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 ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 
на Сдружение „МИГ-Попово“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

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

за 2017 година 
 

№ Наименова-

ние 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 

предварите-

лен подбор на 

концепции за 

проектни 

предложения 

Общ размер 

на БФП по 

процедурата 

/лв./ 

Допустими 

кандидати 

Примерни 

допустими 

дейности 

Категории 

допустими дейности 

Макси-

мален % 

на съ-

финан-

сиране 

Дата на 

обяване на 

процеду-

рата 

Краен срок 

за 

подаване 

на 

проектни 

предложе-

ния 

Представлява ли 

процедурата част от 

нея 

Размер на БФП за проект /лв./ 

Държавна 

помощ 

Мини-

мална 

помощ 

Минимален 

размер 

Максимален 

размер 

1 

Подмярка 4.1 

Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

 

Повишаване на 

конкурентно-

способността и 

жизненоспособ-

ността на 

земеделските 

стопанства, чрез 

модернизация на 

физическия 

капитал и 

прилагане на 

иновативни 

технологии. 

Процедура на 

подбор на 

проекти 

 

Не 1 000 000 лв. 

Регистрира-

ни земеделски 

производите-

ли по  Закона 

за 

подпомагане 

на 

земеделските 

производи-

тели с 

минимален 

СПО на 

стопанство

то 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 

2017 г. 

Април 

2017 г. 
не не 

Левовата 

равно-

стойност на  

15 000 евро 

Левовата 

равно-

стойност на  

200 000 евро 

2 

Подмярка 4.2 

Инвестиции в 

преработка/ 

маркетинг на 

селско-

стопански 

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 200 000 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 пре-

доставя за ново-

създадени и съще-

ствуващи 

предприя-тия 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 

Разходи за изграж-

дане, придобиване и 

модернизиране на 

сгради и други не-

движими активи 

необходими за 

производството и 

маркетинга; 

Инвестиции в 

активи за 

съхранение, пре-

работка, 

пакетиране, 

охлаждане, замра-

зяване и сушене и др. 

с цел запазване 

качеството на 

продукцията и 

суровината; 

Разходи за 

инвестиции за 

постигане на 

съответствие с 

новоприети 

50% 
Март 

 2017 г. 

Април 

2017 г. 
не не 

Левовата 

равно-

стойност на  

15 000 евро 

Левовата 

равно-

стойност на  

200 000 евро 
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или на памук, с 

изключение на 

рибни продукти. 

стандарти на 

Общността; 

 

3 

Подмярка 6.4 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

Развитие на 

конкуренто-

способността на 

селските райони; 

създаване на 

заетост 

Подбор на 

проектни 

предложе-

ния 

Не 600 000 лв. 

Земеделски 

стопани или 

микро-

предприятия, 

регистрирани 

като 

еднолични 

търговци или 

юридически 

лица по 

Търговския 

закон, Закона 

за 

кооперациите 

или Закона за 

вероизпове-

данията, 

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% 
Ноември 

2017 г. 

Декември 

2017 г. 
да да 

Левовата 

равно-

стойност на  

10 000 евро 

Левовата 

равно-

стойност на  

200 000 евро 

4 

Подмярка 7.2  

Инвестиции в 

създаването, 

подобрява-

нето или 

разширява-

нето на 

всички видове 

малка по 

мащаби 

инфра-

структура 

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 рехабили-

тация на нови и 

съществуващи 

улици, тротоари и 

съоръжения. 

Изграждане, 

реконструкция, 

ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане 

на образователна,  

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 

деинституцио-

нализация на деца 

или възрастни, 

вкючително 

транспортни 

средства. 

и др. 

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% 
Март 

 2017 г. 

Април 

2017 г. 
да да 

Левовата 

равно-

стойност на  

10 000 евро 

Левовата 

равно-

стойност на  

200 000 евро 

 


