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ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 
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2019 година 

 
№ Наименовани

е на 

процедурата 

Цели на 

предоставената 

БФП по 
процедурата 

Вид на 

процедурата за 

предоставяне 
на БФП по 

чл.3 от ПМС 
№ 107/2014 г. 

Извършване 

на 

предварителен 
подбор на 

концепции за 
проектни 

предложения 

Общ размер на 

БФП по 

процедурата 
/лв./ 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории 

допустими дейности 

Максима

лен % на 

съ-
финанси

ране 

Дата на 

обяване 

на 

процедура

та 

Краен 

срок за 

подаване 

на 

проектни 

предложе

ния 

Представлява ли 

процедурата част от 

нея 

Размер на БФП за проект 

/лв./ 

Държавна 

помощ 

Миним

ална 

помощ 

Минимален 

размер 

Максимален 

размер 

1 

Подмярка 
6.4.„Инвести

ции в 
подкрепа на 

неземеделски 
дейности“ 

Развитие на 

конкурентоспособн
остта на селските 

райони; създаване 
на заетост 

Подбор на 
проектни 

предложе-ния 

Не 600 000 лв. 

Земеделски 

стопани или 

микропредпри

ятия, 

регистрирани 

като 

еднолични 

търговци или 

юридически 
лица по 

Търговския 
закон, Закона 

за 
кооперациите 

или Закона за 
вероизповедан

ията, както и 
физически 

лица, 
регистрирани 

по Закона за 
занаятите 

Инвестиции в 
неземеделски 

дейности 

Материални и 

нематериални 
инвестиции за 

създаване и 
развитие на 

неземеделски 
дейности в селските 

райони 

70% 
декември 

2018 г. 
февруари 

2019 г. 
да да 

Левовата 

равностойно

ст на 

10 000 евро 

Левовата 

равностойно

ст на 

200 000 евро 

2 

Подмярка 7.2 

„Инвестиции 
в 

създаването, 
подобряване

то или 
разширяване

то на всички 
видове малка 

по мащаби 
инфраструкт

ура“ 

Насърчаване на 

социалното 
приобщаване, 

намаляване на 
бедността и 

икономическо 
развитие в селските 

райони 

Подбор на 
проектни 

предложе-ния 

Не 1 000 000 лв. 
Община 
Попово 

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на 

нови и съществуващи 

улици, тротоари и 

съоръженията и 

принадлежностите 

към тях в населени 

места; 

 

Изграждане, 

реконструкция, 

ремонт, оборудване 
и/или обзавеждане на 

културна и спортна 
инфраструктура и 

дейности по 
вертикалната 

планировка и 
подобряване на 

прилежащите 
пространства; 

 
Изграждане, 

реконструкция, 
ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на 
социална 

инфраструктура за 

предоставяне на 

услуги, които не са 

част от процеса на 

деинституционализац

ия на деца или 

Закупуване или 
вземане на лизинг 

на нови машини и 

оборудване, 

обзавеждане до 

пазарната цена на 
актива; Общи 

разходи, например 
хонорари на 

архитекти, 
инженери и 

консултанти, 
хонорари, свързани 

с консултации 
относно 

екологичната и 
икономическата 

устойчивост; 

Нематериални 

инвестиции: 

придобиването или 

развитието на 

компютърен 

софтуер и 

придобиването на 

патенти, лицензи, 

авторски права, 

търговски марки 

 

100% 
 април 
2019 г. 

юни  
2019 г. 

  

Левовата 

равностойно

ст на 

10 000 евро 

Левовата 

равностойно

ст на 

200 000 евро 
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възрастни, 
вкючително 

транспортни 
средства. 

3 

Подмярка 
7.5. 

Инвестиции 
за публично 

ползване в 
инфраструкт

ура за отдих, 
туристическа 

инфраструкт
ура. 

Подобряване на 

туристическата 
привликателност на 

територията и 
повишаване 

качеството на живот 
на местната 

общност. 

Подбор на 

проектни 

предложе-ния 

Не 70 000 лв. 

Община 

Попово; 
 

Юридически 
лица с 

нестопанска 
цел 

 

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 

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). 

 

100 % от 

общите 

допустим

и 
разходи 

запроект
и 

негенери
ращи 

приходи 
и 70% - 

за 
проекти, 

генерира
щи 

приходи; 

април  
2019 г. 

 юни 
2019 г. 

да да 

Левовата 

равностойно

ст на 

5 000 евро 

Левовата 

равностойно

ст на 

200 000 евро 

4 

Мярка 21 

„Съхраняван
е и развитие 

на местните 
идентичност

и и 
валоризиране 

на местното 
културно 

наследство 
на 

територията 

на МИГ-

Попово“ 

Повишаване 

качеството на живот 
на хората от 

територията на 
МИГ-Попово чрез 

развитие и 
обогатяване на 

културната 
идентичност и 

традиции. 

Подбор на 
проектни 

предложе-ния 

Не 50 000 лв. 

