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Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на 
„Местна инициативна група – Елхово – Болярово“  № РД 50-143 / 21.10.2016 г 

АКТУАЛИЗИРАН 
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР  

НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА 
от 28.04.2017 г. 

 
Наименование на  

мярката   
Общ размер 
на БФП  по 

приема  
(в лв.) 

Допустими кандидати Макс.% на 
съ-

финансира
не  

(от ПРСР) 

Дата на 
обявяване 
на приема 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Максимален 
размер на 

безмъзмездна 
финансова 

помощ за проект  

Мярка  4.1 
„Подкрепа за 
инвестиции в 
земеделски 
стопанства“ 

205 000  Регистрирани земеделски стопани с минимален 
СПО не по-малко от левовата равностойност на 
8000 евро 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и 
постоянен адрес за физическите лица на територията 
на МИГ – Елхово – Болярово. 

50-60% Октомври  
2017 г. 

Ноември  
2017 г. 

Левовата 
равностойнос
т на  
50 000 евро  

Мярка 4.2 
„Инвестиции в 
преработка/ 
маркетинг на 
селскостопански 
продукти“ 

122 000  Регистрирани земеделски стопани; 
 Признати групи или организации на производители. 
 Еднолични търговци и юридически лица; 
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и 
постоянен адрес за физическите лица на територията 
на МИГ – Елхово – Болярово. 

40-50% Октомври  
2017 г. 

Ноември  
2017 г. 

Левовата 
равностойнос
т на  
50 000 евро  

Мярка 6.4.1 
„Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 

410  724 Земеделски стопани или микропредприятия, както и 
физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и 
постоянен адрес за физическите лица на територията 

75% Ноември 
2017 г. 

Декември 
2017 г. 

Левовата 
равностойнос
т на  
50 000 евро 



  

                                         
                                                                    EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
 ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

2 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на 
„Местна инициативна група – Елхово – Болярово“  № РД 50-143 / 21.10.2016 г 

дейности“* на МИГ – Елхово – Болярово. 
Мярка 7.2. 
„Инвестиции в 
създаването, 
подобряването 
или 
разширяването на 
всички видове 
малка по мащаби 
инфраструктура“ 

916 795  Общините от територията на МИГ – Елхово - 
Болярово за всички допустими дейности  
 Юридически лица с нестопанска цел за дейности, 

свързани със социалната и спортната 
инфраструктура и културния живот, включително 
МИГ – Елхово - Болярово; 
 Читалища за дейности, свързани с културния живот; 
Допустимите кандидати трябва да са със седалище на 
територията на МИГ – Елхово – Болярово. 

100% Септемвр
и 
 2017 г. 

Октомври 
2017 г. 

Левовата 
равностойнос
т на  
200 000 евро 

Мярка 8.6. 
Инвестиции в 
технологии за 
лесовъдство и в 
преработката, 
мобилизирането и 
търговията на 
горски продукти* 

156 466 1.Физически и юридически лица, собственици на 
горски територии; 
2.Сдружения на частни собственици на горски 
територии; 
3.Еднолични търговци и търговски дружества, 
регистрирани по Търговския закон, отговарящи на 
определението за малко и средно предприятие.  
Допустимите кандидати трябва да са със седалище на 
територията на МИГ – Елхово – Болярово. 

50% Ноември 
2017 г. 

Декември 
2017 г. 

Левовата 
равностойнос
т на  
50 000 евро 
 
 
 
 

* Забележка: В случай, че до индикативните дати за обявяване на прием Наредбите по мерки 6.4.1. и 8.6 не са обнародвани, индикативният график ще 
бъде актуализиран.  
 
Актуализираният индикативен график за приемите по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Елхово - Болярово“ за 2017 година е приет 
с решение на УС на сдружението на 28.04.2017 г.  

Председател на УС: /п/ 
Даниела Иванова Минкова 


