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ПРОЕКТ!!! 

                                                 
  

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 : ………П…………….. 

/Валери Сарандев/ 

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

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА (ИГРП)
1
   

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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 
 

До 
левова

та 

равнос

тойнос

т на 

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 оборуд-

ване, 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, 

сгради, 

50 – 90 % Юни  
2017 г. 

Юли 
2017 г. 

Не Не Левова
та 

равнос

тойнос

т на  

2 500 

евро 

Левовата 
равносто

йност на  

72 000 

евро 

                                                 
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
т-вото 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. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дейностите по 
проектите, следва да се 

осъществяват 

единствено и само на 
територията на 

действие на МИГ 

 
 

 

 

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. 

Кандидатите 

следва да има 
постоянен 

адрес – за 

физическите 
лица, и 

седалище и 

адрес на 
управление – за 

еднолични 

търговци и 
юридическите 

лица, отново 

единствено и 
само на 

територията 

на действие на 
МИГ. 

2.  Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за 
инвестиции в 

преработката

Мярката има 

за цел 
подобряване 

на 

Подбор на 

проектни 
предложен

ия 

Не 

 

До 

левова
та 

равнос

1.Земеделски 

стопани, 
които: 

•са регистри-

Инвестиции в 

материални и 
нематериални активи, 

които водят до 

1. Изграждане, 

придобиване и 
модернизиране 

на сгради и 

50 – 60 % 

 

Юни  

 2017 г. 
 

Юли 

2017 г. 

Да Не Левова

та 
равно-

стойно

Левовата 

равносто
йност на 

50 000 
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, 

предлагането 
на пазара 

и/или 

развитието 
на 

селскостопан

ски 
продукти” 

цялостната 

дейност, 
икономическ

ата ефектив-

ност и 
конкурентос

пособността 

на предприя-
тия от 

хранително-

преработвате
лната 

промишлено
ст на 

територията 

на МИГ – 
Гоце Делчев 

– Гърмен – 

Хаджидимо-
во чрез: 

 по-добро 

използване 
на 

факторите за 

произво-
дство; 

 въвеждане 
на нови 

продукти, 

процеси и 

технологии, 

включителн

о къси 
вериги на 

доставка; 

 подобрява
не на 

качеството и 
безопасност

та на 

храните и 
тяхната 

проследяемо

ст; 

 постигане 

на 
съответстви

е със 

стандартите 
на 

Европейския 

съюз (ЕС); 

 подобрява

не 

тойнос

т на 
120 

000 

евро 

рани съгласно 

Наредба № 3 
от 1999 г. за 

създаване и 

поддържане на 
регистър на 

земеделските 

стопани; 
• имат 

минимален 

стандартен 
производствен 

обем на 
земеделското 

стопанство не 

по-малко от 
левовата 

равностойност 

на 6 000 евро; 
2. Признати 

групи или 

организации на 
производители 

или такива, 

одобрени за 
финансова 

помощ по 

мярка 9 
"Учредяване 

на групи и 

организации на 
производители

" от ПРСР 2014 

- 2020 г. 
3.Еднолични 

търговци и 

юридически 
лица, различни 

от кандидатите 

по т. 1 и 2. 
 

Кандидатите 

трябва да са 
регистрирани 

по Търговския 

закон или 
Закона за 

кооперациите. 

Кандидатите 
следва да има 

постоянен 

адрес – за 
физическите 

лица, и 

подобряване на 

цялостната дейност на 
предприятието чрез: 

1. Внедряване на нови 

и/или модернизиране на 
наличните мощности и 

подобряване на 

използването им, и/или 
2. Внедряване на нови 

продукти, процеси и 

технологии, и/или 
3. Намаляване на 

себестойността на 
произвежданата 

продукция, и/или 

4. Постигане на 
съответствие с 

нововъведени стандарти 

на ЕС, и/или 
5. Подобряване на 

сътрудничеството с 

производителите на 
суровини, и/или 

6. Опазване на околната 

среда, включително 
намаляване на вредните 

емисии и отпадъци, и/или 

7. Подобряване на 
енергийната ефективност 

в предприятията, и/или 

8. Подобряване на 
безопасността и 

хигиенните условия на 

производство и труд, 
и/или 

9. Подобряване на 

качеството и 
безопасността на храните 

и тяхната проследяемост, 

и/или 
10. Подобряване на 

възможностите за 

производство на 
биологични храни чрез 

преработка на първични 

земеделски биологични 
продукти. 

 

Инвестициите, обект на 
подкрепа, следва да са 

свързани с: 

• Преработка и/или 
маркетинг на продукти в 

обхвата на Приложение I 

други 

недвижими 
активи, 

свързани с 

производствот
о и/или 

маркетинга, 

включително 
такива, 

използвани за 

опазване 
компонентите 

на околната 
среда; 

2. Закупуване, 

включително 
чрез финансов 

лизинг, и/или 

инсталиране на 
нови машини, 

съоръжения и 

оборудване, 
необходими за 

подобряване на 

производствен
ия процес по 

преработка и 

маркетинга, в 
т.ч. за: 

а) преработка, 

пакетиране, 
включително 

охлаждане, 

замразяване, 
сушене, 

съхраняване и 

др. на 
суровините 

или 

продукцията; 
б) 

производство 

на нови 
продукти, 

въвеждане на 

нови 
технологии и 

процеси; 

в) опазване 
компонентите 

на околната 

среда; 
г) производ-

ство на 

ст на 

2 500 
евро 

евро 
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опазването 

на околната 
среда. 

