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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ 

2018 ГОДИНА – изменена на 03.04.2018г. 

 
Приета с Протокол № 6 от 14.07.2017 г.  и Протокол № 7 от 16.08.2017 г. на заседание на УС на МИГ и изменена с Протокол № 22/03.04.2018г. 
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№ 

по 

ред 

Наименование 

на  

процедурата  

Цели на 

предоставяната 

БФП2 по  

процедурата 

Начин на 

провеждане 

на 

процедурата 

съгласно чл. 

2 от ПМС № 

162 от 

2016 г. 

Извършв

ане на 

предвари

телен 

подбор на 

концепци

и за 

проектни 

предложе

ния3 

Общ 

размер на 

БФП  по 

процедура

та (в лв.) 

Допустими кандидати Примерни допустими 

дейности 

Категории допустими 

разходи 

Максим

ален  

% на съ-

финанси

ране 

Дата на 

обявяване на 

процедурата 

Краен срок 

за подаване 

на 

проектни 

предложен

ия 

Представля

ва ли 

процедурат

а/част от 

нея: 

Размер на БФП за 

проект (в лв.) 

дър-

жав-

на по-

мощ4 

ми-

ни-

мална  

по-

мощ5 

Минима

лен 

лева 

Максимал

ен 

лева 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г 
1 Мярка 4.1.1 Повишаване на Подбор на Не  300 000  Земеделски стопани, отговарящи Допустими са само дейности Допустими са 50 – Август Септември Да Не 20 000 300 000 

                                                 
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. 
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.). 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
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„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

конкурентоспо

собността на 

земеделските 

стопанства 

проектни 

предложе-

ния 

на следните условия: 

1. да са регистрирани като 

земеделски стопани съгласно чл. 

7, ал. 1 от Закона за подпомагане 

на земеделските производители;  
2. минималният стандартен 

производствен обем на 

земеделското им стопанство е не 
по-малко от левовата 

равностойност на 2000 евро; 

3. ако са юридически лица, трябва 
да са:  

а) получили за предходната или 
текущата финансова година 

приход от земеделски дейности 

или участие и подпомагане по 

схемата за единно плащане на 

площ, включително приход от 

получена публична финансова 
помощ, директно свързана с 

извършването на тези дейности, 

или приход от преработка на 
земеделска продукция или услуги, 

директно свързани със земеделски 

дейности, или получена публична 
финансова помощ;  

б) регистрирани по Търговския 

закон, Закона за кооперациите, 
Закона за вероизповеданията или 

създадени по Закона за 

Селскостопанската академия. 
в) признати групи производители 

и признати организации на 

производители на земеделски 
продукти или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9 

„Учредяване на групи и 
организации на производители“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

Допустими са само кандидати 
със седалище за ЮЛ и постоянен 

адрес за физическите лица на 

територията на МИГ. 

на територията на МИГ, 

които водят до подобряване 

на цялостната дейност на 

земеделското стопанство 

чрез: 
1. внедряване на нови 

продукти, процеси и 

технологии и обновяване на 
наличните производствени 

материални и/или 

нематериални активи; или 
2.насърчаване на 

сътрудничеството с 
производителите и 

преработвателите на 

земеделски продукти; или 

3. повишаване на 

енергийната ефективност в 

земеделските стопанства; 
и/или 

4.подобряване условията на 

труд, подобряване на 
хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, 

екологичните и други 
условия на производство; 

или 

5. подобряване качеството 
на произвежданите 

земеделски продукти; или 

6. осигуряване на 
възможностите за 

производство на биологични 

земеделски продукти. 
 

разходите съгласно чл. 

32 на Наредба № 9 от 

21.03 2015 г. за 

прилагане на подмярка 

4.1 „Инвестиции в 
земеделски 

стопанства“ от мярка 4 

„Инвестиции в 
материални активи“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

60 % 2018 г.   

 

Ноември 

2018 г. 

2018 г. 

 

Декември 

2018г.  

