля въз
основа
на
анализ
разход
и-
ползи.
-
Когато
размер
ът на
допуст
имите
разход
и по
инвест
ициите
е в
размер
до
левова
та
равнос
тойнос
т на 50
000
евро за
един
проект
, който
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свързано с него
лице по смисъла
на § 1 от допъл-
нителните разпо-
редби на
Търговския закон,
не е изпълнител
или подизпъл-
нител на дей-ност-
ите на проекта, и
не е постъпило
друго предло-
жение за финан-
сиране по мярката
по провежданата
процедура; МИГ
може да получи до
10% от бюджета
по ЕЗФРСР,
определен в
СВОМР.
Всички проекти,
представени по
тази мярка следва
да са придружени
с анализ на
икономическите и
социалните ползи
(вкл. анализ
разходи и ползи);

е с
устано
вен
потенц
иал за
генери
ране
на
приход
и се
предви
жда
финан
сиране
в
размер
на
100%.

5 Мярка 7.5
„Подкрепа
за публично
ползване в
инфраструк
тура за
отдих,
туристичес
ка
информаци
я и малка
по мащаб
туристичес
ка
инфраструк
тура.“

Да се
разнообрази и
подобри
туристическата
инфраструктура,
атракции и
съоръжения за
посетители на
територията;
Опазване и
популяризиране
на природното и
културно
наследство на
територията.

подбор
на
проектни
предложе
ния

не 400 000
лв.

в случай
че са
налични
остатъчн
и
средства
от
първия
краен
срок за
подаване
на
проектни
предложе
ния.

Общини Ардино
и Джебел за
всички дейности,
при условия:
-да се изпълняват
в съответствие с
общинския план за
развитие и
програмата за
развитие на
туризма на
територията на
съответната
община и да са
съгласувани със
Стратегията за
местно развитие;
2.ЮЛНЦ - за
дейности,
свързани
туристическа
инфраструктура и
услуги и
културния живот,
които имат
седалище и адрес

1.Изграждане,
реконструкция, ремонт,
закупуване на
оборудване и/или
обзавеждане на:
- туристически
информационни
центрове;
- посетителските
центрове за представяне
и експониране на
местното природно и
културно наследство;
- центровете за изкуство
и занаяти с туристическа
цел;
2.Изграждане,
реконструкция, ремонт и
закупуване на
съоръжения за:
-за туристически
атракции, които са
свързани с местното
природно, културно
и/или историческо
наследство и

- Изграждането, включително
отпускането на лизинг, или
подобрения на недвижимо
имущество;
-Закупуването или вземането на
лизинг на нови машини и
оборудване, обзавеждане до
пазарната цена на актива;
- закупуване и /или
разработване на софтуер,
включително чрез финансов
лизинг;
- придобиването или развитието
на компютърен софтуер и
придобиването на патенти,
лицензи, авторски права,
търговски марки и др.
- разходи, свързани с проекта, в
т.ч. разходи за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и
консултанти, консултации за
икономическа устойчивост на
проекта, извършени както в
процеса на подготовка на
проекта преди подаване на

100%
за
бенеф
ициент
и
общин
и,
ЮЛН
Ц и
читали
ща, и
МИГ
Ардин
о –
Джебе
л
когато
проект
ът не
генери
ра
приход
и;

Юни
2020

Ноември
2020

Юли 2020

Декември
2020

да да 10 000 390 000
за
общини
200 000
за НПО
и
читалищ
а
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в случай
че са
налични
остатъчн
и
средства
от
втория
краен
срок за
подаване
на
проектни
предложе
ния.

на управление на
територията на
действие на МИГ
и осъществява
дейностите по
проект на
територията на
действие на МИГ.
3.МИГ е допустим
получател на
финансова помощ,
ако: проектът, за
който
кандидатства за
финансиране, е в
обществена полза;
никой от
членовете на
колективния
върховен орган и
на колективния
управителен
орган, както и
свързано с него
лице по смисъла
на § 1 от
допълнителните
разпоредби на
Търговския закон,
не е изпълнител
или
подизпълнител на
дейностите на
проекта, и не е
постъпило друго
предложение за
финансиране по
мярката по
провежданата
процедура; МИГ
може да получи до
10% от бюджета
по ЕЗФРСР,
определен в
СВОМР.

