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№ Наимено

вание на 
процеду 

рата 

Цели на 

предоставяната 
БФП по 

процедурата 

Начин на 

провежда 
не на 

процедура

та 
съгласно 

чл.2 от 

ПМС 
№162 от 

2016г. 

Извърш

ване на 
предва 

рителен 

подбор 
на 

концеп 

ции за 
проектн

и 

предло 
жения 

Общ 

размер 
на БФП 

по 

процеду
рата (в 

лв.) 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории за 

допустими разходи 

Макс

имале
н % 

на 

съфин
ансир

ане 

Дата на 

обявя ване 
на проце 

дурата  

Краен 

срок за 
подаване 

на проект 

ни предло 
жения 

Представлява 

ли 
процедурата/ 

част от нея: 

Размер на 

БФП за 
проект (в лв.) 

            Държ

авна 
помо

щ 

Мини

мална 
по 

мощ 

Ми

н 

Макс 
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Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

1 Мярка 

4.1 

„Инвест

иции в 

земеделс

ки 

стопанст

ва” 

Повишаване 

конкурентоспос

обността на 
земеделските 

стопанства на 

територията на 
„МИГ -Куклен - 

Асеновград” 

Чрез 

подбор на 

проектни 
предложе 

ния 

 

не Първи 

прием: 

900 000 
 

Втори 

прием: 
Остатъч

ни 

средства 
от 

първи 

прием 
 

Трети 
прием: 

Остатъч

ни 
средства 

от втори 

прием 
 

Земеделски 

производители / 

физически 
и/или 

юридически 

лица/, 
отговарящи на 

следните 

изисквания: 1. 
да са 

регистрирани 

като земеделски 
стопани 

съгласно чл. 7, 
ал. 1 от Закона 

за подпомагане 

на земеделските 
производители;  

2. минималният 

стандартен 
производствен 

обем на 

земеделското 
им стопанство е 

не по-малко от 

левовата 
равностойност 

на 2000 евро;  

3. ако са 

юридически 

лица, трябва да 

са: а) получили 
за предходната 

или текущата 

финансова 
година приход 

от земеделски 

дейности или 
участие и 

подпомагане по 

схемата за 

Допустими са само 

дейности на 

територията на „МИГ - 
Куклен – Асеновград“ 

(при спазване на 

разпоредбите на 
Наредба № 22 от 14 

декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 
19.2 от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г., 

определящи 
териториалния обхват 

на мерките 
финансирани от 

ЕЗФРСР включени в 

Стратегията за водено 
от общностите местно 

развитие), които водят 

до подобряване на 
цялостната дейност на 

земеделското 

стопанство чрез: 1. 
внедряване на нови 

продукти, процеси и 

технологии и 
обновяване на 

наличните 

производствени 

материални и/или 

нематериални активи; 

или 2.насърчаване на 
сътрудничеството с 

производителите и 

преработвателите на 
земеделски продукти; 

или 4. повишаване на 

енергийната 
ефективност в 

земеделските 

стопанства; и/или 

1. Строителство или 

обновяване на сгради 

и на друга 
недвижима 

собственост, 

използвана за 
земеделското 

производство, 

включително такава, 
използвана 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 

земеделския 
производствен 

процес, включително 

за опазване 
компонентите на 

околната среда, 

получаване на 

топлинна и/или 

електроенергия, 

необходими за 
земеделските 

дейности на 

стопанството и 
подобряване на 

енергийната 

ефективност, 
съхранение и 

подготовка за 

продажба на 

50-

60% 

Първи 

прием: 

11.01.2019 

 

 

Втори 
прием: 

01.05.2019 

 
 

Трети 

прием: 

01.09.2019 

Първи 

прием: 

15.03.2019 

 

 

Втори 
прием: 

31.05.2019 

 
 

Трети 

прием: 

31.10.2019 

Да   Не  3422.65   176022 
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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; б) 

регистрирани 
по Търговския 

закон, Закона за 

кооперациите, 
Закона за 

вероизповедани

ята или 

създадени по 

Закона за 

Селскостопанск
ата академия. в) 

признати групи 

производители 
и признати 

организации на 

производители 
на земеделски 

продукти или 

такива, 

5.подобряване 
условията на труд, 

подобряване на 

хигиенните, 

ветеринарните, 

фитосанитарните, 

екологичните и други 
условия на 

производство; или 6. 

подобряване качеството 
на произвежданите 

земеделски продукти; 

или 7. осигуряване на 
възможностите за 

производство на 

биологични земеделски 
продукти.ства. 

земеделска 
продукция; 3. 

Създаване и/или 

презасаждане на 

трайни насаждения, 

включително трайни 

насаждения от 
десертни лозя, 

медоносни дървесни 

видове за 
производство на мед, 

други бързорастящи 

храсти и дървесни 
видове, използвани 

за производство на 

биоенергия; 4. 
Разходи за достигане 

съответствие с 

нововъведените 
стандарти на ЕС 

съгласно приложение 

№ 8, включително 
чрез финансов 

лизинг; 5. Закупуване 

на: съоръжения, 
прикачен инвентар за 

пчеларство и 
съответно 

оборудване, 

необходимо за 
производството на 

мед и други пчелни 

продукти, както и за 

развъждането на 

пчели-майки, 

включително чрез 
финансов лизинг; 6. 

Разходи за достигане 

на съответствие със 
съществуващи 

стандарти на ЕС – за 

млади земеделски 
стопани, получаващи 

финансова помощ по 

подмярка 6; 7. 
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одобрени за 
финансова 

помощ по мярка 

9 „Учредяване 

на групи и 

организации на 

производители“ 
от ПРСР 2014 – 

2020 г. 4. 

Допустими са 
само кандидати 

със седалище за 

ЮЛ и 
постоянен адрес 

за физическите 

лица на 
територията на 

„МИГ - Куклен 

– Асеновград“ 
при спазване на 

разпоредбите на 

Наредба № 22 
от 14 декември 

2015 г. за 

прилагане на 
подмярка 19.2 

от ПРСР за 
периода 2014 – 

2020 г., 

определящи 
териториалния 

обхват на 

мерките 

финансирани от 

ЕЗФРСР 

включени в 
Стратегията за 

водено от 

общностите 
местно 

развитие. 