седалище и 

адрес на 
управление – за 

еднолични 

търговци и 
юридическите 

лица, 

единствено и 
само на 

територията 

на действие на 
МИГ. 

към ДФЕС или на памук, 

с изключение на рибни 
продукти; 

• Развитие на нови 

продукти, процеси и 
технологии за продукти в 

обхвата на Приложение I 

към Договора за 
функциониране на 

Европейския съюз или на 

памук, с изключение на 
рибни продукти. 

 
Дейностите по 

проектите, следва да се 

осъществяват 
единствено и само на 

територията на 

действие на МИГ 
 

 

енергия от 

възобновяеми 
енергийни 

източници за 

собствените 
нужди на 

предприятието, 

включително 
чрез 

преработка на 

растителна и 
животинска 

първична и 
вторична 

биомаса; 

д) подобряване 
на енергийната 

ефективност и 

за подобряване 
и контрол на 

качеството и 

безопасността 
на суровините 

и храните; 

3. Закупуване 
на земя, 

необходима за 

изпълнение на 
проекта във 

връзка с 

изграждане 
и/или 

модернизиране 

на сгради, 
помещения и 

други 

недвижими 
материални 

активи, 

предназначени 
за 

производствен

и дейности; 
4. Закупуване 

на сгради, 

помещения и 
други 

недвижими 

имоти, 
необходими за 

изпълнение на 

проекта, 
предназначени 

за 
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производствен

и дейности на 
територията на 

селски район 

съгласно 
приложение № 

3; 

5. Закупуване, 
включително 

чрез финансов 

лизинг, на 
специализиран

и транспортни 
средства, 

включително 

хладилни 
такива, за 

превоз на 

суровините 
или готовата 

продукция, 

използвани и 
произвеждани 

от предприя-

тието; 
6. Изграждане 

/модернизиран

е, включително 
оборудване на 

лаборатории, 

които са 
собственост на 

кандидата, 

разположени 
са на 

територията на 

предприятието 
и са пряко 

свързани с 

нуждите на 
производствен

ия процес, 

включително 
чрез финансов 

лизинг; 

7. Материални 
инвестиции за 

постигане на 

съответствие с 
новоприети 

стандарти на 

Съюза 
съгласно 

приложение № 
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8, 

включително 
чрез финансов 

лизинг; 

8. Разходи за 
достигане на 

съответствие с 

международно 
признати 

стандарти за 

системи за 
управление, 

разходи за 
въвеждане на 

добри 

производствен
и практики, 

системи за 

управление на 
качеството и 

подготовка за 

сертификация 
в 

предприятията 

само когато 
тези разходи са 

част от общ 

проект на 
кандидата; 

9. Закупуване 

на софтуер, 
включително 

чрез финансов 

лизинг; 
10. За ноу-хау, 

придобиване 

на патентни 
права и 

лицензи, за 

регистрация на 
търговски 

марки и 

процеси, 
необходими за 

изготвяне и 

изпълнение на 
проекта; 

11. Разходи, 

свързани с 
проекта, в т.ч. 

разходи за 

предпроектни 
проучвания, 

такси, 
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хонорари за 

архитекти, 
инженери и 

консултанти, 

консултации за 
икономическа 

устойчивост на 

проекти, 
извършени 

както в 

процеса на 
подготовка на 

проекта преди 
подаване на 

заявлението за 

подпомагане. 

3.  Мярка 6-7.2 

„Инвестиции 

в 

създаването, 
подобряване

то или 

разширяване
то на всички 

видове малка 

по мащаби 
инфраструкт

ура“ 

Основна цел 

на мярката е 

насърчаване 

на социалн-
то приобща-

ване, 

намалява-
нето на 

бедността и 

икономическ
ото развитие 

на терито-

рията на 
МИГ – Гоце 

Делчев – 

Гърмен – 
Хаджидимов

о чрез: 

 подобрява
не на 

средата и 
качеството 

на живот в 

населените 
места; 

 осигурява
не на базови 

услуги на 

населението 
на общините 

Гоце 

Делчев, 
Гърмен и 

Хаджидимо

во и достъпа 
до тях в 

сферата на 

образование

Подбор на 

проектни 

предложен

ия 

Не 

 

До 

левова

та 

равнос
тойнос

т на 

600 
000 

евро 

За 

подпомагане 

могат да 

кандидатстват: 

 Общините  

Гоце Делчев, 
Гърмен и 

Хаджидимово 

– за всички 
дейности; 

 Юридическ
и лица с 

нестопанска 

цел (ЮЛНЦ), 

регистрирани 

по Закона за 

юридическите 
лица с 

нестопанска 

цел за 
дейности по т. 

4, 6 и 7; 

 Читалища, 
регистрирани 

по Закона за 
народните 

читалища за 

дейности по т. 

7. 

