
 

1 

 

 

                                                 
  

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Споразумение №РД 50-197/ 29.11.2016г.  за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие 

 

 

УТВЪРДИЛ : ………….………….. 

 /Марина Герова/ 

Председател на УС на МИГ  - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА (ИГРП)
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1
 Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
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№ 

по 

ред 

Наименование 

на  

процедурата  

Цели на 

предоставянат

а БФП2 по  

процедурата 

Начин на 

провеждане 

на 

процедурата 

съгласно чл. 

2 от ПМС № 

162 от 

2016 г. 

Извършван

е на 

предвари-

телен 

подбор на 

концепции 

за 

проектни 

предложен

ия3 

Общ 

размер 

на БФП  

по 

процеду

рата (в 

лв.) 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории 

допустими 

разходи 

Максимален  

% на съ-

финансиране 

Дата на 

обявяване на 

процедурата 

Краен 

срок за 

подаване 

на 

проектни 

предложен

ия 

Представлява ли 

процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 

проект (в лв.) 

Държав 

на 

помощ4 

минимал

на  

помощ5 

Минимал

ен 

лева 

Максимале

н 

лева 

МЕРКИ ЕЗФРСР  (ПРСР 2014 - 2020) 
1. Мярка 1-4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 
стопанства” 

•Повишаване 
конкурентос

пособността 

на 
земеделските 

стопанства 

чрез:  
•въвеждане 

на нови 

технологии в 
производств

о -то; 

•модернизац
ия на 

физическия 

капитал; 
• 

повишаване 

на произво-
дителността 

на труда в 

земеделските 
стопанства; 

•постигане 

съответствие 
с 

нововъведен

и стандарти 
на ЕС в 

областта. • 

Опазване на 
околната 

среда;  

• Развитие на 

Подбор на 
проектни 

предложен

ия 

Не 
 

606 30
7 лв./ 

310 

000 
евро 

1. Земеделски 
стопани, 

отговарящи на 

следните 
условия: 

•да са 

регистрирани 
съгласно чл. 7, 

ал. 1 от Закона 

за подпомагане 
на земеделс-

ките произво-

дители; 
• да имат 

минимален 

стандартен 
производствен 

обем на 

земеделското 
стопанство не 

по-малко от 

левовата 
равностойност 

на 6 000 евро; 

• ако са 
юридически 

лица, трябва да 

са получили за 
предходната 

или текущата 

финансова 
година приход 

от земеделски 

дейности или 

1.Внедряване на нови 
продукти, процеси и 

технологии и обновяване 

на наличните 
производствени 

материални и/или 

нематериални активи; 
2.Насърчаване на 

сътрудничеството с 

производителите и 
преработвателите на 

земеделски продукти; 

3.Опазване на 
компонентите на 

околната среда, 

включително с 
намаляване на вредните 

емисии и отпадъци;  

4.Повишаване на 
енергийната ефективност 

в земеделските 

стопанства; 
5.Подобряване условията 

на труд, подобряване на 

хигиенните, 
ветеринарните, 

фитосанитарните, 

екологичните и други 
условия на производство;  

6. Подобряване 

качеството на 
произвежданите 

земеделски продукти; 

7. Осигуряване на 

 Строителств
о или 

обновяване 

на сгради;  

 Закупуване 

и/или 
инсталиране 

на нови 

машини, 
съоръжения 

и 

оборудване, 
както и 

специализир

ани 
земеделски 

транспортни 

средства и 
прикачен 

инвентар; 

 Създаване 
и/или преза-

саждане на 
трайни наса-

ждения; 

 Разходи за 
достигане 

съответстви
е с ново-

въведените 

стандарти на 
ЕС; 

 Закупуване 

на земя, 

50 – 90 % Ноември 
2017 г. 

Декем-
ври  

2017 г. 

Не Не 4 890 
лв. 

140 820 
лв. 

                                                 
2
 Безвъзмездна финансова помощ. 

3
 Отбелязва се „да“ или „не“. 

4 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
5 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта  

„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
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биологично 

земеделие; 
•Насърчаван

е на 

сътрудничес
твото между 

земеделските 

стопани. 
 

участие и 

подпомагане 
по схемата за 

единно 

плащане на 
площ, 

включително 

приход от 
получена 

публична 

финансова 
помощ, 

директно 
свързана с 

извършването 

на тези 
дейности, или 

приход от 

преработка на 
земеделска 

продукция или 

услуги, 
директно 

свързани със 

земеделски 
дейности, или 

получена 

публична 
финансова 

помощ. Не се 

прилага за 
кандидати, 

създадени до 1 

година преди 
датата на 

кандидатстван

е за проект в 
селски район, с 

инвестиции 

изцяло в 
сектори 

"Животновъдс

тво", "Плодове 
и зеленчуци" 

или 

"Етеричномасл
ени и 

медицински 

култури", 
включително с 

инвестиции, в 

обхвата на два 
или повече от 

тези сектори; 

възможностите за 

производство на 
биологични земеделски 

продукти. 