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 
земеделските 

производствени 

дейности и/или за 
създаване и/или 

презасаждане на 

трайни насаждения; 
8. Закупуване на 

сгради, помещения и 

друга недвижима 
собственост, 

необходими за 

изпълнение на 
проекта, 

предназначени за 

земеделските 
производствени 

дейности на 
територията на 

селски район 

съгласно приложение 
№ 4; 9. Закупуване, 

включително чрез 

финансов лизинг, на 

специализирани 

земеделски 

транспортни 
средства, като 

например: камиони, 

цистерни за събиране 
на мляко, хладилни 

превозни средства за 

транспортиране на 
продукция, превозни 

средства за 

транспортиране на 
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живи животни и 
птици; 10. Разходи за 

достигане на 

съответствие с 

международно 

признати стандарти, 

свързани с въвеждане 
на системи за 

управление на 

качеството в 
земеделските 

стопанства, 

въвеждане на добри 
производствени 

практики, подготовка 

за сертификация; 11. 
Закупуване на 

софтуер, 

включително чрез 
финансов лизинг; 12. 

За ноу-хау, 

придобиване на 
патенти права и 

лицензи, за 

регистрация на 
търговски марки и 

процеси, необходими 
за изготвяне и 

изпълнение на 

проекта; 13. Разходи, 
свързани с проекта, в 

т.ч. разходи за 

предпроектни 

проучвания, такси, 

хонорари за 

архитекти, инженери 
и консултанти, 

консултации за 

екологична и 
икономическа 

устойчивост на 

проекти, проучвания 
за техническа 

осъществимост на 

проекта, извършени 
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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 на сто от общия 
размер на 

допустимите разходи 

по проект, включени 
в т. 1 – 12. 

Допустимите разходи 

за консултантски 
услуги, свързани с 

подготовката и 

управлението на 
проекта не могат да 

превишават: 1. Едно 

на сто от 
допустимите разходи 

– за проекти с 

инвестиции само за 
земеделска техника 

и/или разходи по т. 
10 – 12; 2. Пет на сто 

от допустимите 

разходи по т. 1 – 12 – 
за проекти с 

включени 

инвестиции за 

създаване на трайни 

насаждения и/или 

строително-
монтажни дейности 

и/или оборудване 

и/или машини, но не 
повече от левовата 

равностойност на 35 

000 евро; Разходите 
за закупуване на 

земя, сгради и друга 

недвижима 
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собственост не могат 
да надхвърлят 10 на 

сто от общия размер 

на допустимите 

разходи по т. 1 – 6 и 

т. 9 – 12. Разходите 

по т. 13 са 
допустими, ако са 

извършени не по-

рано от 1 януари 
2014 г., независимо 

дали всички свързани 

с тях плащания са 
направени. 

Дейностите и 

разходите по 
проекта, с 

изключение на 

разходите по т. 13 са 
допустими, ако са 

извършени след 

подаване на 
заявлението за 

подпомагане. 

Допустимите и 
Недопустимите 

разходи  

2 Мярка 

7.2. 

„Инвест

иции в 

създаван

ето, 

подобря

ването 

или 

разширя

ването 

на 

всички 

видове 

малка по 

мащаби 

инфраст

руктура 

Повишаване на 
привлекателнос

тта на селата на 

територията на 
МИГ”Куклен - 

Асеновград” 

чрез 
създаването и 

обновяването 

на техническа и 
социална 

инфраструктур

а като основа за 
създаването на 

оптимална 

жизнена среда 
на селските 

Чрез 
подбор на 

проектни 

предложе 
ния 

 

не Първи 
прием: 

919 200 

 
Втори 

прием: 

Остатъч
ни 

средства 

от 
първи 

прием 

 
Трети 

прием: 

Остатъч
ни 

средства 

1. Общините от 
територията за 

всички 

допустими 
дейности 2. 

Юридически 

лица с 
нестопанска цел 

за дейности, 

свързани със 
социалната и 

спортната 

инфраструктура 
и културния 

живот, със 

седалище на 
територията на 

МИГ; 3. 

1. Строителство, 
реконструкция и/или 

рехабилитация на нови 

и съществуващи 
общински пътища, 

улици, тротоари, и 

съоръженията и 
принадлежностите към 

тях; 2. Изграждане 

и/или обновяване на 
площи, за широко 

обществено ползване, 

предназначени за 
трайно задоволяване на 

обществени 

потребности от 
общинско значение; 3. 

Изграждане, 

1. за строителство, 
реконструкция, 

рехабилитация, 

изграждане, 
обновяване, ремонт 

и/или реставрация на 

сгради и/или 
помещения и/или 

друга недвижима 

собственост, 
съгласно 

допустимите за 

подпомагане 
дейности; 2. 

закупуване на нови 

транспортни 
средства, оборудване 

и обзавеждане до 

100 % Първи 
прием: 

1.12.2018 
 

Втори 

прием: 

01.05.2019 

 

Трети 

прием: 

01.09.2019 

Първи 
прием: 

31.03.2019 

 
Втори 

прием: 

31.07.2019 

 

Трети  

прием: 

30.10.2019 

да   да  9779 
Когато 

се 

установи 
потенциа

л за 

генерира
не на 

приходи, 

размерът 
на 

финанси

ране се 
определя 

въз 

основа 
на 

анализ 

 391160 
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територии;  
Насърчи 

социалното 

приобщаване, 

намаляването 

на бедността и 

икономическот
о развитие в 

региона на 

МИГ”Куклен - 
Асеновград”  

от втори 
прием 

 

Читалища за 
дейности, 

свързани с 

културния 

живот, със 

седалище на 

територията на 
МИГ; 4. 

Допустими са 

само кандидати 
със седалище за 

ЮЛ на 

територията на 
„МИГ - Куклен 

– Асеновград“ 

при спазване на 
разпоредбите на 

Наредба № 22 

от 14 декември 
2015 г. за 

прилагане на 

подмярка 19.2 
от ПРСР за 

периода 2014 – 

2020 г., 
определящи 

териториалния 
обхват на 

мерките 

финансирани от 
ЕЗФРСР 

включени в 

Стратегията за 

водено от 

общностите 

местно 
развитие.  

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; 

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, вкл. мобилни 

такива, вкл. и дейности 

по вертикалната 

планировка и 
подобряване на 

прилежащите 

пространства; 7. 
Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или 

обзавеждане на 
общинска 

образователна 

инфраструктура с 

пазарната им 
стойност, 

включително чрез 

финансов лизинг, 

съгласно 

допустимите за 

подпомагане 
дейности; 

3.придобиване 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, които не 

могат да надхвърлят 

12 на сто от общия 
размер на 

допустимите разходи 

по проект, включени 
в т. 1, 2 и 3. 