 

Кандидатите 
ЮЛНЦ и 

читалищата 

трябва да са 
регистрирани 

и да имат  

седалище 
единствено и 

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 

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, 

1. Строителс-

тво, рекон-

струк-ция, 

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-

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 

до пазарната 

 До 100% Юни  

2017 г. 

Юли 

2017 г. 

Да Да Левова

та 

равнос

тойнос
т на 

20 000 

евро 

Левовата 

равносто

йност на 

200 000 
евро 
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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. 

само на 

територията 
на действие 

на МИГ. 

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 в селските 

райони. 

 

им стойност, 

включително 
чрез финансов 

лизинг, 

съгласно 
допустимите за 

подпомагане 

дейности по 
чл. 4; 

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. 

МЕРКИ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА МЕРКИТЕ ОТ ПРСР ИЛИ РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1305/2013, НО СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА (ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕЗФРСР) 

4. Мярка 7 
„Съхранение 

и 

популяризир
ане на 

местната 

идентичност, 
културно-

• Оживление 
на 

територията 

на МИГ чрез 
изпълнениет

о на 

дейности за 
популяризир

Подбор на 
проектни 

предложен

ия 

Не 
 

До 
левова

та 

равнос
тойнос

т на 

100 
000 

За подпома-
гане могат да 

кандидатстват: 

1. Юридически 
лица с 

нестопанска 

цел (ЮЛНЦ) в 
обществена 

Допустими са следните 
дейности, насочени към 

съхранение и 

популяризиране на 
местните обичаи, 

идентичност, културно-

историческо и природно 
наследство на 

Допустими 
разходи, 

необходими за 

осъществяване 
на дейностите 

по проекта :  

1. Разходи за 
външни 

70 - 100% Август 
2017 г. 

Октом-
ври 

2017 г. 

Да 
 

Да 
 

Левова
та 

равнос

тойнос
т на  

3 500 

евро 

Левовата 
равно-

стойност 

на 15 
000 евро 
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историческо 

и природно 
наследство“ 

ане на 

местната 
идентичност, 

развитие на 

културно-
историческо 

и природно 

наследство; 
• Повиша-

ване 

капацитета 
за устойчиво 

развитие на 
територията 

на МИГ чрез 

активно 
включване 

на местната 

общност и 
особено 

младите хора 

в съвместни 
инициативи 

за 

популяризир
ане на 

общата 

идентичност 
на общините 

Гоце Делчев, 

Гърмен и 
Хаджидимов

о; 

• Повишава-
не на 

общественат

а осведоме-
ност и 

привличане 

на интереса 
на 

посетителите 

към 
богатството 

на 

културното, 
историческо

то и 

природното 
наследство 

на терито-

рията на 
МИГ; 

• Превръ-

евро полза, 

регистрирани 
по Закона за 

юридическите 

лица с 
нестопанска 

цел; 

2. Читалища, 
регистрирани 

по Закона за 

народните 
читалища; 

3. Настоятел-
ства, 

регистрирани 

по Закона за 
народната 

просвета; 

4. Културни 
организации, 

регистрирани 

по Закон за 
закрила и 

развитие на 

културата. 
 

Партньорство-

то по мярката е  
допустимо, 

като 

партньорите 
следва да 

отговарят на 

същите 
изисквания, 

като 

посочените 
кандидати за 

получаване на 

финансова 
помощ. 

територията на МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – 
Хаджидимово: 

1. Организиране 

и провеждане на събития: 
a) Тематични 

фестивали, свързани с 

местния фолклор и 
популяризиране на 

традиционни местни 

ресурси и продукти; 
честване на местни 

празници, възстановка на  
обичаи, организиране на 

събори, панаири, 

тематични изложби, 
състезания, конкурси, 

концерти, литературни 

четения и др. събития за 
съхранение и 

популяризиране на 

местното наследство; 
b) Семинари, 

клубове, кръжоци, 

творчески ателиета, 
школи, информационни 

дни, отворени врати, 

кръгли маси, обсъждания 
и други за 

идентифициране на 

местни отличителни 
характеристики, 

повишаване на 

осведомеността на 
населението и 

привличане на интереса 

към съхранение и 
промотиране на местното 

културно-историческо и 

природно наследство, 
опазване на околната 

среда, опазване на 

природни елементи и 
защитени биологични 

видове, растения, 

дървесни видове и 
животни, типични за 

територията на МИГ, 

трансфер на знания и 
добри практики; 

c) Повишаване на 

осведомеността и 
популяризиране делата 

на местни личности от 

услуги: 

a) Разходи за 
провеждане на 

проучвания и 

изследвания; 
b) Разходи за 

разработване и 

отпечатване и 
промоциране 

на материали – 

сборници, 
албуми, 

каталози, 
брошури, 

плакати, 

табели, уеб-
страници и др.; 

c) Разходи за 

семинари, 
срещи и други 

събития – наем 

на помещения, 
оборудване 

(носии, 

озвучителна 
техника, 

компютърна 

техника, 
техника за 

заснемане на 

филми и видео 
и др.), 

транспорт за 

участниците, 
кетъринг, 

материали и 

консумативи за 
събитията, 

лектори/водещ

и и др.; 
d) Разходи за 

устен и писмен 

превод, в 
случай че е 

необходимо за 

изпълнение на 
дейностите; 

e) Други 

разходи за 
външни 

услуги, 

необходими за 
изпълнението 

на дейностите 
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щане 

територията 
на МИГ в 

привлекател

но място за 
живот и 

почивка чрез 

инициативи 
и 

иновативни 

проекти за 
опазване на 

околната 
среда. 

