
  

                                         
                                                                    EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

 

1 
 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на 
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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР  
НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2018 ГОДИНА 

 
№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

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

„Подкрепа за 
инвестиции в 
земеделски 
стопанства“ 

Подобряване 
ефективността на 
земеделските 
стопанства в 
конкурентни за 
територията 
отрасли и развитие 
на селско 
стопанство с 
висока добавена 
стойност. 

Подбор на 
проектни 
предложе-
ния 

410 724 Земеделски 
стопани, 
отговарящи 
на следните 
условия: 
1.да са 
регистриран
и като 
земеделски 
стопани 
съгласно чл. 
7, ал. 1 от 
ЗПЗП;  
2.ФЛ –с 
постоянен 
адрес, за ЮЛ 
със 
седалище, на 
територията 
на МИГ – 
Елхово – 
Болярово 
3.мин. СПО 

Допустими са само 
дейности на 
територията на МИГ – 
Елхово - Болярово, 
които водят до 
подобряване на 
цялостната дейност на 
земеделското 
стопанство чрез: 
1. внедряване на нови 
продукти, процеси и 
технологии и 
обновяване на 
наличните 
производствени активи;  
2.насърчаване на 
сътрудничеството с 
производителите и 
преработвателите на 
земеделски продукти;  
3. повишаване на 
енергийната 
ефективност в 

1.строителство или 
обновяване на сгради 
и на друга недвижима 
собственост за 
земеделското 
производство;  
2.закупуване и/или 
инсталиране на нови 
машини, съоръжения и 
оборудване, 
необходими за 
подобряване на 
земеделския 
производствен 
процес,;  
3.създаване и/или 
презасаждане на 
трайни насаждения, 
включително от 
десертни лозя, 
медоносни дървесни 
видове за 
производство на мед, 

50-60% март 
2018 г. 

май 
2018 г. 

Не  Не  Левов
ата 
равн
осто
йнос
т на 
3750
евро  

Левовата 
равностой
ност на  
50 000 
евро  
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№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

на ЗС е не 
по-малко от 
левовата 
равностойно
ст на 8000 
евро; 
4.ако са 
юридически 
лица, трябва 
да са:  
а) получили 
за 
предходната 
или 
текущата 
финансова 
година 
приход от 
земеделски 
дейности 
или участие 
и 
подпомагане 
по СЕПП, 
или приход 
от 
преработка 
на 
земеделска 
продукция 

земеделските 
стопанства;  
4.подобряване 
условията на труд, 
хигиенните, 
ветеринарните, 
фитосанитарните, 
екологичните и други 
условия на 
производство;  
5. подобряване 
качеството на 
произвежданите 
земеделски продукти; 
или 
6. осигуряване на 
възможностите за 
производство на 
биологични земеделски 
продукти. 

други бързо растящи 
храсти и дървесни 
видове, използвани за 
биоенергия;  
4.разходи за достигане 
съответствие с ново 
въведените стандарти 
на ЕС съгласно 
приложение № 8;  
5.закупуване на: 
съоръжения, прикачен 
инвентар за 
пчеларство и 
съответно оборудване, 
необходимо за 
производството на мед 
и други пчелни 
продукти;  
6.разходи за достигане 
на съответствие със 
съществуващи 
стандарти на ЕС – за 
млади земеделски 
стопани, получаващи 
финансова помощ по 
подмярка 6;  
7.закупуване на земя, 
необходима за 
изпълнение на проекта 
на територията на 
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№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

или услуги, 
директно 
свързани със 
земеделски 
дейности, 
или 
получена 
публична 
финансова 
помощ;  
б) 
регистриран
и по ТЗ, ЗК, 
Закона за 
вероизповед
анията или 
по Закона за 
Селскостопа
нската 
академия. 
в) признати 
групи и 
признати 
организации 
на 
производите
ли на 
земеделски 
продукти 
или такива, 

МИГ – Елхово - 
Болярово;  
8.закупуване на 
специализирани 
земеделски 
транспортни средства;  
9.разходи за достигане 
на съответствие с 
международно 
признати стандарти,  
въвеждане на добри 
производствени 
практики, подготовка 
за сертификация;  
10.закупуване на 
софтуер;  
11.за ноу-хау, 
придобиване на 
патенти права и 
лицензи, за 
регистрация на 
търговски марки и 
процеси, необходими 
за проекта;  
12.разходи, свързани с 
проекта, в т.ч. разходи 
за предпроектни 
проучвания, такси, 
хонорари за 
архитекти, инженери и 
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№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

одобрени за 
финансова 
помощ по 
мярка 9 
„Учредяване 
на групи и 
организации 
на 
производите
ли“ от ПРСР 
2014 – 2020 

консултанти, които не 
могат да надхвърлят 
12 на сто от общия 
размер на 
допустимите разходи 
по проект, включени в  
т. 1 – 12. 
 

