
 

                                                                                                   
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 

На Сдружение „МИГ - Попово“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

2022 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 

процедура 

та /лв./ 

Допустими 

кандидати 

Примерни 

допустими 

дейности 

Категории допустими 

дейности 

Максима

лен % на 

съ-

финанси

ране 

Дата на 

обявяване 

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 

Минимал
на 

помощ 

Минимален 
размер 

Максимален 
размер 

1 

Подмярка 4.2 

„Инвестиции 
в 

преработка/м
аркетинг на 

селскостопан
ски 

продукти“ 

Модернизиране на 

физическите 

активи на 

предприятията и 
земеделски 

производители 
преработващи 

земеделски 
продукти с цел 

производство на 
нови и качествени 

продукти, 
включително 

такива свързани с 
къси вериги на 

доставка 

Процедура на 

подбор на 
проекти 

 

Не 120 121 лв. 

Земеделски 

стопани; 

Признати 

групи или 

организации 

на 

производител

и или такива, 

одобрени за 

финансова 
помощ по 

мярка 9; ЕТ и 
ЮЛ, 

различни от 
посочените 

Подкрепа се 

предоставя за 

новосъздадени и 

съществуващи 

предприятия за 

инвестиции в 

материални и/или 

нематериални 

активи 
подобряващи 

цялостната дейност 
на предприятията. 

Инвестициите, 
обект на подкрепа 

следва да са 
свързани  с 

преработка и/или 
маркетинг на 

продукти в обхвата 
на Приложение I 

към Договора за 
функциониране на 

Европейския съюз 
или на памук, с 

изключение на 

рибни продукти. 

Разходи за изграждане, 

придобиване и 
модернизиране на сгради 

и други недвижими 
активи необходими за 

производството и 
маркетинга; 

Инвестиции в активи за 
съхранение, преработка, 

пакетиране, охлаждане, 
замразяване и сушене и 

др. с цел запазване 

качеството на 

продукцията и 

суровината; 

Разходи за инвестиции за 

постигане на 

съответствие с 

новоприети стандарти на 

Общността; 

Разходи за ноу-хау, 

придобиване на патенти 

права и лицензи, разходи 

за регистрация на 

търговски марки и 

процеси необходими за 
изготвяне и изпълнение 

на проекта”; 

Закупуване на софтуер; 

50% 
април 
2022 г. 

декември 
2022 г. 

не не 

Левовата 

равно-
стойност на 

15 000 евро 

Левовата 

равно-
стойност 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 

486 767,58 

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 

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 

2022 г. 

декември 

2022 г. 
не да  

Левовата 

равностойно

ст на 

10 000 евро 

Левовата 

равностойно

ст на 

200 000 евро 
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на социална 

инфраструктура за 
предоставяне на 

услуги, които не са 
част от процеса на 

деинституционализ

ация на деца или 

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 170 000 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). 

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  

 

100 % от 

общите 

допустим

и 

разходи 
за 

проекти 
негенери

ращи 
приходи 

и 70% - 
за 

проекти, 
генерира

щи 
приходи; 

април 

2022 г. 

декември 

2022 г. 
да да 

Левовата 

равностойно

ст на 

5 000 евро 

Левовата 

равностойно

ст на 

200 000 евро 

4 

Мярка 21 

„Съхранява-

не и развитие 

на местните 

идентично-

сти 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 

предложения 
Не 

 

 

5 067,06 лв. 
(разликата 

между 
бюджета по 

мярката и 
стойността 

на 
финансова-

та помощ 
по 

одобрените 
от ДФЗ 

предложе-

ния  и тази 

по 

одобрените 

от МИГ 

проектни 

предложе-

ния, за 

които към 

момента на 

обявяване 

на приема 

няма 

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 

100 %  
от 

общите 
допусти- 

ми 
разходи 

за 
проекти 

негене-
риращи 

приходи  
 

70% 
от 

общите 

допусти-

ми 

разходи 

за 

проекти, 

генери-

ращи 

приходи 

март 

2022 г. 
юни 

2022 г. не да 977,90 лева 391 160 лева 
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решение за 

предоста-
вяне на 

финансова 
помощ от 

ДФЗ) 

проучвания, запазване и 

популяризиране на 

автентичен фолклор и 

местни традиции, 

възстановяване на 

празници, обичаи и 

храни; 

 

- Закупуване на инвентар, 

съоръжения, оборудване, 

обзавеждане като 

музикални инструменти, 

носии, витрини за 

изложби, стелажи, 

декори, интерактивни 

дъски, мултимедии, 

лаптопи,осветление, 

озвучителна, аудио и 

видео техника, 

компютърни 

конфигурации/сценично 

оформление/, реквизити 

необходими за дадения 

вид изкуство, 

репетиционни и сценични 

облеклаи др. 

 

- Попълване на 

библиотечен фонд с 

библиотечни материали, 

закупуване на книги - 

отраслова и 

художествена литература, 

графични издания, 

електронни документи и 

др. 

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 

предложения 

Не 

 
13 745 лв. 

Община 

Попово;  

Юридически 

лица с 

нестопанска 

цел,  

в т.ч. и МИГ -

Попово 

Читалища, 

регистрирани 
по Закона за 

народните 
читалища 

Материални и 

нематериални 

инвестиции за 

следните  дейности: 

1.Аналитични 

дейности. 

2. Дейности, 

свързани с взаимно 

обучение, 

осведоменост и 

разпространение на 

информация 

- събиране на данни и 

статистики, както и 

разработване на общи 

методологии, 

класификации, 

индикатори и целеви 

показатели; 

- проучвания, 

изследвания, анализи и 

доклади, включително 

чрез финансиране на 

мрежи от експерти; 

- оценявания и оценки на 

въздействието; 

- подготовка и прилагане 

на социалното 

екпериментиране като 

метод за изпитване и 

оценяване на 

иновационни решения с 

оглед тяхното по-широко 

използване; 

- разпространение на 

резултатите от 

посочените аналитични 

дейности; 

100 %  
от 

общите 

допусти- 
ми 

разходи 
за 

проекти 

негене-

риращи 

приходи  

 

70% 
от 

общите 

допусти-

ми 

разходи 

за 

проекти, 

генери-

ращи 

приходи 

април 

2022 г. 
декември 

2022 г. 
не да 977,90 лева 391 160 лева 
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- обмен и 

разпространение на 

добри практики, 

иновационни подходи и 

опит, бенчмаркетинг и 

взаимно обучение на 

местно ниво; 

-мероприятия, 

конференции и семинари; 

- обучения на 

специалисти в областта 

на социалните иновации; 

- изготвяне и 

публикуване на 

наръчници, доклади и 

образователни 

материали; 

- информационни и 

комуникационни 

дейности; 

- разработване и 

поддръжка на 

информационни системи, 

с цел разпространение на 

информация за пазара на 

труда; 

- 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. 

 

 

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. 