национално значение и 

важни исторически 
моменти от развитието 

на трите обхванати 

общини; 
d) Организиране на 

събития за привличане 

интереса на децата и 
младежите към 

историята, културата и 

природата на 
територията на МИГ и 

активното им включване; 
e) Общи инициативни и 

кампании и иновативни 

проекти за опазване на 
околната среда и 

подобряване 

екологичното състояние 
на територията на МИГ 

като събиране и 

оползотворяване на 
отпадъци, поставяне на 

кошчета, указателни 

табели за опазване на 
околната среда, събиране 

на дъждовна вода, 

почистване на почви, 
паркове и други 

обществени места, 

организиране на събития 
за повишаване 

осведомеността за 

опазване на околната 
среда, организиране и 

провеждане на открити 

уроци и събития за деца 
и ученици, еко-излети и 

др. 

2. Провеждане на 
проучвания и 

изследвания 

f) Провеждане на 
проучвания, необходими 

за организиране на 

събитията и/или 
изготвяне на материалите 

– анкетни проучвания, 

документални 
проучвания, интервюта, 

проучвания на място и 

др., свързани с местните 
обичаи, идентичност, 

културно-историческо и 

– банкови 

такси, 
пощенски 

разходи и др.; 

2. Разходи за 
закупуване на 

оборудване, 

необходимо за 
изпълнение на 

дейностите 

(носии, 
озвучителна 

техника, 
компютърна 

техника, 

техника за 
заснемане на 

филми и видео 

и др.)  
3. Разходи за 

визуализация и 

публичност 
4. Разходи за 

подготовка и 

управление на 
проекта 

f) разходи за 

външни услуги 
за лица, 

ангажирани в 

подготовката 
и/или 

управлението 

на проекта 
g) Разходи за 

командировки 

по дейности, 
свързани с 

изпълнението 

на проекта: 
пътни, дневни 

разходи и 

нощувки, 
съгласно 

действащото 

законодателств
о в областта.  

h) Режийни 

разходи. 
5. Други 

разходи, 

детайлизирани 
в поканата за 

прием на 



 

13 

 

природно наследство; 

g) Провеждане на 
проучвания за 

приложимостта на 

възобновяеми енергийни 
източници и др. 

инструменти за опазване 

на околната среда. 
3. Разработване и 

разпространяване на 

документи и материали 
за културно-

историческото и 
природно наследство и 

опазване на околната 

среда 
h) Макети, 

възстановяване на 

елементи от традиционни 
костюми или предмети от 

традиционния бит; 

i) Сборници, албуми, 
каталози и др. с елементи 

от местния бит, култура, 

обичаи и др. 
j) Брошури, книжки, 

плакати, наръчници, 

тематични стикери и др., 
свързани с тематиката на 

проекта. 

k) Информационни 
табели за природни 

елементи и защитени 

биологични видове, 
растения, дървесни 

видове и животни, 

типични за територията 
на МИГ (със снимка и 

информация за 

съответния вид) и 
поставяне на видно място 

в паркове и обществени 

места 
l) Указателни табели за 

опазване на околната 

среда; 
m) Други материали, 

необходими за 

изпълнение на 
дейностите по проекта. 

n ) Дигитализация на 

културното и природно 
наследство. 

4. Заснемане и 

заявления. 
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разпространение на 

филми 
o) Заснемане на филми, 

видео клипове или други 

мултимедийни 
възстановки на местни 

обичаи и традиции 

p) Заснемане на филми и 
видео клипове и 

разработване на радио 

излъчвания за 
насърчаване опазването 

на околната среда. 

МЕРКИ ЕСФ (ОПРЧР 2014 – 2020) 

5. Мярка 8 

„Повишаване  

достъпа до 
заетост на 

безработни 

лица, вкл. 
лица с 

увреждания  

и адаптиране 
на 

работещите 

спрямо 
нуждите на 

бизнеса” 

Основна 

цел на 

компонент 

1: 

Подобряване 

достъпа до 
заетост и 

качеството 

на работните 
места чрез 

предоставяне 

на обучения 
за 

безработни 

лица. 

Основна 

цел на 

компонент 

2: 
Адаптиране 

на 
работещите 

спрямо 

нуждите на 
бизнеса чрез 

осигуряване 

на 
възможности 

на заетите 

лица за 

учене през 

целия живот. 

Основна 

цел по 

компонент 

3: 
Повишаване 

качеството 

на живот на 
хората с 

Подбор на 

проектни 

предложен
ия 

Не 

 

До 

левова

та 
равнос

тойнос

т на 
410 

000 

евро 

За 

КОМПОНЕНТ 

1  
• Организации, 

предоставящи 

посреднически 
услуги на 

пазара на 

труда;  
• Работода-

тели;  

•Социални 
партньори;  

• Общини;  

• Центрове за 
информация и 

професионално 

ориентиране;  
• Неправител-

ствени 

организации;  
• Обучителни 

организации. 