Допустими са 

авансови плащания в 
размер до 50 % от 

публичната помощ, 

свързана с 

разходи 
и ползи. 
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местно значение в 
селските райони. 8. 

Допустими са само 

дейности на 

територията на „МИГ - 

Куклен – Асеновград“ 

(при спазване на 
разпоредбите на 

Наредба № 22 от 14 

декември 2015 г. за 
прилагане на подмярка 

19.2 от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г., 
определящи 

териториалния обхват 

на мерките 
финансирани от 

ЕЗФРСР включени в 

Стратегията за водено 
от общностите местно 

развитие).. 

одобрените 
допустими разходи. 

За проекти, по които 

бенефициентите са 

възложители по 

ЗОП, авансовото 

плащане е допустимо 
както следва: - до 

12% от стойността на 

одобрената публична 
помощ по проекта за 

общи разходи и при 

наличие на 
документи от 

проведената 

съгласно 
изискванията на ЗОП 

процедура за избор 

на изпълнител/и; - 
разлика до 50% от 

стойността на 

одобрената публична 
помощ по проекта 

след провеждане на 

всички процедури и 
сключване на 

договор за избор на 
изпълнител/и по 

ЗОП. Разходите за 

ДДС са допустими в 
случаите, когато не 

подлежат на 

възстановяване в 

съответствие с 

националното 

законодателство в 
областта на ДДС 

3. Мярка 

6.4. 

„Инвест

иции в 

подкреп

а на 

неземеде

лски 

 Разнообразяв

ане 

възможностите 
за създаване на 

местен бизнес и 

заетост на 
населението 

извън 

Чрез 

подбор на 

проектни 
предложе 

ния 

 

не Първи 

прием: 

917 500 
 

Втори 

прием: 
Остатъч

ни 

 Земеделски 

стопани или 

микропредприя
тия, 

регистрирани 

като еднолични 
търговци или 

Предоставя се 

подпомагане за 

инвестиции в 
неземеделски дейности, 

които са насочени към: 

 Развитие на туризъм 
(изграждане и 

Допустими разходи: 

1. Изграждане, 

придобиване или 
подобрения на 

недвижимо 

имущество; 2. 
Закупуване, 

включително чрез 

75 % Първи 

прием: 

01.03.2019 

 

 

Втори 
прием: 

01.07.2019 

Първи 

прием: 

31.05.2019 

 

 

Втори 
прием: 

30.09.2019 

Не   да 14668,5 205359 
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дейности

“ 

земеделието. средства 
от 

първи 

прием 

 

Трети 

прием: 
Остатъч

ни 

средства 
от втори 

прием 

 

юридически 
лица по 

Търговския 

закон, Закона за 

кооперациите 

или Закона за 

вероизповедани
ята, както и 

физически 

лица, 
регистрирани 

по Закона за 

занаятите. 
Стопанството 

на кандидати, 

земеделски 
стопани, трябва 

да има 

стандартен 
производствен 

обем над 2 000 

евро;  
Допустими са 

само кандидати 

със седалище за 
ЮЛ и 

постоянен 
адрес за 

физическите 

лица на 
територията на 

„МИГ - Куклен 

– Асеновград“ 

при спазване на 

разпоредбите 

на Наредба № 
22 от 14 

декември 2015 

г. за прилагане 
на подмярка 

19.2 от ПРСР за 

периода 2014 – 
2020 г., 

определящи 

обновяване на 
туристически обекти и 

развитие на 

туристически услуги) 

при спазване на 

разпоредбите на чл. 21, 

ал. 4 от Наредба № 22 

от 14.12.2015;  

Производство 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 (например: 

грижи за деца, 

възрастни хора, хора с 
увреждания, здравни 

услуги, счетоводство и 

одиторски услуги, 
ветеринарни дейности и 

услуги базирани на ИТ 

и др.;  Производство 
на енергия от 

възобновяеми 

енергийни източници 
само за собствено 

потребление;  Развитие 
на занаяти 

(включително 

предоставяне на услуги, 
свързани с участието на 

посетители в 

занаятчийски дейности) 
и други неземеделски 

дейности. Допустими 

са само дейности на 
територията на „МИГ - 

Куклен – Асеновград“ 

лизинг на нови 
машини и 

оборудване до 

пазарната стойност 

на активите; 3. Общи 

разходи, свързани с 

разходите за точка 
„1“ и „2“, например 

хонорари на 

архитекти, инженери 
и консултанти, 

хонорари, свързани с 

консултации относно 
екологичната и 

икономическата 

устойчивост, 
включително 

проучвания за 

техническа 
осъществимост. 

Разходите по т.“3“ не 

могат да надхвърлят 
12 % от сумата на 

разходите по т. „1“, 

„2“ и „4“. 4. 
Нематериални 

инвестиции: 
придобиване и 

създаване на 

компютърен софтуер 
и придобиване на 

патенти, лицензи, 

авторски права и 

марки. Не са 

допустими за 

подпомагане текущи 
разходи. Разходите 

са допустими само 

ако са извършени 
след подаване на 

заявлението за 

подпомагане, с 
изключение на 

общите разходи. 

Допустимите и 

 
Трети 

прием 

01.11.2019 

 

Трети 

прием 

30.12.2019 
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териториалния 
обхват на 

мерките 

финансирани 

от ЕЗФРСР 

включени в 

Стратегията за 
водено от 

общностите 

местно 
развитие. 

Допълнителни 

критерии за 
допустимост и 

изисквания към 

кандидатите: 
Проектите и 

кандидатите 

трябва да 
отговарят на 

следните 

условия:  
Инвестицията 

да няма 

отрицателно 
влияние върху 

околната среда; 

 Кандидатът 

да представи 

разработен 
бизнес план, 

който да 

показва 

икономическа 

жизнеспособно

ст на 
инвестицията 

за срок от 5 

години/ 10 
години при 

строително-

монтажни 

работи;  

Инвестициите в 

(при спазване на 
разпоредбите на 

Наредба № 22 от 14 

декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 

19.2 от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г., 
определящи 

териториалния обхват 

на мерките 
финансирани от 

ЕЗФРСР включени в 

Стратегията за водено 
от общностите местно 

развитие 

Недопустимите 
разходи се определят 

въз основа на раз 
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производство 
на 

електроенергия 

от биомаса не 

се подпомагат, 

ако те не 

произвеждат 
10% топлинна 

енергия от 

общо 
произведената 

енергия.  При 

производство 
на биоенергия 

(включително 

биогорива) 
суровините от 

зърнени и 

други богати на 
скорбяла 

култури, 

захарни 
култури, 

маслодайни 

култури, както 
и суровини, 

които могат да 
се използват за 

фуражи се 

ограничават до 

20%.  