2 Мярка 4.2 
„Инвестиции 
в преработка/ 
маркетинг на 
селскостопан-
ски 
продукти“ 

Постигане на 
устойчиво 
икономическото 
развитие на 
територията на 
МИГ – Елхово - 
Болярово и 
създаване на нови 
работни места. 
Създаване на нови 
работни места и 
намаляване на 
бедността чрез 
разнообразяване 
на местната 
икономика с 
производства с 
висока добавена 
стойност и 

Подбор на 
проектни 
предложе-
ния 

244 479 1.земеделски 
стопани; 
2.признати 
групи или 
организации 
на 
производите
ли или 
такива, 
одобрени за 
финансова 
помощ по 
мярка 9 
„Учредяване 
на групи и 
организации 
на 
производите
ли” от ПРСР 

Допустими са само 
дейности на 
територията на МИГ – 
Елхово – Болярово 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 
3. намаляване на 
себестойността на 
произвежданата 
продукция, и/или  
4. постигане на 
съответствие с ново 
въведени стандарти на 

1. изграждане, 
придобиване и 
модернизиране на 
сгради и други 
недвижими активи, 
свързани с 
производството и/или 
маркетинга; 
2. закупуване 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, 

40-50% март 
2018 г. 

май 
2018 г. 

Не  Не  Левов
ата 
равн
осто
йнос
т  

5 000 
евро 

Левовата 
равностой
ност на  
50 000 
евро  
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№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

иновативност. 2014 – 2020г; 
3.ЕТ  и ЮЛ, 
различни от 
кандидатите 
по т. 1 и 2; 
Кандидатите 
по т. 2 и 3 
трябва да са 
регистриран
и по ТЗ или 
ЗК. 
Допустими 
са само 
кандидати 
със 
седалище за 
ЮЛ и 
постоянен 
адрес за ФЛ 
на 
територията 
на МИГ – 
Елхово – 
Болярово 

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 

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 ВЕИ за 
собствените нужди на 
предприятието; 
д) подобряване на 
енергийната 
ефективност и за 
подобряване и 
контрол на качеството 
и безопасността на 
суровините и храните; 
3. закупуване на земя, 
необходима за 
изпълнение на проекта 
на МИГ – Елхово - 
Болярово; 
4. закупуване на 
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№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

продукти специализирани 
транспортни средства, 
включително 
хладилни такива, за 
превоз на суровините 
или готовата 
продукция, 
използвани и 
произвеждани от 
предприятието; 
5.изграждане/модерни
зиране, включително 
оборудване на 
лаборатории и са 
пряко свързани с 
нуждите на 
производствения 
процес; 
6. материални 
инвестиции за 
постигане на 
съответствие с 
новоприети стандарти 
на Съюза съгласно 
приложение № 8 на 
Наредба № 
20/27.10.2015 г. за 
прилагане на подмярка 
4.2.; 
7. разходи за 
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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 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

достигане на 
съответствие с 
международно 
признати стандарти за 
системи за 
управление, добри 
производствени 
практики, системи за 
управление на 
качеството само 
когато тези разходи са 
част от общ проект на 
кандидата; 
8. закупуване на 
софтуер; 
9. за ноу-хау, 
придобиване на 
патентни права и 
лицензи, за 
регистрация на 
търговски марки и 
процеси, необходими 
за изготвяне и 
изпълнение на 
проекта; 
10. разходи, свързани 
с проекта, в т.ч. 
разходи за 
предпроектни 
проучвания, такси, 
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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 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

хонорари за 
архитекти, инженери и 
консултанти, 
извършени както в 
процеса на подготовка 
на проекта преди 
подаване на 
заявлението за 
подпомагане, така и по 
време на неговото 
изпълнение, които не 
могат да надхвърлят 
12 на сто от общия 
размер на 
допустимите разходи 
по проект, включени в 
т. 1 - 9. 