 
За 

КОМПОНЕНТ 

2 
• Работода-

тели;  

• Сдружения 

от 

работодатели 

(клъстери);  
• Самостоя-

телно заети 

лица;  
• Обучителни 

организации;  

• Структури на 
социални 

КОМПОНЕНТ 1 – 
Обучение на 

икономически неактивни 
и безработни лица 

За СЦ 1 (насочена към 

безработни лица над 30 
годишна възраст): 

• Предоставяне 

на посреднически услуги 
на пазара на труда, 

активиране на неактивни 

лица, организиране и 
участие в трудови борси 

и др. подкрепящи услуги 

за заетост;  
• Професионално 

информиране и 

консултиране, вкл. по 
въпроси относно 

упражняването на 

трудови и осигурителни 
права;  

• Психологическо 

подпомагане;  
• Предоставяне на 

мотивационно обучение;  

• Предоставяне на 
обучение за повишаване 

на професионалната 

квалификация или 

придобиване на нова;  

• Предоставяне на 

обучение за придобиване 
на ключови 

компетентности;  

• Осигуряване на заетост 
след предоставяне на 

посреднически услуги 

и/или обучение;  
• Осигуряване на 

Категории 

допустими 

разходи: 
 

І. РАЗХОДИ 

ЗА 
ПЕРСОНАЛ 

1. Разходи за 

трудови 
възнаграждени

я и възнагра-

ждения, 
определени по 

реда на ЗДСл 

на физическите 
лица, вкл. 

осигурителнит

е вноски, 
начислени за 

сметка на 

осигурителя 
върху 

договореното 

възнаграждени
е, за лица, 

ангажирани в 

изпълнение на 
дейностите по 

проекта. 

2. Разходи за 

командировки 

/дневни, пътни 

и квартирни/ 
на лицата, 

получаващи 

възнаграждени
я. 

3. Разходи за 

стипендии на 
обучаемите 

До 100 % Август 

2017 г. 

Октом-

ври 

2017 г. 

Не 

 

 

Да Непр. Левовата 

равносто

йност на 
50 000 

евро 
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увреждания 

и техните 
семейства 

чрез 

провеждане 
на обучения 

и 

подобряване 
достъпа им 

до заетост. 

 
Специфични 

цели: 

По 

КОМПОНЕ

НТ 1 – 
Обучение на 

безработни 

лица (ПО1) 

СЦ 1: 
Увеличаване 

броя на 
започналите 

работа 

безработни 
или 

неактивни 

лица над 30-
годишна 

възраст, вкл. 

такива с 
ниско 

образование. 

СЦ 2: 
Увеличаване 

броя на 

икономическ
и 

неактивните 

младежи 
извън 

образование 

и обучение 
на възраст до 

29 г. вкл., 

които са 
получили 

предложение 

за обучение, 
работа, стаж 

или 

обучение по 
време на 

работа 

партньори;  

• Неправител-
ствени 

организации. 

 
За 

КОМПОНЕНТ 

3 
• Неправител-

ствени 

организации; 
• Организации, 

предоставящи 
посреднически 

услуги на 

пазара на 
труда;  

• Образовател-

ни и 
обучителни 

институции и 

организации;  
•Доставчици 

на социални 

услуги;  
• Работода-

тели; 

• Общини;  
• Центрове за 

информация и 

професионално 
ориентиране. 

 

 
 

 

обучение по време на 

работа (чиракуване) и 
стажуване;  

• Предоставяне на 

стимули за насърчаване 
на мобилността на 

търсещи работа лица от 

групите в неравностойно 
положение на пазара на 

труда.  

• Предоставяне на 
стимули на работодатели 

за наемането на 
безработни лица от 

групите в неравностойно 

положение на пазара на 
труда.  

• Работа с работодателите 

за преодоляване на 
дискриминационни 

нагласи при наемането на 

представители на 
уязвими групи на пазара 

на труда, заедно с 

предоставянето на 
посреднически услуги за 

работодателите.  

За СЦ 2 (насочена към 
безработни лица до 29 

годишна възраст): 

• Предоставяне на 
посреднически услуги на 

пазара на труда, 

организация на трудови 
борси и други 

подкрепящи услуги за 

заетост;  
• Дейности за активиране 

на икономически 

неактивни младежи, 
които не са в образование 

или обучение, за 

включването им на 
пазара на труда, в т.ч. 

информационни 

кампании и събития, 
трудови борси, ателиета 

за търсене на работа и 

др.;  
• Професионално 

информиране и 

консултиране; 
психологическо 

подпомагане;  

лица. 

 
II. РАЗХОДИ 

ЗА 

МАТЕРИАЛИ  
 

4. Разходи за 

материали и 
консумативи, 

необходими за 

осъществяване
то на 

дейностите по 
проекта. 

 

5. Разходи за 
закупуване на 

оборудване и 

обзавеждане, 
необходими за 

осъществяване

то на 
дейностите по 

проекта. 

 
III. РАЗХОДИ 

ЗА УСЛУГИ 

 
6. Разходи за 

застраховки на 

придобитото 
обзавеждане и 

оборудване. 