2 Мярка 4.2.1 
„Инвестиции 

в преработка 
/маркетинг на 

селскостопанс

ки продукти“ 
 

Модернизиран

е на 

технологичната 
база и 

внедряваме 

иновации в 
преработвателн

ите 

предприятия 
 

Подбор на 

проектни 

предложе-
ния 

Не  100 000 1. Земеделски стопани; 

2. Признати групи или 

организации на производители 
или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9 

„Учредяване на групи и 
организации на производители“ от 

ПРСР 2014-2020г.; 

3. ЕТ и ЮЛ, различни от 
посочените по т.1 и т. 2 

Кандидатите по т. 1, 2 и 3 трябва 

Допустими са само 

дейности на територията 

на МИГ и са за: 
1. внедряване на нови 

и/или модернизиране на 

наличните мощности и 
подобряване на 

използването им, и/или  

2. внедряване на нови 
продукти, процеси и 

технологии, и/или 

Допустими са 

разходите, посочени в 

чл. 30 от Наредба № 20 
от 27 октомври 2015 г. 

за прилагане на 

подмярка 4.2. 
"Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 
продукти"  

40 - 

50% 

Август 

2018 г.   

 
Ноември 

2018 г. 

Септември 

2018 г. 

   
Декември 

2018г.  

Да Не 50 000 

 

 
 

391 000 
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да са регистрирани по Търговския 

закон или Закона за кооперациите. 

Допустими са само кандидати 

със седалище за ЮЛ и постоянен 

адрес за физическите лица на 
територията на МИГ. 

 

3. намаляване на 

себестойността на 

произвежданата 

продукция, и/или  

4. постигане на 
съответствие с 

нововъведени стандарти 

на ЕС, и/или  
5. подобряване на 

сътрудничеството с 

производителите на 
суровини, и/или  

6. опазване на околната 
среда, включително 

намаляване на вредните 

емисии и отпадъци, и/или  

7. подобряване на 

енергийната ефективност 

в предприятията, и/или  
8. подобряване на 

безопасността и 

хигиенните условия на 
производство и труд, 

и/или  

9. подобряване на 
качеството и 

безопасността на храните 

и тяхната проследяемост, 
и/или  

10.подобряване на 

възможностите за 
производство на 

биологични храни чрез 

преработка на първични 
земеделски биологични 

продукти 

3 Мярка 6.4.1 

„Инвестиции 

в подкрепа на 

неземеделски 
дейности“ 

Разнообразяван
е 

възможностите 

за създаване на 
местен бизнес 

и заетост на 

населението 

извън 

земеделието 

Подбор на 
проектни 

предложе-

ния 

Не  1000 000 Земеделски стопани или 
микропредприятия, регистрирани 

като еднолични търговци или 

юридически лица по Търговския 
закон, Закона за кооперациите или 

Закона за вероизповеданията, 

както и физически лица, 

регистрирани по Закона за 

занаятите. Стопанството на 

кандидати, земеделски стопани, 
трябва да има стандартен 

производствен обем над 2 000 

евро. 
Допустими са само кандидати със 

седалище за ЮЛ и постоянен 

адрес за физическите лица на 
територията на МИГ. 

Допустими са само 
дейности на територията 

на МИГ и са за: 

1.Развитие на туризъм 
(изграждане и обновяване 

на туристически обекти и 

развитие на туристически 

услуги) 

2.Производство или 

продажба на продукти, 
които не са включени в 

Приложение 1 от 

Договора за 
функциониране на 

Европейския съюз 

(независимо от вложените 
продукти и материали) 

3.Развитие на услуги във 

1. Изграждане, 
придобиване или 

подобрения на 

недвижимо 
имущество; 

2. Закупуване, 

включително чрез 

лизинг на нови 

машини и 

оборудване до 
пазарната стойност 

на активите; 

3. Общи разходи, 
свързани с разходите 

за точка „1“ и „2“, 

например хонорари 
на архитекти, 

инженери и 

75% Юли 
2018 г. 

 

Октомври 
2018 г. 

Август 
2018 г. 

 

Ноември 
2018 г. 