3 Мярка 6.4.1 
„Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности“ 

Модернизиране на 
физическите 
активи на малките 
земеделски 
стопанства 

Подбор на 
проектни 
предложе-
ния  

410 724 Земеделски 
стопани или 
микропредпр
иятия, 
регистриран
и като ЕТ 
или ЮЛ по 
ТЗ, ЗК или 
Закона за 
вероизповед
анията, както 
и физически 
лица, 

Допустими са само 
дейности на 
територията на МИГ и 
са за: 
1.Развитие на 
ИНТЕГРИРАН туризъм 
(изграждане, 
обновяване на 
туристически обекти, 
предлагащи 
интегрирани 
туристически услуги); 
2.Производство или 

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 

75% юли 
2018 г. 

септември 
2018 г. 

Не   Да  Левов
ата 
равно
стойн
ост на 
3 750 
евро 

Левовата 
равностой
ност на  
50 000 
евро 
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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 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

регистриран
и по Закона 
за занаятите. 
Стопанствот
о на 
кандидати, 
земеделски 
стопани, 
трябва да 
има 
стандартен 
производств
ен обем над 
8 000 евро. 
Допустими 
са само 
кандидати 
със 
седалище за 
ЮЛ и 
постоянен 
адрес за 
физическите 
лица на 
територията 
на МИГ – 
Елхово – 
Болярово 
 
 

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 всички сектори  
4.Производство на 
енергия от 
възобновяеми 
енергийни източници за 
собствено потребление; 
5.Развитие на занаяти и 
други неземеделски 
дейности. 

за точка „1“ и „2“, 
например хонорари на 
архитекти, инженери и 
консултанти, 
хонорари, свързани с 
консултации относно 
екологичната и 
икономическата 
устойчивост, 
включително 
проучвания за 
техническа 
осъществимост; 
Разходите по т.“3“ не 
могат да надхвърлят 
12 % от сумата на 
разходите по т. „1“, 
„2“ и „4“. 
4. Нематериални 
инвестиции: 
придобиване и 
създаване на 
компютърен софтуер и 
придобиване на 
патенти, лицензи, 
авторски права и 
марки. 
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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 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

4 Мярка 7.2. 
„Инвестиции в 
създаването, 
подобряването 
или 
разширяването 
на всички 
видове малка 
по мащаби 
инфраструкту
ра“ 

Подобряване на 
основните услуги 
за населението и 
инфраструктурата 
на територията на 
МИГ – Елхово - 
Болярово. 
Осигуряване на 
адекватни условия 
за живот и заетост 
– изграждане на 
съпътстваща 
спорна, социална, 
културна и 
техническа 
инфраструктура. 

Подбор на 
проектни 
предложе-
ния 

1 222 394 1. Общините 
от 
територията 
на МИГ – 
Елхово - 
Болярово за 
всички 
допустими 
дейности  
2.Юридичес
ки лица с 
нестопанска 
цел за 
дейности, 
свързани със 
социалната и 
спортната 
инфраструкт
ура и 
културния 
живот, 
включително 
МИГ – 
Елхово - 
Болярово; 
3.Читалища 
за дейности, 
свързани с 
културния 
живот; 

Допустими са само 
дейности на 
територията на МИГ 
и са за: 
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 

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 

100% март 
 2018 г. 

май 
 2018 г. 

Не Не  Левов
ата 
равно
стойн
ост на  
5000 
евро 

Левовата 
равностой
ност на  
200 000 
евро 



  

                                         
                                                                    EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

 

11 
 

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

№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

Допустимите 
кандидати 
трябва да са 
със 
седалище на 
територията 
на МИГ – 
Елхово – 
Болярово. 

