
държавн

а помощ

минимална 

помощ
минимален максимален

1

Подмярка 

4.1 

"Инвестици

и в 

земеделски 

стопанства"

преструктуриране и развитие на наличните 

материални мощности в стопанствата;

• насърчаване въвеждането на нови технологии 

в производството и модернизация на 

физическия капитал;

•  опазване на компонентите на околната среда;

•  спазване стандартите на Европейския съюз 

(ЕС) и подобряване на условията в 

земеделските стопанства

Подбор на 

проектни 

предложения

не

200000лв. по първа 

покана, а за всяка 

следваща покана 

разполагаемия 

бюджет е разликата 

между 200000лв. и 

одобрената 

финансова помощ от 

ДФЗ и тази по 

одобрените от МИГ 

проектни 

предложения.

- Физически и юридически 

лица

- Групи на производители

1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една 

или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и 

съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на 

продукцията за продажба;

2. признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от 

полза на цялата група или организация на производители и са свързани с 

основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски 

продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията 

за продажба.

Земеделските продукти по ал. 1 могат да бъдат само продукти, включени в 

приложение № 1 от ДФЕС, и памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.

Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктът е памук или продуктите 

по приложение № 1 са в обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз

- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, вкл. чрез лизинг;

- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на 

активите, вкл. Чрез лизинг;

- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за 

производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

- Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и 

консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа 

осъществимост на проекта;

- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, 

необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

- Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи. Разходите следва да 

отговарят и на останалите алинеи на чл. 32 от Наредбата по подмярката.

- Разходи за закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни за 

събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на 

живи животни и птици, и др.

- За инвестициите в пчеларство ще бъде направено пълно разграничение между инвестициите подпомагани по подмярка 

4.1 и тези подпомагане по „Национална програма по пчеларство. Ще се подпомагат кандидати, които притежават над 150 

пчелни семейства.

от 50 до 

70%

1. Януари 2018г.

2. Април 2018г.

3. Юли 2018г.

4. Октомври 

2018г.

1. Февруари 

2018г.

2. Май 2018г.

3. Август 2018г.

4. Ноември 

2018г.

Не Не 

левовата 

равностойност 

на 5000 евро

левовата 

равностойност  

на 100000 евро

2

Подмярка 

4.2 

"Инвестици

и в 

преработка/

маркетинг 

на 

селскостопа

нски 

продукти

1. по-добро използване на факторите за 

производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и 

технологии, включително къси вериги на 

доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността 

на храните и тяхната проследяемост;

4. постигане на съответствие със стандартите 

на Европейския съюз (ЕС);

5. подобряване опазването на околната среда.

Подбор на 

проектни 

предложения

не

300 000лв.  по първа 

покана, а за всяка 

следваща покана 

разполагаемия 

бюджет е разликата 

между 300000лв. и 

одобрената 

финансова помощ от 

ДФЗ и тази по 

одобрените от МИГ 

проектни 

предложения.

1. земеделски стопани; 

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., регистрирани 

по ТЗ или ЗК.

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

селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г

1. 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;

2. 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:

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) производство на 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 производствени дейности до 10 % от общия размер 

на допустимите инвестиционни разходи;

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за 

производствени дейности на територията на МИГ;

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни 

такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. 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;

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, 

включително чрез финансов лизинг;

8. 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;

40-50%

1. Януари 2018г.

2. Април 2018г.

3. Юли 2018г.

4. Октомври 

2018г.

1. Февруари 

2018г.

2. Май 2018г.

3. Август 2018г.

4. Ноември 

2018г.

Да Не 

левовата 

равностойност 

на 5000 евро

левовата 

равностойност 

на 100000 евро
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Подмярка 

6.4 

"Инвестици

онна 

подкрепа за 

неземеделск

и дейности

1. разнообразяване към неземеделски 

дейности;

2. насърчаване на предприемачеството на 

територията;

3. насърчаване развитието на туризма на 

територията;

4. развитие на „зелена икономика“ и иновации;

5. създаване на възможности за заетост и 

повишаване на качеството на живот.

Подбор на 

проектни 

предложения

не

1 320 000лв.  по 

първа покана, а за 

всяка следваща 

покана 

разполагаемия 

бюджет е разликата 

между 1320000лв. и 

одобрената 

финансова помощ от 

ДФЗ и тази по 

одобрените от МИГ 

проектни 

предложения.

