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 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“  

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД“ 

СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-149/21.10.2016г. 

 

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР  ЗА 2021 ГОДИНА, одобрена с Решение №67 от 16.12.2020г., актуализирана с Решение №69 от 19.03.2021г., с 

Решение №71 от 27.04.2021г., Решение №75 от 15.07.2021г., и с Решение №78 от 16.08.2021г., на УС на „МИГ – Любимец – Ивайловград” 

 
Наименова

ние на  

процедурат

а 

Цели на 

предоставянат

а БФП* по 

процедурата 

Начин на 

провеждан

е на 

процедура

та, 

съгласно 

чл.2 от 

ПМС 

№162 от 

2016г. 

Извършва

не на 

предварит

елен 

подбор на 

концепции

те за 

проектни 

предложен

ия 

Общ бюджет 

на БФП по 

процедурата 

(в лева) 

Допустими 

кандидати 

Примерни 

допустими дейности 

Категории допустими 

разходи 

Максимал

ен % на 

съфинанси

ране 

  

Дата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

Краен 

срок за 

подаване 

на 

проектни 

предлож

ения 

Представлява 

ли 

процедурата/ч

аст от нея: 

Размер на БФП за 

проект (в лева) 

Държа

вна 

помощ 

Минима

лна 

помощ 

Минима

лен 

Максима

лен 

Мярка 4  

(код на 

мярката 

по ПРСР 
2014 -

2020г. – 

7.2.) - 

„Подкрепа 

за 

инвестици

и в 

създаване

то, 

подобрява

нето или 

разширяв

ането на 

всички 

видове 

малка по 

мащаби 

Подобряване 
на малка по 

мащаби 

публична 
инфраструктур

а, подобряване 

на облика на 
населените 

места на 

територията на 
МИГ – 

Любимец – 

Ивайловград и 
разширяване 

на основни 

услуги за 
населението, 

свързани със 

свободното 
време, спорт и 

култура. 

Подбор на 
проектни 

предложен

ия 

НЕ 586 749.00 

 

Наличен 

остатъчен 

бюджет –  

61137.36 лв 

1. Община 
Любимец и 

Община 

Ивайловград за 
всички 

дейности; 

2. ЮЛНЦ - за 
дейности, 

свързани със 

социалната, 
спортната 

инфраструктур

а и културния 
живот; 

3. МИГ 

Любимец– 
Ивайловград. 

 

-Строителство, 
реконструкция, 

рехабилитация на 

улици, тротоари и 
съоръженията към 

тях. 

-Изграждане, 
обновяване на 

паркове, площади, 

градинки, улично 
озеленяване. 

-Изграждане, 

реконструкция, 
ремонт на социална 

инфраструктура 

извън процеса на 
деинституционализа

ция на деца или 

възрастни, 
включително 

транспортни 

-Изграждането, 
включително 

отпускането на лизинг, 

или подобренията на 
недвижимо имущество и 

инфраструктура. 

-Закупуването или 
вземането на лизинг на 

нови машини и 

оборудване, обзавеждане 
до пазарната цена на 

актива. 

-Общи разходи, свързани 
с изброените по-горе, 

например хонорари на 

архитекти, инженери и 
консултанти, хонорари, 

свързани с консултации 

относно екологичната и 
икономическата 

устойчивост (разходите 

100% за 
бенефицие

нти -

общини и 
ЮЛНЦ, 

когато 

проектът 
не 

генерира  

приходи. 
 

 

Август, 
2021г. 

29 
Декември 

2021г. 

НЕ НЕ Левовата 
равносто

йност на  

5 000 
евро 

  

 

61137.36 
лева 
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публична 

инфрастру

ктура, 

включите

лно 

инвестици

и в 

енергия от 

възобновя

еми 

източници 

и 

спестяван

е на 

енергия“ 

 

 

 
 

средства. 

-Енергийна 

ефективност в 

общински сгради, в 
които се предоставят 

обществени услуги. 

-Изграждане, 
реконструкция, 

ремонт, оборудване, 

обзавеждане на 
спортна 

инфраструктура. 