Ограниченията 

от 20% не се 

прилагат за 

отпадъчни 

продукти от 
тези култури, 

които не се 

използват за 

фуражи.  

Допустими за 

подпомагане са 
проекти за 

обновяване или 
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изграждане на 
места за 

настаняване 

само ако са 

изпълнени 

изискванията 

на чл. 21, ал. 4 
от Наредба № 

22 от 

14.12.2015.  
Допустимостта 

на разходите за 

закупуване на 
превозни 

средства се 

определя при 
спазване на 

разпоредбите 

на чл. 21, ал. 3 
от Наредба № 

22 от 

14.12.2015.  
Проекти, с 

включени 

инвестиции за 
производство 

енергия от ВЕИ 

се подпомагат, 
ако не 

надхвърлят 
необходимото 

количество 

енергия за 

покриване на 

потребностите 

на 
предприятието. 

 Проекти за 

производство 
на биогорива и 

течните горива 

от биомаса се 
подпомагат при 

условие, че 
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отговарят на 
критериите за 

устойчивост, 

определени в 

чл. 37-40 от 

Закона за 

енергията от 
възобновяеми 

източници 

(например: не 
са отглеждани 

върху терени с 

голямо 
значение за 

биоразнообрази

ето, с високи 
въглеродни 

запаси, не са 

добити от 
суров материал, 

отглеждан на 

земя, която е 
била торфище, 

водят като 

резултат при 
потреблението 

на 
произведените 

от тях 

биогорива и 
течни горива от 

биомаса до 

намаляване на 

емисиите на 

парникови 

газове, са 
отглеждани в 

съответствие с 

чл. 38 Закона за 
енергията от 

възобновяеми 

източници).  В 
рамките на 

подмярката не 
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се финансират 
дейности, 

които водят до 

осъществяване 

на 

селскостопанск

а дейност или 
резултата от 

дейността е 

продукт, 
включен в 

Приложение I 

на Договора за 
функциониране 

на Европейския 

съюз.  Не се 
предоставя 

финансова 

помощ за 
хазарт, 

финансови 

услуги, голф, 
сектори и 

дейности, 

определени за 
недопустими в 

Регламент (ЕС) 
№ 1407/2013 на 

Комисията от 

18 декември 
2013 година 

относно 

прилагането на 

членове 107 и 

108 от 

Договора за 
функциониране

то на 

Европейския 
съюз към 

помощта de 

minimis, 
производство 

на енергия от 
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възобновяеми 
енергийни 

източници за 

продажба. 

Проектите по 

подмярката 

трябва да 
отговарят на 

критериите за 

допустимост 
съгласно 

Наредба № 22 

от 14 декември 
2015 г. за 

прилагане на 

подмярка 19.2 
от ПРСР 2014 – 

2020 г. 

4. Мярка 

7.5. 

„Инвест

иции за 

публичн

о 

ползване 

в 

инфраст

руктура 

за отдих, 

туристи

ческа 

информа

ция и 

малка по 

мащаб 

туристи

ческа 

инфраст

руктура” 

Цели на 

мярката:  

Постигане на 

балансирано и 
устойчиво 

развитие на 

територията на 
МИГ Куклен - 

Асеновград, 

чрез използване 
на 

туристическия 

потенциал на 

региона;  

Адекватно 

експониране и 
популяризиран

е на 

природните, 
културните и 

историческите 

ценности и 
забележителнос

ти на 

територията на 
МИГ Куклен - 

Чрез 
подбор на 

проектни 

предложе 
ния  

 

не Първи 
прием: 

136 960 

 
Втори 

прием: 

Остатъч
ни 

средства 

от 
първи 

прием 

 
Трети 

прием: 

Остатъч
ни 

средства 

от втори 
прием 

 

 1. 
Общините от 

територията за 

всички 
допустими 

дейности 2. 

Юридически 
лица с 

нестопанска 

цел за 
дейности, 

свързани със 

социалната и 
спортната 

инфраструктур

а и културния 
живот, със 

седалище на 

територията на 
МИГ; 3. 

Читалища за 

дейности, 
свързани с 

културния 

живот, със 
седалище на 

територията на 

Допустими са само 
дейности на 

територията на МИГ и 

са за: 1. Изграждане, 
реконструкция, ремонт, 

закупуване на 

оборудване и/или 
обзавеждане на 

туристически 

информационни 
центрове; 2. 

Изграждане, 

реконструкция, ремонт, 
закупуване на 

оборудване и/или 

обзавеждане на 
посетителски центрове 

за представяне и 

експониране на 
местното природно и 

културно наследство; 3. 

Изграждане, 
реконструкция, ремонт, 

закупуване на 

оборудване и/или 
обзавеждане на 

центровете за изкуство 

1. 1. Изграждане, 

включително 

отпускането на лизинг, 

или подобренията на 

недвижимо имущество; 

2. Закупуване или 

вземането на лизинг на 

нови машини и 

оборудване, 

обзавеждане до 

пазарната цена на 

актива; 3. Общи 

разходи, свързани с 

изброените по-горе, 

например хонорари на 

архитекти, инженери и 

консултанти, хонорари, 

свързани с консултации 

относно екологичната и 

икономическата 

устойчивост; 4. 

Следните нематериални 

инвестиции: 

придобиването или 

развитието на 

компютърен софтуер и 

придобиването на 

патенти, лицензи, 

авторски права, 

търговски марки. 

100% Първи 
прием: 

01.03.2019 

 
 

Втори 

прием: 

01.07.2019 

 

 
Трети 

прием 

01.11.2019 

Първи 
прием: 

31.05.2019 

 
 

Втори 

прием: 

30.09.2019 

 

 
Трети  

прием: 

30.12.2019 

да да 9779 
 

Когато 

се 
установи 

потенциа

л за 
генерира

не на 

приходи, 
размерът 

на 

финанси
ране се 

определя 

въз 
основа 

на 

анализ 
разходи 

и ползи. 

