
 

                                                                                                   
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. 

2023 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 

Минимале

н размер 

Максимал

ен размер 

1 

Подмярка 
4.1. 

Подкрепа за 
инвестиции в 

земеделски 
стопанства 

 

Повишаване на 
конкурентноспособ

ността и 
жизненоспособност

та на земеделските 
стопанства, чрез 

модернизация на 
физическия капитал 

и прилагане на 
иновативни 

технологии. 

Процедура на 
подбор на 

проекти 
 

Не 199 353,36 лв. 

регистрирани 
земеделски 

производители 
по  Закона за 

подпомагане 
на 

земеделските 
производители 

с минимален 
СПО на 

стопанството 
на кандидата 

следва да не 
бъде по-малко 

от  8 000 евро 

Материални и 

нематериални 
дълготрайни 

инвестиции, които 
водят до подобряване 

на икономическата 
устойчивост и 

резултати на 

стопанството . 

 

Изграждане, придобиване 

и подобряване на 
недвижимо имущество; 

Закупуване на нови 
машини, съоръжения и 

оборудване;; Общи 
разходи свързани със 

съответния проект за 
предпроектни 

проучвания, такси, 
хонорари за архитекти, 

инженери и 
консултантски услуги.. 

50% 
март 

2023 г. 

април 

2023 г. 
не не 

Левовата 
равно-

стойност на 
15 000 евро 

Левовата 

равностойн
ост на 

200 000 
евро 

2 

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 79 879,00 лв. 

Земеделски 

стопани; 
Признати 

групи или 
организации 

на 
производители 

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% 
март 

2023 г. 

май 

2023 г. 
не не 

Левовата 
равно-

стойност на 
15 000 евро 

Левовата 

равно-
стойност на 

200 000 
евро 

 

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. 

 