-Изграждане, 
реконструкция, 

ремонт, реставрация, 

оборудване, 
обзавеждане на 

обекти, свързани с 

културния живот 
вкл. и дейности по 

вертикалната 

планировка и 
подобряване на 

прилежащите 

пространства; 
-Реконструкция, 

ремонт, оборудване, 

обзавеждане на 

общинска 

образователна 

инфраструктура с 
местно значение в 

селските райони. 

 

не може да надхвърлят 

12% от общата сума). 

-Разходи за 

нематериални активи - 
придобиването или 

развитието на 

компютърен софтуер и 
придобиването на 

патенти, лицензи, 

авторски права, 
търговски марки. 

 

Мярка 5  

(код на 

мярката по 
ПРСР 2014 

-2020г. – 

7.5.) -  
«Подкрепа 

за 

публично 

ползване в 

инфрастру

ктура за 

отдих, 

туристичес

ка 

информац

ия и малка 

по мащаб 

туристичес

ка 

инфрастру

Да се насърчи 

растежа на 

доходите и 
създаването на 

заетост на 

територията 
чрез 

подпомагане 

развитието на 
селския 

туризъм. Да се 

разнообрази и 
подобри 

туристическата 

инфраструктур
а, атракции и 

съоръжения за 

посетители на 
територията. 

Опазване и 

популяризиран

Подбор на 

проектни 

предложен
ия 

НЕ 293 374.50 1.Община 

Любимец/ 

Община 
Ивайловград; 

2. ЮЛНЦ, 

развиващи 
дейност в 

областта на 

туризма; 
3. МИГ 

Любимец – 

Ивайловград 
 

-Изграждане, 

реконструкция, 

ремонт, закупуване 
на оборудване и/или 

обзавеждане на: 

туристически 
информационни 

центрове; 

посетителските 
центрове за 

представяне и 

експониране на 
местното природно и 

културно наследство; 

центровете за 
изкуство и занаяти с 

туристическа цел. 

-Изграждане, 
реконструкция, 

ремонт и закупуване 

на съоръжения за 

-Изграждането  или 

подобрения на 

недвижимо имущество, 
свързано с туризма. 

-Закупуването или 

вземането на лизинг на 
ново оборудване/ 

обзавеждане до 

пазарната цена на актива. 
-Общи разходи, свързани 

с изброените по-горе, 

например хонорари на 
архитекти, инженери и 

консултанти, хонорари, 

свързани с консултации 
относно екологичната и 

икономическата 

устойчивост – до 12 % от 
стойността на проекта. 

-Придобиването или 

развитието на 

100% за 

бенефицие

нти -
общини и 

ЮЛНЦ, 

когато 
проектът 

не 

генерира  
приходи. 

 

 
 

Юни, 

2021г. 

Септември  

2021г. 
НЕ НЕ Левовата 

равносто

йност на  
5 000 

евро 

  
 

Левовата 

равносто

йност на  
100 000 

евро 

 
Левовата 

равносто

йност на  
50 000 

евро, 

когато 
кандидат

а е 

ЮЛНЦ 
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ктура“ 

 

 

 

е на 

природното и 

културно 

наследство на 
територията. 

 

туристически 

атракции, които са 

свързани с местното 

природно, културно 
и/или историческо 

наследство и 

предоставящи услуги 
с познавателна или 

образователна цел - 

туристическа 
инфраструктура 

(информационни 

табели и 
пътепоказатели за 

туристическите 

места и маршрути, 
съоръжения за 

безопасност, 

велоалеи и 
туристически пътеки. 

 

компютърен софтуер и 

придобиването на 

патенти, лицензи, 

авторски права, 
търговски марки (ако е 

приложимо). 

 

Мярка 3  

(код на 
мярката по 

ПРСР 2014 -
2020г. – 6.4.) 

- „Подкрепа 

за 

инвестиции 

в 

установява

нето и 

развитието 

на 

неселскосто

пански 

дейности“ 

 

 

Повишаване на 

конкурентоспо
собността на 

територията, 
посредством 

инвестиции в 

неземеделски 

дейности. 