136906 
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Асеновград;  
Развитие на 

туристическия 

потенциал и 

подобряване на 

туристическата 

инфраструктур
а чрез 

валоризиране 

на природното, 
културно и 

историческо 

наследство на 
територията на 

МИГ Куклен - 

Асеновград. 

МИГ; 4. 
Допустими са 

само кандидати 

със седалище за 

ЮЛ на 

територията на 

„МИГ - Куклен 
– Асеновград“ 

при спазване на 

разпоредбите 
на Наредба № 

22 от 14 

декември 2015 
г. за прилагане 

на подмярка 

19.2 от ПРСР за 
периода 2014 – 

2020 г., 

определящи 
териториалния 

обхват на 

мерките 
финансирани 

от ЕЗФРСР 

включени в 
Стратегията за 

водено от 
общностите 

местно 

развитие. 

и занаяти с 
туристическа цел; 4. 

Изграждане, 

реконструкция, ремонт 

и закупуване на 

съоръжения за 

туристически атракции, 
които са свързани с 

местното природно, 

културно и/или 
историческо 

наследство и 

предоставящи услуги с 
познавателна или 

образователна цел; 5. 

Изграждане, 
реконструкция, ремонт 

и закупуване на 

съоръжения за 
туристическа 

инфраструктура 

(информационни 
табели и 

пътепоказатели за 

туристическите места и 
маршрути, съоръжения 

за безопасност, 
велоалеи и 

туристически пътеки). 

Разходите по т. „3“ не 

трябва да надхвърлят 

12% от сумата на 

разходите по т. „1“, „2“ 

и „4“. Допустими са 

авансови плащания в 

размер до 50% от 

публичната помощ, 

свързана с одобрените 

допустими разходи. За 

проекти, по които 

бенефициентите са 

възложители по ЗОП, 

авансовото плащане е 

допустимо както следва: 

– до 12% от стойността 

на одобрената публична 

помощ по проекта за 

общи разходи и при 

наличие на документи 

от проведената съгласно 

изискванията на ЗОП 

процедура за избор на 

изпълнител/и; – разлика 

до 50% от стойността на 

одобрената публична 

помощ по проекта след 

провеждане на всички 

процедури и сключване 

на договор за избор на 

изпълнител/и по ЗОП. 

Разходите за ДДС са 

допустими в случаите, 

когато не подлежат на 

възстановяване в 

съответствие с 

националното 

законодателство в 

областта на ДДС.. 
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 Мярка 

21 

„Съхран

яване и 

развитие 

на 

местните 

идентич

ности и 

валориз

иране на 

местното 

културн

о 

наследст

во на 

територ

ията на 

„МИГ - 

Куклен - 

Асеновг

рад”” 

 Съхр
аняване и 

развитие на 

местните 

идентичности 

/културно 

наследство, бит, 
храни, продукти, 

музика и 

изобразително 
изкуство, 

история, 

занаяти, обичаи 
и ритуали, 

традиции и др./ с 

цел тяхната 
валоризация, 

интегрирането 

им в развитието 
на туризма, чрез 

ефективни 

маркетинг, 
популяризация и 

реклама. 

Мярката е извън 
обхвата на 

Регламент 

1305/2013, но 
съответства с 

целите му тъй 

като допринася 
за 

балансираното 

териториално 
развитие на 

региона на МИГ, 

насърчаване на 
социалното 

приобщаване и 

стимулира 
местното 

развитие. Марка 

допринася за 
постигането на 

Чрез 
подбор на 

проектни 

предложе 

ния 
 

не Първи 
прием: 
60 000  

 

Втори 

прием: 
Остатъч

ни 

средства 

от 
първи 

прием 
 

Трети 

прием: 
Остатъч

ни 

средства 

от втори 
прием 

 

 Общините от 
територията на 

МИГ ”Куклен - 

Асеновград”;  

Юридически 

лица с 

нестопанска 
цел, със 

седалище и 

адрес на 
територията на 

МИГ ”Куклен - 

Асеновград”;  
Читалища от 

територията на 

МИГ ”Куклен - 

Асеновград”;  

СНЦ МИГ 

”Куклен - 
Асеновград 

 Допустими 
дейности: По мярката 

ще се подкрепят 

проекти, изпълнявани 

на територията на 

МИГ”Куклен - 
Асеновград”, които 

могат да включват една 

или няколко от 
изброените дейности и 

допринасят за запазване 

и заздравяване на 
местната идентичност и 

културно наследство на 

територията. Финансова 
подкрепа ще се 

предоставя на проекти, 

които заздравяват 

връзките и обединяват 

местните жители от 

различни поколения и 
етноси за опазване и 

подобряване на 
местните идентичности 

и култура. По мярката 

ще се подпомагат 
проекти, които 

възстановяват или 

обогатяват 
представянето на 

различните видове 

местни идентичности и 

местното материално и 

не материално културно 

наследство: Допустими 
са само дейности на 

територията на МИГ и 

са за: 1. Проучване, 
изучаване и съхранение 

на местните 

идентичности – 
култура, бит, типични 

местни храни, типични 

местни продукти, 

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: 1. 

Възнаграждения за 
физически лица, за 

дейности пряко 

свързани с 
изпълнението на 

проекта, 

включително 
осигурителните 

вноски, начислени за 

сметка на 
осигурителя върху 

договореното 
възнаграждение; 2. 

Разходи за 

организиране на 
пътувания – разходи 

за командировки: 

пътни, дневни 

разходи и нощувки, 

съгласно 

действащите 
Наредба за 

командировките в 

страната; 3. Разходи 
за материали, 

консумативи; 4. 

Разходи за 
закупуване на 

оборудване – до 15 

% от общата 

60-
100% 

Първи 
прием: 

1.03.2019 
 

Втори 

прием: 
01.05.2019 

 

Трети 

прием: 
01.09..2019 

Първи 
прием: 

31.03.2019 
 

Втори 

прием: 
31.05.2019 

 

Трети 

прием: 
30.10.2019 

Пре
д 

стои 

да 

бъде 

уточ

нено   

Пр
ед 

сто

и 

да 

бъ

де 
уто

чн

ен
о   

- 30 000 
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Цел 3, ПО 6Б на 
ПРСР 2014 – 

2020 г. Мярката 

ще допринесе за 

развитие на 

териториална 

идентичност, 
маркетинг и 

марки на база на 

специфичния 
териториален 

потенциал и 

продукти от 
местен характер, 

което 

представлява 
специфична за 

ЕЗФРСР цел 

музика и изобразително 
изкуство, история, 

традиционни занаяти, 

обичаи и ритуали, 

неписана и писана 

традиция. 2. 