Не Да 30 000 390 000 
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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.).; 

4.Производство на 

енергия от възобновяеми 
енергийни източници за 

собствено потребление 
5.Развитие на занаяти 

(включително 

предоставяне на услуги, 

свързани с участието на 

посетители в 

занаятчийски дейности) и 
други неземеделски 

дейности 

консултанти, 

хонорари, свързани с 

консултации относно 

екологичната и 

икономическата 
устойчивост, 

включително 

проучвания за 
техническа 

осъществимост; 

4. Нематериални 
инвестиции: 

придобиване и 
създаване на 

компютърен софтуер 

и придобиване на 

патенти, лицензи, 

авторски права и 

марки. 
 

4 Мярка 7.2 

Инвестиции в 
създаването, 

подобряванет

о или 
разширяванет

о на всички 

видове малка 
по мащаби 

инфраструкту

ра 

Развитие на 

инфраструктур
ата на 

територията и 

подобряване на 
основните и 

социалните 

услуги на 
населението 

Подбор на 

проектни 
предложе-

ния 

Не 1200 000 1. Общините от територията за 

всички допустими дейности  
2.  Юридически лица с 

нестопанска цел за дейности, 

свързани със социалната и 
спортната инфраструктура и 

културния живот, със седалище на 

територията на МИГ; 
3. Читалища за дейности, 

свързани с културния живот, със 

седалище на територията на МИГ; 
 

1.Строителство, 

реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и 

съществуващи общински 

пътища, улици, тротоари, 
и съоръженията и 

принадлежностите към 

тях; 
2.Изграждане и/или 

обновяване на площи, за 

широко обществено 
ползване, предназначени 

за трайно задоволяване на 

обществени потребности  
3.Изграждане, 

реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или 

обзавеждане на социална 

инфраструктура за 
предоставяне на услуги, 

които не са част от 

процеса на 

деинституционализация 

на деца или възрастни, 

включително транспортни 
средства; 

4.Реконструкция и/или 

ремонт на общински 
сгради, в които се 

предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване 
на тяхната енергийна 

ефективност; 

1.за строителство, 

реконструкция, 
рехабилитация, 

изграждане, 

обновяване, ремонт 
и/или реставрация на 

сгради и/или 

помещения и/или 
друга недвижима 

собственост, съгласно 

допустимите за 
подпомагане дейности; 

2.закупуване на нови 

транспортни средства, 
оборудване и 

обзавеждане до 
пазарната им стойност, 

включително чрез 

финансов лизинг, 
съгласно допустимите 

за подпомагане 

дейности; 

3.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 

100% Август 

2018 г.   
 

 

Ноември 
2018 г. 

Септември 

2018 г. 
   

 

Декември 
2018 г.  

Да Да 20 000 390 000 
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5.Изграждане, 

реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или 

обзавеждане на спортна 

инфраструктура; 
6.Изграждане, 

реконструкция, ремонт, 

реставрация, закупуване 
на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, 

свързани с културния 
живот, вкл. мобилни 

такива, вкл. и дейности по 
вертикалната планировка 

и подобряване на 

прилежащите 

пространства; 

7.Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или 
обзавеждане на общинска 

образователна 

инфраструктура с местно 
значение. 

 

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. 
 

5 Мярка 7.5 

Инвестиции 
за публично 

ползване в 

инфраструкту
ра за отдих, 

туристическа 

инфраструкту
ра 

Подпомагане 

изграждането 
на 

туристическа 

инфраструктур
а и атракции 

Подбор на 

проектни 
предложе-

ния 

Не  233 745 Общините от територията на 

МИГ; 
Юридически лица с нестопанска 

цел със седалище на територията 

на МИГ. 
 

1.Изграждане, 

реконструкция, ремонт, 
закупуване на оборудване 

и/или обзавеждане на 

туристически 
информационни 

центрове; 

2.Изграждане, 
реконструкция, ремонт, 

закупуване на оборудване 

и/или обзавеждане на 
посетителските центрове 

за представяне и 
експониране на местното 

природно и културно 

наследство; 
3.Изграждане, 

реконструкция, ремонт, 

закупуване на оборудване 

и/или обзавеждане на 

центровете за изкуство и 

занаяти с туристическа 
цел; 

4.Изграждане, 

реконструкция, ремонт и 
закупуване на 

съоръжения за 

туристически атракции, 
които са свързани с 

местното природно, 

1.Изграждане, 

включително 
отпускането на лизинг, 

или подобренията на 

недвижимо 
имущество; 

2.Закупуване или 

вземането на лизинг на 
нови машини и 

оборудване, 

обзавеждане до 
пазарната цена на 

актива; 
3.Общи разходи, 

свързани с изброените 

по-горе, например 
хонорари на 

архитекти, инженери и 

консултанти, 

хонорари, свързани с 

консултации относно 

екологичната и 
икономическата 

устойчивост; 

4.Следните 
нематериални 

инвестиции: 

придобиването или 
развитието на 

компютърен софтуер и 

75-

100% 

Август  

2018 г. 
 