Създаване на 

заетост и 
диверсификаци

я на 

неземеделски 
дейности, 

развитието на 

технологиите в 
областта на 

„зелената 

икономика”, 
включително 

на енергия от 

възобновяеми 
енергийни 

източници за 

собствено 
потребление. 

 

Подбор на 

проектни 
предложен

ия 

НЕ 881 884.04 

 

Наличен 

остатъчен 

бюджет –  

369 647,39 

лв 

Съществуващи 

или 
новосъздадени 

микропредпри
ятия, 

регистрирани 

като 

еднолични 

търговци или 

юридически 
лица по 

Търговския 

закон, Закона 
за 

кооперациите 

или Закона за 
вероизповедан

ията, както и 

физически 
лица, 

регистрирани 

по Закона за 
занаятите.  

 

Предоставя се 

подпомагане за 
инвестиции в 

неземеделски 
дейности, които са 

насочени към: 

-Развитие на туризъм 

(изграждане и 

обновяване на 

туристически обекти 
и развитие на 

туристически 

услуги). 
-Производство и/или 

продажба на 

продукти, които не 
са включени в 

Приложение 1 от 

Договора за 
функциониране на 

Европейския съюз 

(независимо от 
вложените продукти 

и материали). 

-Развитие на услуги 
във всички сектори, 

(извън обхвата на 

Мерки с код 4.1 и 
4.2.). 

-Производство на 

енергия от 
възобновяеми 

енергийни източници 

за собствено 

Финансова помощ за 

инвестиции в материални 
и нематериални активи за 

създаване и развитие на 
неземеделски  дейности в 

селските райони, 

включващи: 

-Изграждане, 

придобиване или 

подобрения на 
недвижимо имущество. 

-Закупуване, 

включително чрез лизинг 
на нови машини и 

оборудване до пазарната 

стойност на активите. 
-Общи разходи (напр. 

хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, 
хонорари, свързани с 

консултации относно 

екологичната и 
икономическата 

устойчивост, 

включително проучвания 
за техническа 

осъществимост). Общите 

разходи не могат да 
надхвърлят 12 % от 

сумата на допустимите 

разходите; 
-Разходи за придобиване 

и/или създаване на 

компютърен софтуер; 

70% от 

общите 
допустими 

разходи. 
Интензите

тът на 

подпомага

не по 

проект за 

развитие 
на туризъм 

(изграждан

е и 
обновяван

е на 

туристичес
ки обекти 

и развитие 

на 
туристичес

ки услуги) 

не може да 
надвишава 

5 на сто от 

общите 
допустими 

разходи.    
 
 

28 

Декември 
2018г. 

(обявяване 
на 

процедурата

) 

 
Септемвр

и, 2021г. 

(обявяване 
на прием-

остатъчен 

бюджет)  

Декември 

2021г. 
НЕ ДА Левовата 

равносто
йност на  

5 000 
евро 

Левовата 

равносто
йност на  

70 000 
евро 
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потребление. 

-Развитие на занаяти 

(включително 

предоставяне на 
услуги, свързани с 

участието на 

посетители в 
занаятчийски 

дейности) и други 

неземеделски 
дейности. 

придобиване на патенти, 

лицензи, авторски права 

и марки. 

 

Мярка 2  

(код на 

мярката 
по ПРСР 

2014 -

2020г. - 
4.2) - 

„Инвестиц

ии в 

преработв

ащия 

сектор“ 

Повишаване на 

конкурентоспо

собността и 
устойчивостта 

на 

предприятията 
от хранително-

преработвател

ния сектор. 
Повишаване 

производителн

остта на труда, 
подобряване 

на качеството, 
добавяне на 

стойност и 

преработка на 

земеделска 

продукция. 

 

Подбор на 

проектни 

предложен
ия 

НЕ 136 900,00  -Земеделски 

производители 

(физически 
или 

юридически 

лица), 
регистрирани 

по Наредба № 

3 от 1999 г.  
-Еднолични 

търговци и 

юридически 
лица с основна 

дейност 
производство и 

преработка на 

хранителни 

продукти от 

обхвата на 

ПРСР и извън 
обхвата на 

другите ОП.  