услуги, които не са 
част от процеса на 
деинституционализа
ция 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 с 
изключение на 
сгради в рамките на 
строителните 
граници на град 
Елхово; 
5.Изграждане, 
реконструкция, 
ремонт, оборудване 
и/или обзавеждане на 
спортна 
инфраструктура; 
6.Изграждане, 
реконструкция, 
ремонт, реставрация, 

пазарната им 
стойност; 
4. разходи, свързани с 
проекта, в т.ч. разходи 
за хонорари за 
архитекти, инженери и 
консултанти, 
консултации за 
икономическа и 
екологична 
устойчивост на 
проекта, извършени 
както в процеса на 
подготовка на проекта 
преди подаване на 
заявлението за 
подпомагане, така и по 
време на неговото 
изпълнение, които не 
могат да надхвърлят 
12 на сто от общия 
размер на 
допустимите разходи 
по проект, включени в 
т. 1, 2 и 3. 
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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 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

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. 
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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 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

5. Мярка 7.5 
Инвестиции за 
публично 
ползване в 
инфраструкту
ра за отдих, 
туристическа 
инфраструкту
ра 

Развитие на 
туризма и 
туристическите 
ресурси на 
територията на 
МИГ – Елхово – 
Болярово. 
Интегрирано и 
устойчиво 
развитие чрез 
ефективно 
използване на 
ресурсите на 
територията – 
природни, 
исторически и 
културни 

Подбор на 
проектни 
предложе-
ния 

293 375 1.Общините 
от 
територията 
на МИГ; 
2.Юридичес
ки лица с 
нестопанска 
цел със 
седалище на 
територията 
на МИГ, 
включително 
МИГ – 
Елхово - 
Болярово. 

Допустими са само 
дейности на 
територията на МИГ 
и са за: 
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 
посетителски 
центрове за 
представяне и 
експониране на 
местното природно и 
културно наследство; 
3.Изграждане, 
реконструкция, 
ремонт, закупуване 
на оборудване и/или 
обзавеждане на 
центрове за изкуство 
и занаяти с 

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 

100% юли 
2018 г. 

септември 
2018 г. 

Не Не  Левов
ата 
равно
стойн
ост на  
5000 
евро 

Левовата 
равностой
ност на  
150 000 
евро 
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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 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

туристическа цел; 
4.Изграждане, 
реконструкция, 
ремонт и закупуване 
на съоръжения за 
туристически 
атракции, които са 
свързани с местното 
природно, 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). 

компютърен софтуер и 
придобиването на 
патенти, лицензи, 
авторски права, 
търговски марки. 
Разходите по т. „3“ не 
трябва да надхвърлят 
12% от сумата на 
разходите по т. „1“, 
„2“ и „4“. 
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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 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

6. Мярка 8.6. 
Инвестиции в 
технологии за 
лесовъдство и 
в 
преработката, 
мобилизиране
то и 
търговията на 
горски 
продукти 

Интегрирано и 
устойчиво 
развитие на 
територията на 
МИГ – Елхово – 
Болярово чрез 
ефективно 
използване на 
горските ресурси. 

Подбор на 
проектни 
предложе-
ния 

156 466 1.Физически 
и 
юридически 
лица и 
местни 
поделения на 
вероизповед
анията, 
собственици 
на горски 
територии; 
2.Сдружения 
на частни 
собственици 
на горски 
територии; 
3.Еднолични 
търговци и 
търговски 
дружества, 
регистриран
и по ТЗ, 
отговарящи 
на 
определение
то за малко и 
средно 
предприятие.  
Получателит
е  на 

Преработка и 
маркетинг на горски 
продукти;  
Дейностите трябва за 
се изпълняват на 
територията на МИГ 
Елхово-Болярово. 

Материални  и 
нематериални 
инвестиции в 
преработка и 
маркетинг на горски 
продукти 
 
 

50% Август  
 2018 г. 

Октомври  
2018 г. 

Не  Не Левов
ата 
равно
стойн
ост на 
2500 
евро 

Левовата 
равностой
ност на  
50 000 
евро 
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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 

№ 
по 
ред 

Наименование 
на  

процедурата  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

Начин на 
провеждане 

на 
процедурата 
съгласно чл. 
2 от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурат

а (в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими 
дейности 

Категории допустими 
разходи 

Максимале
н  

% на съ-
финансиран

е 

Дата на 
обявяване на 
процедурата 

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложения 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 
проект (в лв.) 

държавна 
помощ 

минимал
на  

помощ 

минима
лен 

максимален 

финансова 
помощ  
трябва да 
имат  
седалище и 
адрес на 
управление  
на 
територията 
на МИГ-
Елхово-
Болярово. 

 
 
Настоящата ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-
ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ за 2018 година е приета от Управителния съвет на заседание на 4.12.2017 Г., протокол № 67.  

 
Председател на УС на СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“: /п/ 
       Даниела Иванова Минкова 
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