предоставящи услуги с
познавателна или
образователна цел;
-туристическа
инфраструктура
(информационни табели
и пътепоказатели за
туристическите места и
маршрути, съоръжения
за безопасност, велоалеи
и туристически пътеки и
др.).

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 проекта.

-
Проек
тът
генери
ра
приход
и –
финан
сиране
то се
опреде
ля въз
основа
на
анализ
разход
и-
ползи.
-
Когато
размер
ът на
допуст
имите
разход
и по
инвест
ициите
е в
размер
до
левова
та
равнос
тойнос
т на 50
000
евро за
един
проект
, който
е с
устано
вен
потенц
иал за
генери
ране
на
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приход
и се
предви
жда
финан
сиране
в
размер
на
100%.

6 Мярка 7.6
„Проучвани
я и инвести-
ции, свър-
зани с
поддържане,
възстановява
не и
подобряване
на
културното
и природ-
ното
наследство
на терито-
рията на
МИГ Арди-
но – Джебел

Това е
Процедура,
която се
обявява
през 2019г.

Съхранение на
духовния и
културния живот
на населението
на територията
на МИГ;
Подкрепа за
дейности,
свързани с
културната
идентичност и
традиции на
територията на
МИГ Ардино -
Джебел.

подбор
на
проектни
предложе
ния

не 80 000 лв.

в случай
че са
налични
остатъчн
и
средства
от
първия
краен
срок за
подаване
на
проектни
предложе
ния.

в случай
че са
налични
остатъчн
и
средства
от
втория
краен
срок за
подаване
на
проектни
предложе
ния.

Местни поделения
на
вероизповеданият
а регистрирани
като юридически
лица съгласно чл.
20 на Закона за
вероизповеданият
а или признати за
юридически лица
по силата на чл. 10
от същия закон.
Условия:
-Проектите да се
изпълняват в
съответствие с
общинския план за
развитие на
съответната
община и да са
съгласувани със
стратегията за
местно развитие,

-Не се предоставя
финансова помощ
по тази мякра на
получатели, на
които е
предоставена
финансова помощ
по подмярка 7.6
„Проучвания и
инвестиции,
свързани с
поддържане,
възстановяване и
подобряване на
културното и
природното
наследство на
селата" от ПРСР
2014-2020 г.

Възстановяване,
реставрация, ремонт
и/или реконструкция на
сгради с религиозно
значение, в т. ч. и
дейности по
вертикалната
планировка и
подобряване на
прилежащите
пространства.

- Подобрения на недвижимо
имущество - възстановяване,
реставрация, ремонт и/или
реконструкция на сгради с
религиозно значение, в т.ч. и
дейности по вертикалната
планировка и подобряване на
прилежащите пространства;
- закупуването или вземането
на лизинг на нови машини и
оборудване, обзавеждане до
пазарната цена на актива;
- придобиването или развитието
на компютърен софтуер и
придобиването на патенти,
лицензи, авторски права,
търговски марки и др.
- разходи, свързани с проекта, в
т.ч. разходи за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и
консултанти, консултации за
икономическа 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 проекта.

75% -
за
генери
ращи
приход
и
100% -
за
негене
риращ
и
приход
и

Трети
срок:

Юни
2020г.

Юли
2020г.

не да 10 000 50 000



29

7 Мярка 8.6
Подпомаган
е за
инвести-
ции в техно-
логии за ле-
совъдство и
в преработ-
ката, моби-
лизирането
и
търговията
на горски
продукти

Подобряване
конкурентоспосо
бността на
фирмите
работещи в
горите и
преработвателит
е на горски
продукти;

подбор
на
проектни
предложе
ния

не 245 000
лв.

