
 

                                                                                                   
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. 

2020 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./ 

Допустим

и 

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 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 

517 328,34 лв. 

(разликата 

между 

бюджета по 

мярката и 
стойността на 

финансовата 
помощ по 

одобрените от 
ДФЗ 

предложения  
и тази по 

одобрените от 
МИГ проектни 

предложения, 
за които към 

момента на 
обявяване на 

приема няма 

решение за 

предоставяне 

на финансова 

помощ от 

ДФЗ) 

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 

деинституционализация 

на деца или възрастни, 

вкючително транспортни 

средства. 

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% 
август 

2020 г. 

октомври 

2020 г. 
не да 

Левовата 

равностойно

ст на 

10 000 евро 

Левовата 

равностойно

ст на 

200 000 евро 

2 

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; 

 
Юридичес

ки лица с 
нестопанс

ка 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 
за 

проекти 
негенери

ращи 
приходи 

и 70% - 
за 

проекти, 
генерира

щи 

приходи; 

юли 

2020 г. 

септември 

2020 г. 
не да 

Левовата 

равностойно

ст на 

5 000 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. 
 