7. Разходи за 
наем на: зали, 

оборудване и 

други, пряко 
свързани и 

необходими за 

осъществяване
то дейностите 

по проекта. 

8. Разходи за 
дейности, 

свързани с 

осигуряване на 
публичност. 

9. Разходи за 

организиране 
на събития, 

вкл. транспорт, 

кетъринг, 
лектори и др. 

10. 
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(чиракуване)

, или са 
насочени 

към 

продължаван
е на 

образовани-

ето, със 
завършено 

средно или 

висше 
образование 

и такива с 
основна или 

по-ниска 

образователн
а степен. 

По 

КОМПОНЕ

НТ 2 – 
Обучение на 

заети лица 
(ПО1) 

СЦ 3: 

Увеличаване 
броя на 

заетите лица, 

придобили 
нови знания 

и умения 

По 

КОМПОНЕ

НТ 3 – 
Обучения на 
уязвими 

групи и 

мерки за 
интеграцията 

на пазара на 

труда (ПО1 и 
ПО2) 

СЦ 4: 

Насърчаване 
на равните 

възможности 

за заетост и 
интеграция 

на пазара на 

труда на 
лицата, 

полагащи 

грижи за 
зависими 

членове или 

• Предоставяне на 

обучение след 
регистрация като 

безработно лице - 

мотивационни обучения, 
обучение за придобиване 

на професионална 

квалификация, обучение 
за придобиване и 

усъвършенстване на 

ключови 
компетентности, 

обучения по 
предприемачество;  

• Осигуряване на 

възможност за заетост, в 
т.ч. обучение по време на 

работа (чиракуване) и 

стажуване, след 
регистрация като 

безработно лице;  

• Предоставяне на 
стимули за насърчаване 

на географската 

мобилност с цел работа;  
• Предоставяне на 

стимули на работодатели 

за наемането на 
безработни младежи;  

• Популяризиране и 

насърчаване 
стартирането и 

развитието на 

самостоятелна стопанска 
дейност и 

предприемачество;  

• Предоставяне на 
обучения за придобиване 

на предприемачески, 

управленски и бизнес 
умения;  

• Подпомагане 

разработването на бизнес 
идеи и насочване към 

финансиращи програми 

за стартиращи 
предприемачи, в т.ч. по 

ОП РЧР.  

 

КОМПОНЕНТ 2 – 
Обучение на заети лица 

• Предоставяне на 
обучение за повишаване 

на професионалната 

Предоставяне 

на обучения за 
безработни 

и/или заети 

лица в 
посочените в 

поканата за 

прием на 
заявления 

области. 

11. Разходи, 
произтичащи 

от договори за 
изработка/ 

услуга или 

договори за 
поръчка по 

реда на ЗЗД, 

неквалифицира
ни другаде, 

необходими за 

осъществяване
то на 

дейностите по 

проекта. 
 

IV. 

НЕВЪЗСТАН
ОВИМ ДДС 

V. НЕПРЕКИ 

РАЗХОДИ 
12. Разходи за 

организация и 

управление на 
проекта – 

разходи, 

свързани с 
възнаграждени

ята на 

персонала по 
администриран

е на проекта – 

ръководител на 
проект, 

технически 

сътрудник, 
счетоводител и 

друг експертен 

или 
технически 

персонал, 

както и 
административ

ните разходи, 
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на хората с 

увреждания 
чрез 

предоставяне 

на обучения 
и 

осигуряване 

на заетост 
(ПО1) 

СЦ 5: 

Улесняване 
достъпа до 

заетост на 
лица с 

увреждания 

и членове на 
семейства с 

деца, 

включително 
и чрез 

предоставяне 

на социални 
и здравни 

услуги 

(ПО2) 

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 

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, 

свързани с 

управлението 
на проекта 

(режийни 

разходи, 
консумативи и 

материали, 

наем, разходи 
за команди-

ровки). 

13. Невъзста-
новим ДДС за 

разходите по 
раздел V. 

VI. Други 

разходи, 
необходими за 

изпълнение на 

проекта, 
посочени в 

поканата за 

подаване на 
заявления за 

кандидатства-

не. 
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дигитални компетенции, 

предприемачество и др. 
  

КОМПОНЕНТ 3 – 
Обучения на уязвими 
групи и мерки за 

интеграцията на пазара 

на труда 
За СЦ 1 (по приоритетна 

ос 1): 

• Предоставяне на 
посреднически услуги на 

пазара на труда и др. 
подкрепящи услуги за 

заетост; 

• Професионално 
информиране и 

консултиране, вкл. по 

въпроси относно 
упражняването на 

трудови и осигурителни 

права на лицата, 
полагащи грижи за 

зависими членове или на 

хората с увреждания;  
• Подобряване на достъпа 

до услуги за кариерно 

развитие, насърчаване 
участието на пазара на 

труда и възстановяване 

на трудовата активност 
на членовете на 

семейства с деца 

/включително с 
увреждания/; 

• Предоставяне на 

обучение за повишаване 
на професионалната 

квалификация или 

придобиване на нова; 
• Предоставяне на 

обучение за придобиване 

на ключови 
компетентности; 