в случай
че са
налични
остатъчн
и
средства
от
първия
краен
срок за
подаване
на
проектни
предложе
ния.

в случай
че са
налични
остатъчн
и
средства
от
втория
краен
срок за
подаване
на
проектни
предложе
ния.

1. Земеделски
производители
/Физически и
Юридически
лица/,
регистрирани по
Наредба № 3 от
1999 г. за
създаване и
поддържане на
регистър на
земеделските и
които имат
миниму
Стопански
производствен
обем (СПО) над 2
000 евро. За ЮЛ
следва да докажат
приход от
земеделска
дейност и/или
приход от услуги
директно свързани
със земеделска
дейност и/или
преработка на
земеделска
продукция и/или
участие и
подпомагане по
схемата за единно
плащане на площ;
2.Признати групи
или организации
на производители
за инвестиции,
които са от полза
на цялата група
или организация
на производители
и са свързани с
основната
земеделска
дейност по
производство
и/или съхранение
на земеделски
продукти,
произведени от
техните членове,
както и с
подготовка на
продукцията за
продажба;

Машинно обработване
на дървен материал
чрез бичене, фрезоване,
комбинирано или рязане
или развиване;
Нарязване, сортиране,
рендосване,
профилиране,
окрайчване, фасониране
и шлайфане;
Сушене и импрегниране
на дървен материал;
Производство на
дървесен талаш,
дървесно брашно,
технологични трески,
дървесни пелети и
брикети от
необработени дървени
материали, вършина и
други дървесни
отпадъци;
Производство на колове
или колчета: белене,
цепене, заостряне,
пакетиране;
Производство на дърва
за горене: рязане,
цепене, пакетиране;

Материални и нематериални
активи за:
- изграждане, придобиване или
подобрение на сгради и други
недвижими активи необходими
за първичната преработка на
дървесината, както и
закупуването на земя, когато са
пряко свързани с изпълнението
на проекта - 10 % от общите
допустими разходи по проекта.
- закупуването или вземането
на лизинг на нови машини и
оборудване за първична
преработка на дървесината,
както и други работни
операции, предхождащи
промишлената преработка, до
пазарната цена на актива;
- закупуване на софтуер,
включително чрез финансов
лизинг;
- за ноу-хау, придобиване на
патентни права и лицензи, за
регистрация на търговски
марки и процеси, необходими
за изготвяне и изпълнение на
проекта;
- въвеждане на добри
производствени практики,
системи за управление на
качеството и подготовка за
сертификация;
- разходи, свързани с проекта, в
т.ч. разходи за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и
консултанти, консултации за
икономическа 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 проекта.

50%
01
Април
2020г.

30 юли
2020г.

30
октомвр
и 2020г.

04 май
2020

31 август
2020г.

02
декември
2020г.

не да 20 000 200 000
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3.Еднолични
търговци и
юридически лица,
различни от
кандидатите по т.
1 и 2.
*Кандидатите по
т.1 (ЮЛ) и т. 3
трябва да са
регистрирани по
Търговския закон
или Закона за
кооперациите.
4.Получателят на
финансова помощ
трябва да има
постоянен адрес –
за физическите
лица, и седалище
и адрес на
управление – за
еднолични
търговци и
юридическите
лица, на
територията на
действие на МИГ
и осъществява
дейностите по
проект на
територията на
действие на МИГ.
5.Кандидатите
следва да
представят бизнес
план /БП/,
доказващ
подобряване на
дейността на ЗС
чрез прилагане на
планираните
инвестиции и
дейности
подробно описани
в представения
БП.

8 Мярка 120
Повишаван
е на
атрактивно
стта и
просперите
та на
територият

Мярката се
финансира от
ЕЗФРСР извън
ПРСР, съгласно
чл.15 ал.1 т.3 от
Наредба 22 от 14
декември 2015
г.за прилагане на

подбор
на
проектни
предложе
ния

не 100 000
лв.