Ноември 

2018 г. 

Септември 

2018 г. 
 

Декември 

2018 г. 

Да Да 30 000 80 000 
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културно и/или 

историческо наследство и 

предоставящи услуги с 

познавателна или 

образователна цел; 
5.Изграждане, 

реконструкция, ремонт и 

закупуване на 
съоръжения за 

туристическа 

инфраструктура 
(информационни табели и 

пътепоказатели за 
туристическите места и 

маршрути, съоръжения за 

безопасност, велоалеи и 

туристически пътеки). 

придобиването на 

патенти, лицензи, 

авторски права, 

търговски марки. 

 

6 Мярка 21 

„Съхраняване

, развитие и 
валоризиране 

на местното 

природно, 
културно 

наследство и 

традиции“ 

Валоризация на 

природното и 

културно 
наследство и 

ефективнимарк

етинг и 
реклама на 

територията 

като 
туристическа 

дестинация.  

Подбор на 

проектни 

предложе-
ния 

Не  100 000 Общините от територията на 

МИГ; 

Юридически лица с нестопанска 
цел, със седалище на територията 

на МИГ; 

Читалища със седалище на 
територията на МИГ;Еднолични 

търговциили юридически лица, 

регистрирани по Търговския 
закон. Допустими са само 

кандидати със седалище за ЮЛ и 

постоянен адрес за физическите 
лица на територията на МИГ 

Допустими са само 

дейности на 

територията на МИГ и 
са за: 

1.Проучване, изучаване и 

съхранение на местните 
идентичности - култура, 

бит, типични местни 

храни, типични местни 
продукти, музика и 

изобразително изкуство, 

история, традиционни 
занаяти, обичаи и 

ритуали, неписана и 

писана традиция. 
2.Организиране и 

провеждане на:  

-Временни и постоянни 
тематични изложби 

/етнографски, 
археологически, типични 

местни храни, типични 

местни продукти, 
занаятчийски продукти и 

др./, свързани с 

културното наследство ;  

3.Популяризиране и 

валоризация на местните 

идентичности и култура, 
чрез: 

- Разработване и 

разпространение на 
филми, видео клипове 

или мултимедийни 

възстановки; 
- Разработване и 

разпространение на 

Допустимите разходи, 

включват разходи:  

1.Възнаграждения за 
физически лица, за 

дейности пряко 

свързани с 
изпълнението на 

проекта, включително 

осигурителните 
вноски, начислени за 

сметка на осигурителя 

върху договореното 
възнаграждение;  

2.Разходи за 

организиране на 
пътувания - разходи за 

командировки: пътни, 

дневни разходи и 
нощувки, съгласно 

действащите Наредба 
за командировките в 

страната; 

3.Разходи за 
материали, 

консумативи; 

4.Разходи за 

закупуване на 

оборудване  – до 15 % 

от общата стойност на 
допустимите разходи; 

5.Разходи за външни 

услуги;  
6.Наем на помещения 

и апаратура; 

7.Разходи за 
отпечатване на 

материали – каталози, 

60 -  

100% 

Май 

2018 г. 

 
Септември 

2018 г. 

Юни 

2018 г. 

 
Октомври 

2018 г. 

Да Да 5 000 20 000 
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информационни 

материали (брошури, 

тематични изследвания, 

снимки, каталози и др.) 

- Разработване и 
представяне на макети, 

възстановяване на 

елементи от традиционни 
костюми или предмети от 

традиционния бит;  

4.Подготовка, 
организация и 

провеждане на местни 
празници – събори, 

панаири, фестивали,  

хепънинги, възстановки 

на исторически събития и 

др. 