• Осигуряване на заетост 

на лицата, полагащи 
грижи за зависими 

членове или на хората с 

увреждания след 
предоставяне на 

посреднически услуги 

и/или обучение за период 
до 6 месеца; 

• Адаптиране и 
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оборудване на работно 

място за лицата с 
увреждания; 

• Работа с работодателите 

за преодоляване на 
дискриминационни 

нагласи при наемането на 

представители на 
уязвими групи на пазара 

на труда, заедно с 

предоставянето на 
посреднически услуги за 

работодателите. 
За СЦ 2 (по приоритетна 

ос 2): 

• Реализация на 
интегрирани подходи за 

мотивиране и 

насърчаване участието на 
пазара на труда на лица, 

полагащи грижи за 

зависими членове на 
семейства /деца, вкл. и с 

увреждания, възрастни 

хора, зависими от грижи, 
пълнолетни лица с 

увреждания/; 

• Подкрепа за намиране 
на работа и подобряване 

достъпа до заетост на 

хората с увреждания, вкл. 
чрез интегрирани 

комплексни мерки и 

предоставяне на 
подкрепящи иновативни 

услуги в общността; 

• Подобряване достъпа 
до здравеопазване и 

промоция на здравето, 

вкл. чрез иновативни 
междусекторни услуги в 

общността и в домашна 

среда, според 
индивидуалните 

потребности на човека с 

увреждане и чрез 
информационно-

образователни и здравно-

консултативни услуги; 
• Обучения на уязвимите 

групи и на членовете на 

семейства, които се 
грижат за зависим член 

на семейството.  
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• Мотивационна и/или 

психологическа или друг 
тип подкрепа за целевите 

групи, според тяхната 

индивидуална 
потребност; 

• Инициативи за 

информиране и 
представяне на 

възможностите на хората 

с увреждания 
позитивната им роля в 

обществото с цел 
разчупване на 

стереотипите и промяна 

на нагласата на 
обществото и 

работодателите спрямо 

тях чрез информирането 
им в достатъчна степен 

за възможностите на 

хората с увреждания. 

МЕРКИ ЕФРР (ОПИК 2014 – 2020) 

6. 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 

капацитет и 

засилване на 

експортния 
потенциал. 

Подбор на 

проектни 

предложен
ия 

Не 

 

До 

левова

та 
равнос

тойнос

т на  
1 320 

000 

евро 

• Малки 

предприятия 

• Средни 
предприятия 

Категорията на 

предприятието 
се определя 

съгласно 

Закона за 
малките и 

средни 

предприятия и 
Приложение I 

на Регламент 

(ЕС) № 
651/2014. 

 

Кандидатите за 
подпомагане 

трябва да са с 

код на основна 

икономическа 

дейност по 

Класификация 
на икономи-

ческите 

дейности (КИД 
- 2008) в една 

от посочените 

групи сектори 
на 

1.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  
Предвижда се 

повишаване на 

производителността, 
ефективното и ефикасно 

използване на факторите 

на производство 
(човешки капитал, 

природни ресурси и 

технологии), подобря-

ване на производствените 

процеси чрез инвестиции 

в дълготрайни 
материални и 

нематериални активи, 

въвеждане на водещи 
технологични решения 

и/или реинженеринг на 

процеси, разширяване на 
производството чрез 

Специфични 

разходи за 

изпълнение на 
дейностите по 

проекта: 

I. Разходи за 
услуги 

1. Разходи за 

услуги по 
въвеждане и 

сертифициране 

на системи за 
управление в 

съответствие с 

изискванията 
на 

национални/ев

ропейски/межд
ународни 

стандарти. 

2. Разходи за 

услуги за 

постигане на 

съответствие и 
оценка на 

съответствие 

на продукти с 
изисквания 

3. Разходи за 

услуги във 
връзка с 

до 90 % Август 

2017 г. 

Октом-

ври 

 2017 г. 

Не 

 

 

Да 

 

Непр. Левовата 

равносто

йност на 
180 000 

евро 
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икономическа 

дейност 
съгласно 

тяхната 

технологична 
интензивност: 

•  Високотех-

нологични и 
средно 

високотехноло

гични 
промишлени 

производства 
(кодове от 

сектор С 

„Преработва-
ща промиш-

леност“); 

• Интензивни 
на знание 

услуги (кодове 

от сектор J 
„Създаване и 

разпространен

ие на 
информация и 

творчески 

продукти; 
далекосъобщен

ия“ и М72 

„Научноизслед
ователска и 

развойна 

дейност“); 
• Нискотехно-

логични и 

средно 
нискотехнолог

ични 

промишлени 
производства 

(кодове от 

сектор С 
„Преработва-

ща промиш-

леност“). 
 

 

 
 

добавяне на нови 

характеристики или 
подобряване на 

съществуващите 

продукти и услуги и 
диверсификация на 

дейността чрез 

разнообразяване на 
портфолиото на 

предприятията и достъп 

до пазари. Подобряване 
на ефективността в 

предприятията и тяхната 
конкурентоспособност 

чрез внедряване на нови 

технологии/практики/мет
оди/системи за 

подобряване на 

ресурсната ефективност 
и ефикасност в 

производствения процес, 

въвеждане на добри 
практики/технологични 

методи/технологии/проце

си за намаляване 
консумацията на 

природни ресурси, 

безотпадни технологии, 
оползотворяване на 

вторични суровини и 

производствените 
отпадъци, регенериране и 

др. 