 
 

 

 
 

 

 

сгради, 

помещения 
и друга 

недвижима 

собственост 
необходими 

за 

изпълнение 
на проекта; 

 Закупуване 
на софтуер; 

 За ноу-хау, 
придобиване 

на патенти 

права и 
лицензи, за 

регистрация 

на търговски 

марки и 

процеси, 

необходими 
за изготвяне 

и 

изпълнение 
на проекта; 

 Разходи, 
свързани с 

предпроектн

и 
проучвания, 

хонорари за 

архитекти, 

инженери и 

консултанти 

и др.. 
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б) регистри-

рани по 
Търговския 

закон, Закона 

за 
кооперациите, 

Закона за 

вероизповедан
ията или 

създадени по 

Закона за 
Селскостопанс

ката академия. 
2. Признати 

групи 

производители 
и признати 

организации на 

производители 
на земеделски 

продукти или 

такива, 
одобрени за 

финансова 

помощ по 
мярка 9 

"Учредяване 

на групи и 
организации на 

производители

" от ПРСР 2014 
- 2020 г. 

2.  Мярка 6-7.2 

„Инвестиции 

в 
създаването, 

подобряване
то или 

разширяване

то на всички 
видове малка 

по мащаби 

инфраструкт
ура“ 

Насърчаване 

на социалн-

то приобща-
ване, 

намалява-
нето на 

бедността и 

икономическ
ото развитие 

на терито-

рията на 
МИГ чрез: 

 подобрява

не на 
средата и 

качеството 

на живот в 
населените 

места; 

 осигурява
не на базови 

услуги на 

Подбор на 

проектни 

предложен
ия 

Не 

 

1 173 4

98 лв. 

/До 
600 

000 
евро 

 Общините  

Гоце Делчев, 
Гърмен и 

Хаджидимово 

Юридически 
лица с 

нестопанска 

цел, 
регистрирани 

по Закона за 

юридическите 
лица с 

нестопанска 

цел за 
дейности; 

 Читалища, 
регистрирани 

по Закона за 

народните 
читалища  

 

1. строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 
съществуващи общински 

пътища, улици и 
тротоари, и 

съоръженията и 

принадлежностите към 
тях; 

2. изграждане и/или 

обновяване на площи за 
широко обществено 

ползване, предназначени 

за трайно задоволяване 
на обществените 

потребности от 

общинско значение; 
3. изграждане, 

реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или 
обзавеждане на социална 

инфраструктура за 

1. Строителс-

тво, рекон-

струкция, 
рехабилитация, 

изграждане, 
обновяване, 

ремонт и/или 

реставрация на 
сгради и/или 

помещения 

и/или друга 
недвижима 

собственост, 

съгласно 
допустимите за 

подпомагане 

дейности: 
а) разходи, 

свързани с 

прякото 
изпълнение на 

строително-

 До 100% Ноември  

2017 г. 

Декем-

ври  

2017 г. 

Да Да 

 

Регла-
мент 

(ЕС) 
№1407

/2013 

на Ко-
миси-

ята от 

18 де-
кем-

ври 

2013 
го-

дина за 

предос
тавяне 

на 

миним
ална 

помощ 

39 117 

лв. 

391 166 

лв. 
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населението 

и достъпа до 
тях в 

сферата на 

образование
то, 

социалните 

грижи, 
културата, 

благоустрой

ството, 
физическата 

култура, 
спорта и 

отдиха и др. 

 повишава
не 

привлекател

ността на 
територията 

на МИГ чрез 

обновяване 
на 

инфраструкт

урата. 

предоставяне на услуги, 

които не са част от 
процеса на 

деинституционализация 

на деца и възрастни, 
включително 

транспортни средства; 

4. реконструкция и/или 
ремонт на общински 

сгради, в които се 

предоставят обществени 
услуги, с цел 

подобряване на тяхната 
енергийна ефективност; 

5. изграждане, 

реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или 

обзавеждане на спортна 

инфраструктура; 
6. изграждане, 

реконструкция, ремонт, 

реставрация, закупуване 
на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, 

свързани с културния 
живот, включително 

мобилни такива, 

включително и дейности 
по вертикалната 

планировка и 

подобряване на 
прилежащите 

пространства; 

7. реконструкция, 
ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на 

общинска образователна 
инфраструктура с местно 

значение. 

монтажните 

работи; 
б) непредви-

дени разходи в 

размер до 5% 
от стойността 

на одобрените 

разходи по 
буква „а“. 