1.Общини Ардино
и Община Джебел
2.ЮЛНЦ, които
имат седалище и
адрес на
управление на
територията на
действие на МИГ

-Организиране на
групи/школи за
проучване, изучаване на
местната култура и бит,
кулинария, традиции,
певческо и музикално
изкуство, занаяти,
обичаи, ритуали и

Материални и нематериални
активи за:
- Възнаграждения за физически
лица, за дейности пряко
свързани с изпълнението на
проекта;
- Разходи за командировки на
територията на МИГ;

- до
100% -
когато
получа
тел е
публич
но
лице –
общин

Ноември
2020г.

Декември
2020г.

не Не 2 000 40 000
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а на МИГ,
чрез
популяризи
ране на
културно-
историческ
ото и
природно
наследство.

подмярка 19.2
„Прилагане на
операции в
рамките на
стратегии за
Водено от
общностите
местно
развитие“ на
мярка 19
„Водено от
общностите
местно
развитие“ от
ПРСР 2014-2020
г.
Целта на
мярката е:
Повишаване
информираностт
а на населението
за богатството на
местното
културно-
историческо и
природно
наследство;
Включване на
местното
население в
инициативи по
изучаване и
съхраняване на
културното
наследство и
природни
дадености/
ресурси;
Популяризиране
на културно-
историческото и
природно
наследство
посредством
организиране на
различни
събития в
подкрепа на
удължаване на

в случай
че са
налични
остатъчн
и
средства
от
първия
краен
срок за
подаване
на
проектни
предложе
ния.

и осъществява
дейностите по
проекта на
територията на
действие на МИГ.

3.Читалища - за
дейности,
свързани с
културния живот;

4. МИГ Ардино –
Джебел е
допустим
получател на
финансова помощ.

Ще се подпомагат
само проекти в
обществена полза
и реализирането
на проектните
дейности не носят
приход на
бенефициентите.

тяхното документиране
с изработване филми
клипове, каталози със
снимков материал,
информационни
материали,  сбирки /
например сбирки от
носии, вещи от бита,
инструменти и пособия
характерни за определен
занаят и др./
-Популяризиране
богатството на местното
културно-историческо
наследство посредством
организиране
възстановка на обичаи/
ритуали, организиране
на приготвяне и
дегустация на местна
кухня, концерти,
временнни и постоянни
изложби и експозиции,
организиране на местни
празници – събори,
панаири и др.
-Организиране на групи
/например от младежи/
по интереси, свързани с
опазването на
територии, животни,
растения, природни
образувания, свързани
със селския фолклор и
обичаи, или са част от
селския пейзаж.
Промотиране
синергичната връзка
между земеделие,
опазване на околната
среда и екотуризъм.
Организиране на
семинари, лекции,
мероприятия за
промотиране опазването
на природните ресурси
/вода, почви и др./,
местата по Натура 2000,
селския ландшафт.

- Разходи за материали,
консумативи;
- Разходи за закупуване на
оборудване – до 20% от общата
стойност на допустимите
разходи;
- Разходи за наем на помещения
и апаратура;
- Разходи за отпечатване на
материали – каталози, брошури,
плакати и др. Разходи за
семинари, срещи и други
подобни
- Разходи за телефон, ел.
енергия, отопление,
почистване, ако са за
помещения, в които се
извършват дейностите по
проекта – до 7% от общата
стойност на допустимите
разходи.

а или
читали
ще;
- до 70
% -
когато
получа
тел е
ЮЛН
Ц и
МИГ
Ардин
о –
Джебе
л.
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туристическия
сезон;

Организиране
почистване от ТБО  на
плажове, територии
извън населените места
и др.
-Организиране на
демострационни
събития, арт събития и
фестивали представящи
наследството на
територията и с
потенциал за
привличане на туристи,
състезания и др.

ИЗГОТВИЛ: _________________п___________________
/Хафизе Чауш – Изп.директор на

СНЦ „МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ“/