Организиране и 
провеждане на: - 

Временни и постоянни 

тематични изложби 
/етнографски, 

археологически, 

типични местни храни, 
типични местни 

продукти, занаятчийски 

продукти и др./, 
свързани с културното 

наследство и местните 

идентичности на 
територията; – 

Концерти – Театрални 

представления – 
Събори, фестивали, 

чествания и други 

публични мероприятия. 
3. Популяризиране и 

валоризация на 
местните идентичности 

и култура, чрез: – 

Разработване и 
разпространение на 

филми, видео клипове 

или мултимедийни 

възстановки; – 

Разработване и 

разпространение на 
информационни 

материали (брошури, 

тематични изследвания, 
снимки, каталози и др.) 

– Разработване и 

представяне на макети, 
възстановяване на 

елементи от 

традиционни костюми 

стойност на 
допустимите 

разходи; 5. Разходи 

за външни услуги; - 

Наем на помещения 

и апаратура; - 

Разходи за 
отпечатване на 

материали – 

каталози, брошури, 
плакати и др.; - 

Разходи за 

организиране на 
семинари, срещи и 

други подобни; - 

Други разходи за 
външни услуги, 

необходими за 

изпълнението на 
дейностите по 

проекта (пощенски 

разходи, 
застраховки, разходи 

за изготвяне на 

проекти за 
извършване на 

археологически 
проучвания, 

реставрация и 

консервация и др.) 
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или предмети от 
традиционния бит; 4. 

Подготовка, 

организация и 

провеждане на местни 

празници – събори, 

панаири, фестивали, 
хепънинги, възстановки 

на исторически 

събития, театрални 
представления и др. 5. 

Подготовка за 

извършване на 
проучвания и 

съхранение на 

археологическите 
паметници на 

територията. 
 
 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИРЕ РЕСУРСИ” 

5. Мярка 

"Добри 

и 

безопасн

и 

условия 

на труд" 

Подобряване на 
работната среда 

в 

предприятията, 
чрез 

осигуряване на 

добри и 
безопасни 

условия на 

труд, както и 
въвеждане на 

Чрез 
подбор на 

проектни 

предложе 
ния 

 

не Първи 
прием: 

977 000 

 
 

 

Втори 
прием: 

Остатъч

ни 
средства 

 Микро, малки 
и средни 

предприятия 

съгласно 
Закона за 

малките и 

средни 
предприятия 

(ЗМСП) в 

качеството им 
на 

Д1 - Разработване, 
адаптиране и въвеждане 

на системи за развитие 

на човешките ресурси в 
предприятията, вкл. 

възможности за гъвкави 

форми на заетост с цел 
оптимизация на 

работните процеси, с 

акцент върху 
практиките за по-

1. Разходи за 
персонал - Разходи 

за трудови 

възнаграждения на 
физ. лица, вкл. 

осигурителните 

вноски, начислени за 
сметка на 

осигурителя върху 

договореното 
възнаграждение 

100% Първи 
прием: 

18.01.2019 
 
 

Втори 

прием: 

01.04.2019 

 

 
Трети 

Първи 
прием: 

18.02.2019 

 
 

Втори 

прием: 

01.05.2019 

 

 
Трети  

Да   Да 10 000 
 

391160 
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ефективни и 
гъвкави форми 

на организация 

на труда и 

управлението 

на човешките 

ресурси, което 
от своя страна 

се очаква да 

подобри 
качеството на 

работните 

места и да 
рефлектира 

положително 

върху 
производителн

остта на труда в 

предприятията. 

от 
първи 

прием 

 

Трети 

прием: 

Остатъч
ни 

средства 

от втори 
прием 

 

работодатели, 
със 

самостоятелна 

правосубектнос

т, които имат 

право да 

осъществяват 
дейност на 

територията на 

Република 
България, в 

съответствие с 

българското 
законодателств

о;  Всички 

кандидати 
следва да имат 

постоянен 

адрес, 
седалище и 

адрес на 

управление на 
територията на 

действие на 

МИГ Куклена, 
Асеновград и 

осъществяват 
дейностите по 

проекта на 

територията на 
действие на 

МИГ;  Всички 

кандидати 

следва да 

отговаря на 

изискванията за 
предоставяне 

на минимални 

помощи, в 
съответствие с 

Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013;  
Всички 

кандидати 

лесното съвместяване 
на професионалния, 

семейния и личния 

живот, както и 

удължаване трудовия 

живот на по-

възрастните работници 
и служители. 

Въвеждане на 

иновативни модели за 
организация на труда в 

предприятията, 

насочени към 
повишаване на 

производителността и 

опазване на околната 
среда Д2 - Осигуряване 

на организиран 

транспорт от 
работодателя до и от 

работното място за 

заетите в съответното 
предприятие лица, за 

период до 12 месеца. Д3 

- Осигуряване на 
безопасни и 

здравословни условия 
на труд, подобряване 

професионалния и 

здравния статус на 
работниците и 

служителите. 

Осигуряване на 

средства за колективна 

защита, включително 

модернизация и/или 
реконструкция и/или 

обезопасяване на 

съществуващи обекти, 
технологични процеси, 

машини и съоръжения, 

свързани с подобряване 
условията на труд. 

Закупуване на ЛПС и 

специално работно 

наети по Д1, Д2, Д3 
и Д4. - Разходи за 

командировки 

/дневни, пътни и 

квартирни/ на 

лицата, получаващи 

възнаграждения по 
Д1, Д2 и Д3. 2. 