5.Подготовка за 
извършване на 

проучвания и съхранение 

на археологическите 
паметници на 

територията. 

брошури, плакати и 

др.; 

8.Разходи за 

организиране на 

семинари, срещи и 
други подобни; 

9.Други разходи за 

външни услуги, 
необходими за 

изпълнението на 

дейностите по проекта 
(пощенски разходи, 

застраховки, разходи 
за изготвяне на 

проекти за извършване 

на археологически 

проучвания, 

реставрация и 

консервация и др.) 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
7 Мярка 1.6  

„Подобряване 
на равния 

достъп до 

възможностит
е за учене 

през целия 

живот за 
всички 

възрастови 

групи“ 
 

Осигуряване на 

по-голяма 
конкурентоспо

собност и 

успешна 
интеграция на 

пазара на труда 

на 
трудоспособно

то население от 

територията на 
МИГ.  

Подбор на 

проектни 
предложе-

ния 

Не  100 000 Работодатели; Обучителни 

организации; Неправителствени 
организации;  

 

1.Обучение с цел по-добра 

професионална реализация:  
за повишаване на 

професионалната квалификация 

и/ или за придобиване на нова - 
предоставянето на обучения за 

професионална квалификация 

трябва да се извършва само от 
лицензирани от НАПОО 

центрове за професионално 

обучение; Дейностите за 
повишаване на професионалната 

квалификация трябва да бъдат 

свързани с осигуряването на 
последваща устойчива заетост 

на обучените. 

за придобиване на ключови 
компетентности; 

2.Осигуряване на достъп до 

иновативни форми за учене през 
целия живот; 

3.Разработването и внедряване в 

предприятията на системи за 
обучение на заети;  

4.Въвеждане в предприятията на 

обучителни методи и програми, 
основани на практиката 

 

Предвидените 

разходи да са в 
съответствие с 

разпоредбите 

на на глава 5, 
раздел I от 

ЗУСЕСИФ, 

Регламент 
1303/2013 г, 

Регламент 

1304/2013 г, 
Регламент 

966/2012 г. 

ЗУСЕСИФ, 
както и 

приложимото 

национално 
законодателств

о за 

финансовата 
рамка 2014 -

2020 г. 

 

100% Юни  

2018 г. 
 

Ноември 

2018 г. 

Юли  

2018 г. 
 

Декември 

2018 г. 

Не Да 20 000 100 000 
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8 Мярка 1.7 

„Приспособяв

ане на 

работниците, 

предприятият
а и 

предприемачи

те към 
промените” 

Подобряване 

достъпа до 

заетост и 

качеството на 

работните 
места.  

Подбор на 

проектни 

предложе-

ния 

Не  500 000 Работодатели; обучителни 

организации; центрове за 

информация и професионално 

ориентиране; неправителствени 

организации;  
 

1.Предоставяне на обучения на 

работното място; 

2.Подкрепа за практики за 

въвеждане на гъвкави форми на 

заетост; 
3.Подкрепа за практики за 

усъвършенстване на системите за 

управление на човешките 
ресурси в предприятията, с 

акцент върху практиките за 

трайно интегриране на младите 
хора на работното място, по-

лесното съвместяване на 
професионалния, семейния и 

личния живот, както и 

удължаване трудовия живот на 

по-възрастните работници и 

служители;  

4.Подкрепа за практики за 
въвеждане на иновативни, по-

производителни и „по-зелени” 

модели за организация на труда в 
предприятията; в т.ч. за 

осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труда, 
подобряване професионалния и 

здравния статус на работниците 

и служителите, както и за 
подобряване на социалния 

климат;  

5.Подкрепа за практики, 
насочени към стимулиране на 

защитата на трудовите, 

осигурителните и социалните 
права на работниците и 

служителите, 

равнопоставеността и равното 
третиране на работното място;  

6.Подкрепа за практики, 

насочени към развитие на 
корпоративната социална 

отговорност;  

7.Предоставяне на обучения за 

мениджъри на МСП и 

предприемачи с оглед 

подобряване на техните 
управленски и предприемачески 

умения.  