2. Закупуване 

на нови 
транспортни 

средства, 
оборудване и 

обзавеждане; 

3. Придоби-
ване на 

компютърен 

софтуер, 
патентни и 

авторски 

права, лицензи, 
регистрация на 

търговски 

марки, до 
пазарната им 

стойност; 

4. Разходи, 
свързани с 

проекта, в т.ч. 

разходи за 
хонорари за 

архитекти, 

инженери и 
консултанти, 

консултации за 

икономическа 
и екологична 

устойчивост на 

проекта, 
извършени 

както в 

процеса на 
подготовка на 

проекта преди 

подаване на 
заявлението за 

подпомагане, 

така и по време 
на неговото 

изпълнение. 

в 

режим 
„de 

minimi

s” 

МЕРКИ ЕСФ (ОПРЧР 2014 – 2020) 

3. Мярка 8 
„Повишаване  

Подобряване 
достъпа до 

Подбор на 
проектни 

Не 
 

300 
708,75 

• Организации, 
предоставящи 

1. Предоставяне на 
обучение за повишаване 

Разходи за 
персонал; 

До 100 % Октомври 
2017 г. 

Ноември 
2017 г. 

Не 
 

Да 
 

Непр. Левовата 
97 791 
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достъпа до 

заетост на 
безработни 

лица, вкл. 

лица с 
увреждания  

и адаптиране 

на 
работещите 

спрямо 

нуждите на 
бизнеса” 

Компонент 1 

Обучение на 

икономичес

ки 

неактивни и 

безработни 

лица  

заетост и 

качеството 
на работните 

места чрез 

предоставяне 
на обучения 

за 

безработни 
лица 

 

предложен

ия про-
цедури на 

подбор на 

проектни 
предло-

жения, 

съгласно 
чл. 40 до 

42 на 

ЗУСЕ-
СИФ и 

ПМС 161 
от 4 юли 

2016 

лв. посреднически 

услуги на 
пазара на 

труда;  

• Работода-
тели;  

•Социални 

партньори;  
• Общини;  

• Центрове за 

информация и 
професионално 

ориентиране;  
• Неправител-

ствени 

организации;  
• Обучителни 

организации 

 
 

на професионалната 

квалификация или 
придобиване на нова  

2. Предоставяне на 

обучение за придобиване 
на ключови 

компетентности  

3. Професионално 
информиране и 

консултиране, вкл. по 

въпроси относно 
упражняването на 

трудови и осигурителни 
права  

4. Предоставяне на 

стимули за насърчаване 
на мобилността – 

ДОПУСТИМА САМО В 

КОМБИНАЦИЯ С ЕДНА 
ИЛИ НЯКОЛКО ОТ 

ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ 

Разходи за 

материални 
активи; 

Разходи за 

услуги;  
Разходи за 

публичност;  

Непреки 
разходи.  

 

 
 

 

 Регла-

мент 
(ЕС) 

№1407

/2013 
на Ко-

миси-

ята от 
18 де-

кем-

ври 
2013 

го-
дина за 

предос

тавяне 
на 

миним

ална 
помощ 

в 

режим 
„de 

minimi

s” 

лв. 

4. Мярка 8 
„Повишаване  

достъпа до 

заетост на 
безработни 

лица, вкл. 

лица с 

увреждания  

и адаптиране 

на 
работещите 

спрямо 
нуждите на 

бизнеса” 

Компонент 2 

– Обучение 

на заети 

лица 

Адаптиране 
на 

работещите 

спрямо 
нуждите на 

бизнеса чрез 

осигуряване 

на 

възможности 

на заетите 
лица за 

учене през 
целия живот 

Подбор на 
про-

цедури на 

подбор на 
проектни 

предло-

жения, 

съгласно 

чл. 40 до 

42 на 
ЗУСЕ-

СИФ и 
ПМС 161 

от 4 юли 

2016 

Не 
 

400 
945,00 

лв. 

• Работодате-
ли;  

• Сдружения 

от 
работодатели 

(клъстери);  

• Самостоя-

телно заети 

лица;  

• Обучителни 
организации;  

• Структури на 
социални 

партньори;  

• Неправител-
ствени 

организации. 

 
 

• Предоставяне на 
обучение за повишаване 

на професионалната 

квалификация и/ или за 
придобиване на нова;  

• Предоставяне на 

обучение за придобиване 

на ключови 

компетентности;  

• Осигуряване на достъп 
до продължаващо 

обучение с цел по-добра 
професионална 

реализация и повишена 

професионална 
подготовка на кадрите;  

• Осигуряване на достъп 

до иновативни форми за 
учене през целия живот;  

• Разработването и 

внедряване на системи за 
съобразено с нуждите на 

работодателите обучение 

на заети лица, 
отговарящи на високи 

стандарти за качество;  

• Подкрепа за практики, 
насочени към адаптиране 

на знанията и уменията 

Разходи за 
персонал; 

Разходи за 

материални 
активи; 

Разходи за 

услуги;  

Разходи за 

публичност;  

Непреки 
разходи.  