Разходи за 

материали - Разходи 
за специализиран 

софтуер необходими 

за осъществяването 
на Д1. - Разходи за 

материали и 

консумативи, 
необходими за 

осъществяването на 

Д 1, 2, 3 и 4 - Разходи 
за гориво за 

използваните МПС 

по Д2 - Разходи за 
закупуване на 

специално работно 

облекло и ЛПС, 
необходими за 

осъществяването на 
Д3 - Разходи за 

закупуване на 

оборудване и 
обзавеждане, ДНА и 

стопански инвентар, 

пряко свързани с 

осъществяването на 

Д1, 3 и 4, 

необходими за 
постигане на 

поставените цели, 

както и подробно 
мотивирани в 

проектното 

предложение 3. 
Разходи за услуги - 

Разходи за 

застраховки на 

прием: 

15.06.2019 

прием: 

15.07.2019 
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следва да 
разполагат с 

финансов 

капацитет, 

който ще се 

оценява по 

предоставена 
от УО на ОП 

РЧР методика 

за оценка на 
финансовия 

капацитет; 

облекло. Придобиване 
на стандарти за 

безопасни условия на 

труд. Обучение на 

работниците и 

служители относно 

специфичните рискове 
за здравето, свързани с 

индивидуалното 

работно място и 
методите и средствата 

за тяхното 

ограничаване и 
предотвратяване. 

Обучение на служители 

и работници за 
безопасна работа с 

нововъведеното по 

проекта работно 
оборудване и 

технологии, в случай че 

не е осигурено такова 
от доставчика. Д4 - 

Осигуряване на 

социални придобивки 
за работещите, 

включително ремонт и 
оборудване на места за 

отдих, хранене и 

почивка в 
предприятията, спортни 

съоръжения и др. 

Дейности, свързани с 

осигуряване на дневни 

занимания с деца; 

Осигуряване на достъп 
за хора с увреждания; 

Помещения/места за 

хранене съобразно 
рационалните норми и 

специфичните условия 

на труд; 
Помещения/места за 

краткотраен отдих, 

физическа култура и 

придобитото 
обзавеждане и 

оборудване - Разходи 

за наем на: зали, 

оборудване и други, 

пряко свързани и 

необходими за 
осъществяването на 

Д1, Д3 и Д4. - 

Разходи за дейности, 
свързани с 

осигуряване на 

публичност - 
Разходи, 

произтичащи от 

договори за 
изработка/ услуга 

или договори за 

поръчка по реда на 
ЗЗД, 

неквалифицирани 

другаде, за 
извършване на Д1, 

Д2, Д3 и Д4 в т.ч. 

разходи за превоз на 
пътници в реален 

размер, в случай, че 
такива не са 

предвидени в 

другите бюджетни 
пера, но не повече от 

0,50 лв./км за едно 

превозно средство, 

независимо от броя 

на пътниците в него. 

- разходи за 
подготовка на 

внедряване на 

стандарт за 
безопасни условия на 

труд и разходи за 

сертифициране и 
придобиване на 

сертификат, в случай 

че е предвиден такъв 
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спорт. Д5 
Дейности/разходи за 

организация и 

управление на проекта 

Д6 Дейности/разходи 

по информиране и 

публичност 

в Д3 – Тези разходи 
следва да бъдат в 

размер до 10% от 

общите допустими 

разходи. 4. Разходи 

за строително 

монтажни работи - 
Разходи за СМР за 

модернизация и/или 

реконструкция и/или 
обезопасяване на 

съществуващи 

обекти, 
технологични 

процеси, машини и 

съоръжения, 
свързани с 

подобряване 

условията на труд 
при изпълнението на 

Д3, ремонт на 

помещенията, 
свързани с 

изпълнението на Д4 

(от допустимите 
дейности) общо за Д 

3 и 4 – до 20% от 
общите допустими 

разходи по проекта. 

5. Непреки разходи 
Разходи за 

организация и 

управление до 10 на 

сто от общите 

допустими разходи 

по проекта 
 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 

 

5. 
 

Мярка 

 

Повишаване на 

 

подбор на 

 

не 

 

Първи 

 

1. Да имат 

1. Общи 

производствени 
 

Допустими разходи: 

 

90 % 

Първи 

прием: 

Първи 

прием: 

 

не   

 

Да 

 

30 000 

 

352044 
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„Подобр

яване на 

производ

ствения 

капацит

ет на 

мсп от 

територ

ията на 

МИГ 

Куклен -

Асеновг

рад“ 

конкурентоспос
обността на 

местната 

икономика и 

възможностите 

за създаване и 

устойчиво 
развитие на 

местен бизнес 

на територията 
на МИГ 

Куклен, 

Асеновград, 
който да 

осигурява 

заетост на 
местното 

население и 

възможности за 
повишаване на 

доходите. 

проектни 
предложе 

ния 

 

прием: 
  1 955 000 

 

Втори 

прием: 

Остатъчни 

средства 
от първи 

прием 

 
Трети 

прием: 

Остатъчни 
средства 

от втори 

прием 
 

постоянен 
адрес, 

седалище и 

адрес на 

управление на 

територията на 

действие на 
МИГ Куклена, 

Асеновград и 

осъществяват 
дейностите по 

проекта на 

територията на 
действие на 

МИГ; 2. Да са 

търговци по 
смисъла на 

Търговския 

закон или 
Закона за 

кооперациите; 

3. Кандидатите 
от територията 

на общ. 

Асеновград 
попадаща в 

обхвата на 
МИГ следва да 

отговарят на 

изискванията за 
микро, малко 

или средно 

предприятие 

съгласно 

Закона за 

малките и 
средни 

предприятия 

(ЗМСП). 
Допустимостта 

на кандидатите 

по този 
критерий се 

определя на 

териториален 

инвестиции за 
подобряване на 

производствения 

капацитет за растеж 

чрез ефективното и 

ефикасно използване 

на факторите на 
производство и чрез 

изграждането на 

възможности за 
възприемане и 

адаптиране на 

европейски и 
международни знания 

и технологии. 

Дейностите трябва да 
са насочени към: 1.1.) 

повишаване на 

производителността; 
1.2.) ефективното и 

ефикасното използване 

на факторите на 
производство чрез 

внедряване на нови 

технологии/ практики/ 
методи/ системи за 

подобряване на 
ресурсната 

ефективност в 

производствения 
процес; 1.3.) 

подобряване на 

производствените 

процеси чрез 

инвестиции в ДМА и 

ДНА; 1.4.) разширяване 
на производството чрез 

добавяне на нови 

характеристики или 
подобряване на 

съществуващите 

продукти и услуги; 
1.5.) диверсификация 

на дейността чрез 

разнообразяване на 

1. Разходи за 
придобиване на 

ДМА и ДНА, в т.ч. 

придобиване на 

машини, 

съоръжения и 

оборудване, 
необходими за 

изпълнението на 

дейностите по 
проекта2 . 2.) 