Предвидените 

разходи да са в 

съответствие с 

разпоредбите 

на на глава 5, 
раздел I от 

ЗУСЕСИФ, 

Регламент 
1303/2013 г, 

Регламент 

1304/2013 г, 
Регламент 

966/2012 г. 
ЗУСЕСИФ, 

както и 

приложимото 

национално 

законодателств

о за 
финансовата 

рамка 2014 -

2020 г. 
 

100% Май  

2018 г. 

Юни  

2018 г. 

Не Да 30 000 391 166 

9 Мярка 2.1 

Социално-

икономическа 

интеграция на 
маргинализир

ани общности 

Насъраване на 
социалното 

включване и 

създаване на 
подходящи 

условия за 

Подбор на 
проектни 

предложе-

ния 

Не  100 000 Доставчици на социални и 
здравни услуги; работодатели; 

организации, предоставящи 

посреднически услуги; 
обучителни организации; 

центрове за информация и 

Направление „Подобряване 
достъпа до заетост” – 

активиране на икономически 

неактивни лица; посредничество 
за намиране на работа; 

професионално информиране и 

Предвидените 
разходи да са в 

съответствие с 

разпоредбите 
на на глава 5, 

раздел I от 

100% Септември 
2018 г. 

Октомври 
2018 г. 

Не Да 20 000 100 000 
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като ромите 

“ 

устойчива 

интеграция на 

социално 

изключени 

роми, хора 
живеещи в 

риск и бедност 

професионално ориентиране; 

читалища; неправителствени 

организации; общини.  

 

консултиране; психологическо 

подпомагане; мотивационно 

обучение; предоставяне на 

обучение; включване в 

стажуване, чиракуване, заетост в 
т.ч. в сферата на социалната 

икономика; насърчаване на 

самостоятелната заетост и др.; 

Направление „Подобряване 

достъпа до образование” – 

превенция на ранното отпадане 
от училище; интеграция в 

образователната система на деца 
и младежи; подобряване достъпа 

до образователни услуги за 

ранно детско развитие; 

ограмотяване на възрастни;  

Направление „Подобряване 

достъпа до социални и здравни 
услуги” – подобряване достъпа 

до и предоставяне на качествени 

социални и здравни услуги, в т.ч. 
интегрирани междусекторни 

услуги, съгласно специфичните 

потребности на целевата група; 
предоставяне на индивидуални 

консултации и социално-здравна 

медиация на представителите на 
целевите групи; повишаване 

информираността относно 

социалните и здравните им 
права; насърчаване семейното 

планиране и отговорното 

родителство; повишаване 
здравната култура и др.;  

Направление „Развитие на 

местните общности и 

преодоляване на негативните 

стереотипи” – планиране, 

управление, наблюдение и 
оценка на инициативи за 

социално-икономическа 

интеграция на социално 

изключени хора, групи и 

маргинализирани общности и за 

общностно развитие; общностни 
дейности за промяна на 

практики, имащи негативно 

влияние върху социалното 
включване; подкрепа за 

включване на целевите групи в 

процесите на формиране и 
изпълнение на национални и 

местни политики; инициативи за 

ЗУСЕСИФ, 

Регламент 

1303/2013 г, 

Регламент 

1304/2013 г, 
Регламент 

966/2012 г. 

ЗУСЕСИФ, 
както и 

приложимото 

национално 
законодателств

о за 
финансовата 

рамка 2014 -

2020 г. 
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преодоляване на стереотипи; 

инициативи за популяризиране 

на културната идентичност на 

етнически общности, вкл. в 

сферата на традиционните 
дейности и талантите (занаяти и 

изкуства). 

Задължително направление 
„Достъп до социални и здравни 

услуги се комбинира с второ 

направление. Дейностите 
трябва да са в съответствие с 

Националната стратегия на 
Република България за 

интегриране на ромите, с 

областните стратегии и 

общинските планове. 

10 Мярка 2.2.1  

/ОПРЧР/ 
„Активно 
приобщаване, 

включително 

с оглед 
насърчаване 

на равните 

възможности 
и активното 

участие и по-

добрата 
пригодност за 

заетост“ 

Подобряване 

достъпа до 

заетост и 
насърчаване на 

социалното 

включване на 
уязвими групи 

 

Подбор на 

проектни 

предложе-
ния 

Не 100 000 Неправителствени организации; 

организации, предоставящи 

посреднически услуги на пазара 
на труда; обучителни 

организации; доставчици на 

социални услуги; доставчици на 
здравни услуги; работодател, 

общини.  