1. Микропредприятия, 

регистрирани като 

еднолични търговци или 

юридически лица по 

Търговския закон или 

Закона за кооперациите;

2. Земеделски 

производители (с 

икономически размер на 

стопанството над 2000 евро 

стандартен производствен 

обем);

3. Физически лица, 

регистрирани по Закона за 

занаятите, които 

кандидатстват за 

инвестиция само за 

дейността, за която са 

регистрирани;

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги);

2. Производство или преработка на продукти, които не са включени в 

Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо 

от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление;

5. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности

1. Изграждане, придобиване, вкл. чрез лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуване, вкл. чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност 

на активите;

3. Общи разходи за проекта, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с 

консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа 

осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, 

авторски права и марки.

75%

1. Април 2018г.

2. Юли 2018г.

3. Октомври 

2018г.

1. Май 2018г.

2. Август 2018г.

3. Ноември 

2018г.

Не Да

левовата 

равностойност 

на 5000 евро

левовата 

равностойност 

на 200000 евро
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Подмярка 

7.2 

"Инвестици

и в 

създаването, 

подобряване

то или 

разширяван

ето на 

всички 

видове 

малка по 

мащаби 

инфраструк

тура"

1. Подобряване на средата на живот на 

територията на МИГ Харманли;

2. Подобряване на достъпа до населените 

места от територията и осигуряване на базови 

услуги за населението

Подбор на 

проектни 

предложения

не

1 023 745 лв.  по 

първа покана, а за 

всяка следваща 

покана 

разполагаемия 

бюджет е разликата 

между 1023745лв. и 

одобрената 

финансова помощ от 

ДФЗ и тази по 

одобрените от МИГ 

проектни 

предложения.

1. Община Харманли

2. Юридически лица с 

нестопанска цел за 

дейности, свързани със 

социалната и спортната 

инфраструктура и 

културния живот;

3. Читалища за дейности, 

свързани с културния 

живот;

4. ВиК оператори за 

дейности, свързани с 

доизграждане, без ново 

строителство на 

канализационната мрежа (в 

т.ч. и съоръжения за 

пречистване на отпадъчни 

води) в агломерации с под 

2 000 е.ж. в селските 

райони

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 

2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за 

доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и 

съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в 

селските райони; 3. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности от общинско значение; 3. Изграждане и/или обновяване на площи, за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от общинско значение; 4. 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, включително транспортни средства; 5. Реконструкция и/или 

ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност; 6. Изграждане, реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура; 7. Изграждане, 

реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане 

на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по 

вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 8. 

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, 

свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, 

лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

до 100%

1. Януари 2018г.

2. Април 2018г.

3. Юли 2018г.

4. Октомври 

2018г.

1. Февруари 

2018г.

2. Май 2018г.

3. Август 2018г.

4. Ноември 

2018г.

Да Да

левовата 

равностойност 

на 10000 евро

левовата 

равностойност 

на 200000 евро

Вид 

процедура за 

предоставяне 

Извършва

не на 

предварит

Общ размер на 

БФП по 

процедурата /лв./

Допустими кандидати Примерни допустими дейности

Утвърдил: /П/

Председател на УС на МИГ - Величко Сянков

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ХАРМАНЛИ ЗА 2018Г.

Категория допустими разходи

Максимал

ен % на 

съфинанс

Дата на 

обявяване на 

процедурата

Краен срок за 

подаване на 

проектни 

№

Наименова

ние на 

процедурат

Цели на предоставената БФП

Представлява ли Размер на БФП за проект 
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Подмярка 

7.6 

"Проучвани

я и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане

, 

възстановяв

ане и 

подобряване 

на 

културното 

и 

природната 

наследство 

на селата"

1. Повишаване на туристическата атрактивност 

на територията чрез  възраждане на традиции, 

занаяти, традиционни производства и развитие 

на нови продукти чрез местни, народни знания 

и начини, базирани на местното наследство;

2. Запазване на историческата, културна и 

природна идентичност на територията;

Подбор на 

проектни 

предложения

не

40 000лв.  по първа 

покана, а за всяка 

следваща покана 

разполагаемия 

бюджет е разликата 

между 40000лв. и 

одобрената 

финансова помощ от 

ДФЗ и тази по 

одобрените от МИГ 

проектни 

предложения.

1.  Община Харманли

2. Юридически лица с 

нестопанска цел или 

читалища, регистрирани по 

Закона за народните 

читалища.

3. МИГ Харманли, при 

спазване на условията на 

чл. 19 от Наредба 

№22/14.12.2015г.