 
 

До 100 % Октомври 
2017 г. 

Ноември 
2017 г. 

Не 
 

 

Да 
 

Регла-

мент 
(ЕС) 

№1407

/2013 

на Ко-

миси-

ята от 
18 де-

кем-
ври 

2013 

го-
дина за 

предос

тавяне 
на 

миним

ална 
помощ 

в 

режим 
„de 

minimi

s” 

Непр. Левовата 
97 791 

лв. 



 

7 

 

на заетите към реалните 

нужди на пазара на труда 
и на ниво предприятие, в 

т.ч. при въвеждане на 

нови, „зелени” и по-
ресурсно ефективни 

технологии;  

Въвеждане на 
обучителни методи и 

програми, основани на 

практиката, за 
повишаване знанията, 

уменията и 
компетенциите на 

заетите съобразно 

нуждите на пазара на 
труда 

 Подкрепа за 

реализация на стратегии 
за учене през целия 

живот за работната сила, 

в сътрудничество със 
социалните партньори, 

включително обучения 

и развиване на умения, 
надграждане на 

преносими 

компетенции, като 
чужди езици, дигитални 

компетенции, 
предприемачество и др.;   

МЕРКИ ЕФРР (ОПИК 2014 – 2020) 

5. Мярка 5 

"Техноло-

гично 
обновление и 

внедряване 

на стандарти 
в МСП" 

Диверсифик

ация на 

местната 
икономика и 

развитие на 

конкурентос
пособността 

на малките и 

средни 
предприятия 

на 

територията 
на МИГ – 

Гоце Делчев 

– Гърмен – 
Хаджидимов

о чрез 

повишаване 
на 

производств

ения им 

Процедура 

на 

подбор  
на 

проекти 

Не 

 

2 581 

696 

лв./ 
 1,32 

млн. 

евро 

 Tърговци по 

смисъла на 

Търговския 
закон или 

Закона за 
кооперациите. 

 По 

настоящата 
процедура се 

подкрепят 

само МСП, 
които оперират 

в секторите на 

икономическа 

дейност 

съгласно 

тяхната 
технологична 

интензивност, 

изведени като 
приоритетни 

1. Дейности свързани с: 

2. 1. Подкрепа за общи 

производствени 
инвестиции за подобря-

ване на производствения 

капацитет за растеж чрез 
ефективното и ефикасно 

използване на факторите 

на производство и чрез 
изграждането на възмож-

ности за възприемане и 

адаптиране на евро-
пейски и международни 

знания и технологии.  

2. Подкрепа за 
специализирани услуги 

за МСП за развитие и 

укрепване на 
управленския капацитет  

3. 3. Подкрепа за растеж 

на предприятия чрез 

Инвестицион-

ни 

разходи 
(ДМА и 

ДНА) 

Разходи за  
услуги 

Разходи за 

визуализация 
 

 

 
 

90 % Октомври 

2017 г. 

Ноември 

2017 г. 

Не 

 

 

Да 

 

Регла-
мент 

(ЕС) 

№1407
/2013 

на Ко-

миси-
ята от 

18 де-

кем-
ври 

2013 

го-
дина за 

предос

тавяне 
на 

миним

ална 

30 000 

лв. 

352 049 

лв. 
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капацитет и 

засилване на 
експортния 

потенциал 

съгласно 

НСНМСП  
2014-2020 

 отговарят на 
изискванията 

за малко или 

средно 
предприятие 

съгласно 

Закона за 
малките и 

средни 

предприятия 
(ЗМСП) 

 не попадат в 
забранителнит

е режими на 

Регламент (ЕС) 

№1407/2013 на 

Комисията от 

18 декември 
2013 г. 

подобряване на 

качеството и насърчаване 
на използването на ИКТ 

и услуги  

 
 

 

 
 

помощ 

в 
режим 

„de 

minimi
s” 

 
 

Забележка:  

1.) При неусвояване на средства по мерки, заложени в ИГРП за 2017 г., СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” ще прехвърли съответните мерки и средства 

в приемите за набиране на проeктни предложения през 2018 г. 

2.) Кандидатите физически лица, трябва да бъдат с постоянен адрес на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен или Хаджидимово,  кандидатите юридически лица 

със седалище и адрес на управление на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен или Хаджидимово. Дейностите следва да се осъществяват на територията на 

общините Гоце Делчев, Гърмен или Хаджидимово. 

3.) Актуализираната ИГРП е одобрена с Решение на УС от 12.06.2017 г.; 