 

1.Предоставяне на услуги за 

семейства с деца (включително 

деца с увреждания), услуги по 
превенция (семейно 

консултиране, превенция на 

изоставянето и други) и на 
подкрепящи услуги, в т.ч. 

интегрирани междусекторни 

услуги в общността или в 
семейна среда; 

2.Подобряване достъпа до 

заетост на хората с увреждания и 
други уязвими групи, чрез 

интегрирани комплексни мерки и 

предоставяне на подкрепящи 
услуги, вкл. в общността; 

3.Подобряване достъпа до 

здравеопазване и промоция на 
здравето, в т.ч. чрез целеви 

действия, насочени към уязвими 
групи; 

4.Местни социални дейности за 

социално включване. 

Предвидените 

разходи да са в 

съответствие с 
разпоредбите 

на на глава 5, 

раздел I от 
ЗУСЕСИФ, 

Регламент 

1303/2013 г, 
Регламент 

1304/2013 г, 

Регламент 
966/2012 г. 

ЗУСЕСИФ, 

както и 
приложимото 

национално 

законодателств
о за 

финансовата 
рамка 2014 -

2020 г. 

 

100% Юни 

2018 г. 

 
Ноември 

2018 г. 

Юли 

2018 г. 

 
Декември 

2018 г. 

Не Да 20 000 100 000 

11 Мярка 2.3 

 /ОПРЧР/ 

„Повишаване 

на достъпа до 
услуги, които 

са на 

достъпна 
цена, 

устойчиви и 

висококачеств
ени, 

включително 

здравни и 
социални 

СЦ 1 
„Подобряване 

на достъпа на 

хора с 
увреждания и 

хора над 65 г. в 

невъзможност 
за 

самообслужван

е до услуги за 
социално 

включване и 

здравеопазва-
не” 

Подбор на 
проектни 

предложе-

ния 

Не  680 000 Неправителствени организации; 
обучителни организации; 

доставчици на социални услуги; 

доставчици на здравни услуги; 
общини. 

 

1.Предоставяне на подкрепящи 
услуги, в т.ч. интегрирани 

междусекторни услуги в 

общността или в домашна среда; 
услуги за превенция, услуги за 

възрастни хора (включително 

самотноживеещи хора над 65 г. в 
невъзможност за 

самообслужване), за хора с 

увреждания и други уязвими 
групи от населението; 

2.Подобряване достъпа до 

здравеопазване и промоция на 
здравето, в т.ч. чрез целеви 

Предвидените 
разходи да са в 

съответствие с 

разпоредбите 
на на глава 5, 

раздел I от 

ЗУСЕСИФ, 
Регламент 

1303/2013 г, 

Регламент 
1304/2013 г, 

Регламент 

966/2012 г. 
ЗУСЕСИФ, 

100% Септември 
2018 г. 

Октомври 
2018 г. 

Не Да 30 000 391 166 
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услуги от общ 

интерес” 

действия, насочени към уязвими 

групи;  

3.Местни социални дейности за 

социално включване. 

както и 

приложимото 

национално 

законодателств

о за 
финансовата 

рамка 2014 -

2020 г. 
 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 
12 Мярка 1.1 

„Подкрепа за 
внедряване на 

иновации в 

предприятият

а” 

Подкрепа за 

въвеждането на 
иновации в 

предприятията 

на територията 

на МИГ, 

свързани с 

тематичните 
области на 

ИСИС. 

Подбор на 

проектни 
предложе-

ния 

Не  400 000 Допустими са само кандидати, 

които са юридически лица или 
еднолични търговци, 

регистрирани съгласно 

Търговския закон или Закона за 

кооперациите и имат седалище на 

територията на МИГ. 

Кандидатите трябва да имат 
минимум три приключени 

финансови години. Допустими са 

кандидати, осъществяващи 
дейност във всички отрасли/ 

сектори, с изключение на 

изрично забранените в Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията 

от 18 декември 2013 г. 