По мярката ще се подкрепят проекти, които могат да включват една или няколко 

от изброените дейности и допринасят за постигане на специфичните цели на 

мярката.

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и 

обединяват местните жители за повишаване на туристическата атрактивност  на 

територията, развитие на териториалната идентичност и опазване на селското, 

природно и културно наследство. 

1. Туристическа атрактивност и териториална идентичност:

Ще се подпомагат проекти, които водят до подпомагане на туристическата 

атрактивност и запазват териториалната идентичност на територията.

2. Културно, историческо и природно наследство 

По мярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват 

представянето на местното наследство, на местното  селско наследство, 

природното наследство и насърчават неформални способи за предаване на знания  

-           Проучвания и изработване на материали, във връзка с документиране 

и/или популяризиране на местното културно, историческо и/или природно 

наследство.

- Временни и постоянни тематични изложби 

- Концерти 

- Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки

- Разработване и разпространяване на информационни материали различни от 

обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози,.... )

- Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от 

традиционни костюми или предмети от традиционния бит, издаване на книги и 

други печатни материали; 

- Конкурси 

 Подготовка и организация на местни празници – събори, панаири, фестивали,  

Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са съобразени с принципите 

на разумно финансово управление, действително извършени и платени в периода на изпълнение на проекта : 

Разходи за проучвания и информационни дейности;

Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия;

Разходи за популяризиране на нематериалното наследство

Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми, за групи, работещи за съхранение на местните традиции и 

обичаи;

Разходи за опазване на природното наследство /информационни кампании и други мероприятия, информационни, 

рекламни материали, изследвания и др.

Разходи за закупуване на оборудване, когато е свързано с дейностите по проекта;

Други разходи, отговарящи на целите на мярката.

до 100%

1. Януари 2018г.

2. Април 2018г.

3. Юли 2018г.

4. Октомври 

2018г.

1. Февруари 

2018г.

2. Май 2018г.

3. Август 2018г.

4. Ноември 

2018г.

Не Не 

левовата 

равностойност 

на 2500 евро

левовата 

равностойност 

на 20000 евро

6

Мярка 22 

"Популяриз

иране на 

местните 

продукти и 

услуги"

1. Повишаване атрактивността на територията 

и създаване на самоличност чрез устойчива 

експлоатация на непроизводствените ресурси и 

създаване на нови форми на организация на 

икономическите дейности.

2. Насърчаване на сътрудничеството и 

изграждане на добри взаимоотношения между 

местните предприемачи. Съвместно 

популяризиране на продукти и услуги. 

Реклама;

3. Гарантиране на качеството на продуктите и 

услугите, като елемент, който укрепва 

идентичността на територията и осигурява 

устойчивост на инвестициите;

Подбор на 

проектни 

предложения

не

50 000лв.  по първа 

покана, а за всяка 

следваща покана 

разполагаемия 

бюджет е разликата 

между 50000лв. и 

одобрената 

финансова помощ от 

ДФЗ и тази по 

одобрените от МИГ 

проектни 

предложения.

Юридически лица с 

нестопанска цел;

Сдружения на 

производители или 

браншови организации;

МИГ Харманли, при 

спазване на условията на 

чл.19 от Наредба 

№22/14.12.2015г.

По мярката ще се подкрепят проекти, които могат да включват една или няколко 

от изброените дейности и допринасят за постигане на специфичните цели на 

мярката.

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и 

обединяват местните предприемачи, с цел популяризиране на продуктите и 

услугите от територията на община Харманли. 

1. Създаване и развитие на междусекторни мрежи /формални или неформални/:

2. Създаване на местни марки за качество;

3. Създаване на бизнес каталог;

4. Проучване на проблемите на бизнеса и разработване на съвместни планове за 

действие.

5. Други иновативни дейности, които отговарят на целите на мярката.

Разходи за създаване на междусекторни мрежи. /такси, разходи за правни услуги и др./

2. Разходи за създаване на интернет страница, бизнес каталог;

3. Такси за регистрация на местни марки, сертификати за качество, правни услуги;

4. Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта. (банкови такси, куриерски, 

пощенски разходи  и др. ).

5. Разходи за осигуряване на публичност.

6. Разходи за организиране на конкурси, семинари, срещи, събития.

от 70 до 

100%

1. Януари 2018г.

2. Април 2018г.

3. Юли 2018г.

4. Октомври 

2018г.

1. Февруари 

2018г.

2. Май 2018г.

3. Август 2018г.

4. Ноември 

2018г.

Да Да

левовата 

равностойност 

на 2500 евро

левовата 

равностойност 

на 25000 евро