 
2. Подкрепа за 

специализирани услуги 

за МСП за развитие и 
укрепване на 

управленския капацитет  

Подкрепата е насочена 
към управлението на 

факторите на 

производство, с акцент 
върху изграждането на 

възможности за 

възприемане и 
адаптиране на 

европейски и 

международни знания и 
добри практики. За 

повишаване на 

конкурентоспособността 
и като резултат на 

експортния потенциал на 

внедряване и 

сертифициране 
на добри 

производствен

и практики 
4. Разходи за 

ползване на 

специализиран
и 

консултантски 

услуги за 
реинженеринг 

на процесите  в 
предприятията. 

5. Разходи за 

услуги във 
връзка с ре-

сертификацият

а на системи за 
управление; 

6. Разходи за 

услуги за 
разработване и 

въвеждане на 

базирани на 
ИКТ  софтуери 

за управление 

на бизнес 
процесите в 

предприятията.   

7. Разходи за 
услуги по 

използването 

на софтуер за 
управленски 

системи като 

услуга 
8. Разходи за 

услуги за 

„колокация“ на 
сървъри, 

необходими за 

въвеждането 
на ИКТ 

базирани 

софтуери за 
управление на 

бизнес 

процесите в 
предприятията 

9. Други 

разходи за 
услуги, 

необходими за 
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българските МСП чрез 

инвестициите ще се 
насърчава: разработване, 

внедряване и 

сертифициране на 
системи за управление на 

качеството, опазване на 

околната среда, еко 
маркировка, сигурност на 

информацията и други 

съгласно международни, 
европейски и национални 

стандарти; разработване, 
трансфер, внедряване и 

сертифициране на добри 

производствени 
практики; услуги по 

реинженеринг на 

процесите в 
предприятията; трансфер 

и адаптиране на нови 

модели за управление на 
промените и бърза 

адаптация към тях; 

разработване на 
стратегии за пазарна 

реализация, проучвания и 

трансфер на 
инструментариум за 

навлизане на нови пазари 

и за задоволяване на 
пазарното търсене и 

разнообразяване на 

предлагането. 
 

3. Подкрепа за растеж на 

предприятия чрез 
подобряване на 

качеството и насърчаване 

на използването на ИКТ 
и услуги  

Подкрепата е насочена 

към подобряване на 
качеството на 

съществуващи процеси, 

продукти и услуги чрез 
разработване и 

въвеждане на базирани 

на ИКТ системи и 
приложения, 

включително 

„виртуализирани“, 
„облачни“, „мобилни“: за 

управление на бизнеса, 

изпълнение на 

дейностите. 
 

II. 

Инвестиционн
и разходи 

10. Разходи за 

придобиване 
на машини, 

съоръжения и 

оборудване, 
представляващ

и дълготрайни 
материални 

активи (ДМА), 

необходими за 
изпълнението 

на дейностите 

по проекта; 
11. Разходи за 

придобиване 

на 
дълготрайни 

нематериални 

активи (ДНА), 
необходими за 

изпълнението 

на дейностите 
по проекта. 

12. Разходи за 

организация на 
обучения и 

събития по 

дейност 4 
(разходи за 

наем на 

помещения, 
транспорт, 

лектори, 

кетъринг, 
материали за 

участниците, 

организиране 
на посещения 

и др.). 

 
Общи разходи 

за изпълнение 

на дейностите 
по проекта: 

13. Разходи за 

информация и 
комуникация 

(вкл. 
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включително такива за 

интеграция на различни 
звена и локации на 

дадено дружество, 

системи за 
автоматизирано 

проектиране, инженерни 

дейности и производство; 
за трансформиране на 

бизнес и операционни 

процеси, които водят до 
повишаване на 

производителността и 
конкурентоспособността; 

електронни платформи за 

бизнес за подобряване на 
достъпа до чужди пазари. 

 

 
 

 

 
Максимален размер на 

общите допустими 

разходи за един проект – 
левовата равностойност 

на 200 000 евро. 

визуализация) 

14. Разходи за 
управление и 

изпълнение на 

проекта, вкл.: 

 възнаграж-

дения на 
физически 

лица и здравни 

и осигури-
телни вноски 

за сметка на 

работодателя; 

 разходи за 

командировки 
в страната и 

чужбина 

(пътни, дневни 
и квартирни) 

на персонала 

на предприя-
тието, 

разработващ 

иновацията, 
необходими за 

изпълнението 

на дейностите 
по проекта. 

15. Други 

разходи, 

необходими за 

изпълнението 

на проекта, 
посочени в 

условията за 

кандидатстван
е за всеки 

прием по 

мярката. 

 
 

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.) 1 евро =1.95583 лв. 

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

със седалище на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен или Хаджидимово. Дейностите следва да се извършват на територията  на общините Гоце Делчев, 

Гърмен или Хаджидимово. 

4.) Проектът на ИГРП е одобрен с Решение №6 по Протокол от 08.12.2016г. от заседание на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” и подлежи на 

съгласуване с Управляващите органи на ОПИК и ОПРЧР. 