По приоритетна ос 1 

„Технологично развитие и 
иновации“ се подкрепят само 

внедряване ии разработване на 

иновации, попадащи в 

тамактичните области на 

Иновационната стратегия за 

интелигентна спациализация. 
1.Придобиване на ново 

оборудване, необходимо за 

внедряване в производството на 
иновативния продукт (стока или 

услуга) или процес; 

2.Придобиване на права на 
интелектуална собственост 

върху иновациите, които ще 

бъдат подкрепяни по 
процедурата; 

3.Придобиване/разработване на 

специализиран софтуер, 
необходим за внедряването на 

иновативния продукт (стока или 

услуга) или процес. 
4.Консултантски и помощни 

услуги в подкрепа на 

иновациите - Консултиране, 
подпомагане и обучение в 

областта на трансфера на 

знания; в областта на 
придобиването, защитата и 

експлоатацията на 

нематериални активи; в 
областта на използването на 

стандарти и на правилата, които 

ги уреждат. 

1.Разходи за 

придобиване на 
машини, 

съоръжения и 

оборудване, 

представляващи 

дълготрайни 

материални 
активи, 

необходими за 

изпълнението на 
дейностите по 

проекта; 

2.Разходи за 
придобиване на 

дълготрайни 

нематериални 
активи (вкл. 

разходи за 

разработване на 
софтуер), 

необходими за 

изпълнението на 
дейностите по 

проекта; 

3.Разходи за 
консултантски и 

помощни услуги 

в подкрепа на 
иновациите. 

 

90 % Юни 

2018 г. 
 

Септември 

2018 г. 

Юли 

2018 г. 
 

Октомври 

2018 г. 

Не Да 50 000 391 166 

13 Мярка 2.2 

Подобряване 

на 
производстве

ния капацитет 

в МСП“ 

Повошаване на 

конкурентносп

особността на 
местната 

икономика и 

възможностите 
за създаване на 

местен бизнес, 

Подбор на 

проектни 

предложе-
ния 

Не  2 500000 Малки и средни предприятия със 

седалище на територията на МИГ 

и които имат минимум три 
приключени финансови години. 

Да развиват своята основна 

икономическа дейност в една от 
определените в НСНМСП групи 

сектори на икономическа 

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 

1.Разходи за 

придобиване на 

машини, 
съоръжения и 

оборудване, 

представляващи 
дълготрайни 

материални 

90 %   Април 

2018 г. 

 
Юли  

2018 г. 

 
Октомври 

2018 г. 

Май 

2018 г. 

 
Август 

2018 г. 

 
Ноември 

2018 г. 

Не Да 100 

000 

391 166 
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вкл. чрез 

диверсификаци

я и 

алтернативни 

дейности  

дейност. Кандидатите за 

подпомагане трябва да са с код на 

основна икономическа дейност 

по КИД - 2008 в една от 

посочените групи сектори  в 
Стратегията за ВОМР. 

адаптиране на европейски и 

международни знания и 

технологии; Подкрепа за 

специализирани услуги за МСП 

за развитие и укрепване на 
управленски капацитет; 

Подкрепа за растеж на 

предприятия чрез подобряване 
на качеството и чрез 

насърчаване на използването на 

информационни и 
комуникационни технологии и 

услуги; Дейности за 
подобряване на 

производствените процеси 

и/или; Дейности за добавяне на 

нови характеристики или 

подобряване на 

съществуващите продукти и 
услуги, и/или; Дейности за 

разнообразяване на 

асортимента от продукти и 
услуги на предприятията и/или; 

Дейности за внедряване на нови 

технологии за подобряване на 
ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения 

процес.  
Дейностите са допустими само 

ако представляват инвестиции в 

материални и нематериални 
активи, свързани със 

създаването на нов стопански 

обект или разширяването на 
капацитета на съществуващ 

стопански обект. 

активи, 

необходими за 

изпълнението на 

дейностите по 

проекта;  
2.Разходи за 

придобиване на 

дълготрайни 
нематериални 

активи, 

необходими за 
изпълнението на 

дейностите по 
проекта.  

 

 