Община 

Попово; 
Юридически 

лица с 
нестопанска 

цел, в т.ч. и 
МИГ-Попово 

Читалища, 
регистрирани 

по Закона за 
народните 

читалища; 
Общински 

музей; 

Училища и 

детски 

градини 

 

Подпомагат се 

материални и 

нематериални 

инвестиции, които 

водят до изследване, 

поддържане, 

възстановяване, 

популяризиране и 

подобряване на 

културното 

наследство 

Подготовка и 

организация на 

местни културни 

събития, като 

фолклорни празници 
и събори, панаири, 

фестивали,  
хепънинги и др. 

Проучвания    и   
изработване   на   

материали във   
връзка с 

идентификация и/или 
документиране и/или 

изследване, и/или 
съхраняване на 

елементи от 
нематериалното 

културно наследство; 
Създаване, 

съхраняване или 

обогатяване на 

етнографски, 

природни и 

исторически сбирки; 

Дейности, свързани с 

Допустими разходи: 

Възнаграждения за 

физически лица, за 

дейности пряко 

свързани с 

изпълнението на 

проекта 

Разходи за 

организиране на 

пътувания - разходи 

за командировки: 

пътни, дневни 

разходи и нощувки, 

съгласно 

действащите 

Наредба за 
командировките в 

страната; 
Разходи за 

материали, 
консумативи; 

Разходи за 
закупуване на 

оборудване  – до 15 
% от общата 

стойност на 
допустимите 

разходи; 
.Разходи за външни 

услуги; 
Наем на помещения 

и апаратура; 

Разходи за 

отпечатване на 

материали – 

каталози, брошури, 

плакати и др.; 

100 % от 
общите 

допустим
и 

разходи 
запроект

и 
негенери

ращи 
приходи 

и 70% - 
за 

проекти, 

генерира

щи 

приходи; 

март  

2019 г. 

 юли 

2019 г. 
да да 

Левовата 

равностойно

ст на 

500 евро 

Левовата 

равностойно

ст на 

200 000 евро 
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проучвания, 
запазване и 

популяризиране на 
автентичен фолклор 

и местни традиции, 
възстановяване на 

празници, обичаи и 
храни; 

 
 

Разходи за 
организиране на 

семинари, срещи и 
други подобни; 

 

5 

Мярка 22 
„Насърчаван

е на 

социалното 

приобщаване 

и 

съхраняване 

на 

демографски

я потенциал 

за постигане 

на 

икономическ

и растеж на 

територията 

на МИГ-

Попово“ 

Да доведе до 

положителна 

промяна в 

социално-

икономическото 

положение на 

територията, като 

например висока 

степен на заетост, 

по-ниска степен на 

бедност и по-голямо 

социално 

приобщаване. 

Подбор на 

проектни 

предложе-ния 

Не 13 745 лв. 

Община 

Попово; 
Юридически 

лица с 
нестопанска 

цел, в т.ч. и 
МИГ-Попово 

 

Читалища, 

регистрирани 

по Закона за 

народните 

читалища; 

 

В обхвата на тази 

подмярка се 

предоставя 

безвъзмездна 

финансова помощ за 

материални и 

нематериални 

инвестиции за 

следните  дейности: 

1. Аналитични 

дейности: 

2. Дейности, 

свързани с взаимно 
обучение, 

осведоменост и 
разпространение на 

информация: 
3. Подкрепа по 

отношение на: 
- действия за 

изграждане на местен 
капацитет за 

развиване, 
насърчаване и 

подпомагане на 
прилагането на 

политиката по 

заетостта и 

социалните въпроси 

на ЕС; 

- Създаване на 

Клубове  

(работилници  по 

интереси) за развитие 

на 

предприемачеството 

и на малкия бизнес, 

така че в реална среда 

да бъдат подпомагани 

иновативните 

предприемачи и 

земеделски стопани 

да предават своя опит 
и да се подобрят 

веригите на добавена 
стойност в селските 

райони, като се 
акцентира по-

специално на смяната 
на поколенията в 

селскостопанския 

сектор. 

Допустими разходи: 

Възнаграждения за 

физически лица, за 

дейности пряко 

свързани с 

изпълнението на 

проекта 

Разходи за 
организиране на 

пътувания - разходи 
за командировки: 

пътни, дневни 
разходи и нощувки, 

съгласно 
действащите 

Наредба за 
командировките в 

страната; 
Разходи за 

материали, 
консумативи; 

Разходи за 

закупуване на 

оборудване  – до 15 

% от общата 

стойност на 

допустимите 

разходи; 

.Разходи за външни 

услуги; 

Наем на помещения 

и апаратура; 

Разходи за 

отпечатване на 

материали – 

каталози, брошури, 

плакати и др.; 

Разходи за 
организиране на 

семинари, срещи и 
други подобни; 

 

100 % от 
общите 

допустим
и 

разходи 
запроект

и 
негенери

ращи 

приходи 

и 70% - 

за 

проекти, 

генерира

щи 

приходи; 

 март 

2019 г. 

 юли 

2019 г. 
да да 

Левовата 

равностойно

ст на 

500 евро 

Левовата 

равностойно

ст на 

200 000 евро 
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Пълният текст на поканите, насоки за кандидатстване, пакета с документи, както и всяка друга информация относно 

кандидатстването с проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово“ 

може да намерите на интернет страницата на МИГ: www.mig-popovo.com 

 

Всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на сдружението персоналът на МИГ-Попово предоставя консултации на потенциалните 

бенефициенти към  Стратегията. 
 