 

Инвестиции  в 

материални и 

нематериални 
активи, които водят 

до подобряване на 

цялостната дейност 
на предприятието 

(стопанството) чрез: 

-Внедряване на нови 
и/или модернизиране 

на наличните 

мощности и 
подобряване на 

използването им, 
и/или 

-Внедряване на нови 

продукти, процеси и 

технологии, и/или 

-Намаляване на 

себестойността на 
произвежданата 

продукция, и/или 

-Постигане на 
съответствие с 

нововъведени 

стандарти на ЕС, 
и/или 

-Подобряване на 

сътрудничеството с 
производителите на 

суровини, и/или 

-Опазване на 
околната среда, 

включително 

намаляване на 
вредните емисии и 

отпадъци, и/или 

-Подобряване на 
енергийната 

ефективност в 

предприятията, и/или 
-Подобряване на 

безопасността и 

хигиенните условия 

Инвестиции в 

материални и 

нематериални активи за: 
-Изграждане, 

придобиване и 

модернизиране на сгради 
и други недвижими 

активи, свързани с 

производството и/или 
маркетинга, включително 

такива, използвани за 

опазване компонентите 
на околната среда. 

-Закупуване, 
включително чрез 

финансов лизинг, и/или 

инсталиране на нови 

машини, съоръжения и 

оборудване, необходими 

за подобряване на 
производствения процес 

по преработка и 

маркетинга, в т.ч. за: 
преработка, пакетиране, 

включително охлаждане, 

замразяване, сушене, 
съхраняване и др. на 

суровините или 

продукцията; 
производство на нови 

продукти, въвеждане на 

нови технологии и 
процеси; опазване 

компонентите на 

околната среда; 
производство на енергия 

от ВЕИ за собствените 

нужди на предприятието, 
вкл. чрез преработка на 

растителна и животинска 

първична и вторична 
биомаса. 

-Подобряване на 

енергийната ефективност 

60% от 

общите 

допустими 
разходи. 

Септември 

2021г. 

Декември  

2021г. 
НЕ НЕ Левовата 

равносто

йност на  
5 000 

евро 

136 900 

лева 
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на производство и 

труд, и/или 

-Подобряване на 

качеството и 
безопасността на 

храните и тяхната 

проследяемост и/или 
-Подобряване на 

възможностите за 

производство на 
биологични храни 

чрез преработка на 

първични земеделски 
биологични 

продукти. 

 

и за подобряване и 

контрол на качеството и 

безопасността на 

суровините и храните. 
-Закупуване на земя, 

сгради и помещения, 

предназначени за 
изпълнение на проекта 

(до 10 % от общите 

разходи за проекта). 
-Закупуване, 

включително чрез 

финансов лизинг, на 
специализирани 

транспортни средства, 

включително хладилни 
такива, за превоз на 

суровините или готовата 

продукция, използвани и 
произвеждани от 

предприятието. 

-Изграждане/ 
модернизиране, 

включително оборудване 

на лаборатории, които са 
собственост на 

кандидата, разположени 

са на територията на 

предприятието и са пряко 

свързани с нуждите на 

производствения процес, 
включително чрез 

финансов лизинг. 

-Разходи за достигане на 
съответствие с 

международно признати 

стандарти за системи за 
управление, разходи за 

въвеждане на добри 

производствени 
практики, системи за 

управление на качеството 

и подготовка за 
сертификация в 

предприятията само 

когато тези разходи са 
част от общ проект на 

кандидата. 

-Закупуване на софтуер, 
включително чрез 

финансов лизинг, 
необходим за 

изпълнението на проекта. 

-За ноу-хау, придобиване 
на патентни права и 
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лицензи, за регистрация 

на търговски марки и 

процеси, необходими за 

изготвяне и изпълнение 
на проекта. 

-Разходи, свързани с 

проекта, в т.ч. разходи за 
предпроектни 

проучвания, такси, 

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, така и по 
време на неговото 

изпълнение, които не 

могат да надхвърлят 12 
% от общия размер на 

допустимите разходи по 

проект. 

  