Разходи за услуги по 

въвеждане и 
сертифициране и ре-

сертифициране на 

СУК с изискванията 
на 

национални/европей

ски/международни 
стандарти; 3.) 

Разходи за услуги 

във връзка с: 
постигане на 

съответствие и 

оценка на 
съответствие на 

продукти с 
национални/европей

ски/международни 

стандарти и така 
наречените 

„съществени 

изисквания” към 

тях3 ; присъждане 

на екомаркировката 

на ЕС. 4.) Разходи за 
услуги във връзка с 

внедряване и 

сертифициране на 
добри 

производствени 

практики; 5.) 
Разходи за услуги за 

разработване и 

въвеждане на 

15.02.2019 
 

 

Втори 

прием: 

1.05.2019 

 
 

Трети 

прием: 

1.07.2019 

15.03.2019 

 

 

Втори 

прием: 

31.05.2019 

 
 

Трети 

прием: 

30.07.2019 
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принцип 
съгласно 

демаркацията 

на ОПИК и 

Приложения № 

1-3 на ПМС № 

161/2016; 4. 
Кандидатите от 

територията на 

общ. Куклен 
следва да 

отговарят на 

изискванията за 
малко или 

средно 

предприятие 
съгласно 

Закона за 

малките и 
средни 

предприятия 

(ЗМСП). 
Допустимостта 

на кандидатите 

по този 
критерий се 

определя на 
териториален 

принцип 

съгласно 
демаркацията 

на ОПИК и 

Приложения № 

1-3 на ПМС № 

161/2016; 5. Да 

имат минимум 
три 

приключени 

финансови 
години и 

реализиран 

минимален 
размер нетни 

приходи от 

продажби общо 

портфолиото на 
предприятията и 

достъп до пазари. 2. 

Подкрепа за 

специализирани услуги 

за МСП за развитие и 

укрепване на 
управленския 

капацитет. Дейностите 

трябва да са насочени 
към: 2.1.) разработване, 

внедряване и 

сертифициране на 
системи за управление 

на качеството (СУК), 

опазване на околната 
среда, еко маркировка, 

сигурност на 

информацията и др. 
съгласно 

международни, 

европейски и 
национални стандарти; 

2.2.) разработване, 

трансфер, внедряване и 
сертифициране на 

добри производствени 
практики; 2.3.) 

инвестиции в ново 

оборудване и/или 
специализирани 

софтуерни 

приложения, 

допринасящ/и за 

изпълнението на някоя 

от горепосочените 
дейности. 3. Подкрепа 

за растеж на 

предприятия чрез 
подобряване на 

качеството и 

насърчаване на 
използването на ИКТ и 

услуги1 . Дейностите 

трябва да са насочени 

базирани на ИКТ 
софтуери за 

управление на 

бизнес процесите в 

предприятията; 6.) 

Разходи за 

придобиване и 
въвеждане на ИКТ 

базирани софтуери 

за управление на 
бизнес процесите в 

предприятията, 

представляващи 
ДНА; 7.) Разходи за 

услуги по 

използването на 
софтуер за 

управленски 

системи като услуга 
(SaaS); 8.) Разходи 

за визуализация – до 

2 000 лв. 
Допустимите и 

Недопустимите 

разходи се 
определят на база на 

изискванията на 
Глава 5, Раздел I от 

ЗУСЕСИФ, 

Постановление № 
189 от 28 юли 2016 

г. за определяне на 

национални правила 

за допустимост на 

разходите по 

програмите, 
съфинансирани от 

ЕСИФ, за програмен 

период 2014 - 2020 г. 
и разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 

1303/2013 г. за 
определяне на 

общоприложими 

разпоредби за ЕФРР, 
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за последните 
три 

приключили 

финансови 

години: за 

микро 

предприятия: ≥ 
210 000 лева; за 

малки 

предприятия: ≥ 
750 000 лева; за 

средни 

предприятия: ≥ 
3 000 000 лева; 

6. Кандидатите 

могат да 
участват в 

процедурата за 

подбор на 
проекти и да 

получат 

безвъзмездна 
финансова 

помощ в случай 

че не попадат в 
забранителните 

режими на 
Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013 на 

Комисията от 
18 декември 

2013 г. 7. 

Кандидатите 

могат да 

участват в 

процедурата за 
подбор на 

проекти и да 

получат 
безвъзмездна 

финансова 

помощ от 
ОПИК, в 

случай че не са 

микро 

към: 3.1.) 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, включително 
такива за интеграция на 

различни звена и 

локации на дадено 
дружество; и/или 3.2.) 

системи за 

автоматизирано 
проектиране, 

инженерни дейности и 

производство; и/или 
3.3.) системи за 

трансформиране на 

бизнес и операционни 
процеси, които водят 

до повишаване на 
производителността и 

конкурентоспособностт

а; 

ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и 
ЕФМДР и за 

определяне на общи 

разпоредби за ЕФРР, 

ЕСФ, КФ и ЕФМДР, 

и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 
1083/2006 на Съвета. 

Разходите се считат 

за допустими, ако са 
налице 

едновременно 

условия по чл. 57, 
ал. 1 от ЗУСЕСИФ. 

Доколкото друго не 

е предвидено, 
разходите са 

допустими, ако са 

платени в срока за 
допустимост на 

разходите за 

съответния 
програмен период. 

На основание на чл. 

57, ал. 2 от 
ЗУСЕСИФ не са 

допустими разходи 
за проекти или 

дейности, които са 

физически 
завършени или 

изцяло осъществени 

преди подаването на 

формуляра за 

кандидатстване от 

бенефициента, 
независимо дали 

всички свързани 

плащания са 
извършени от него. 



 
 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

  

27 

 

 

предприятие в 
рамките на 

селски район и 

не са 

недопустими 

кандидати 

съобразно 
демаркационна

та линия с 

други планове 
и програми, 

финансирани 

със средства на 
ЕС; 8. Да 

развиват своята 

основна 
икономическа 

дейност и 

дейността, за 
която 

кандидатстват, 

в една от 
определените в 

„Националната 

стратегия за 
насърчаване на 

малките и 
средните 

предприятия 

2014-2020“ 
групи сектори 

на 

икономическа 

дейност 

съгласно 

тяхната 
технологична 

интензивност, 

както следва: 
Високотехноло

гични и средно 

високотехнолог
ични 

промишлени 

производства 
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по (КИД - 
2008): С20 

„Производство 

на химични 

продукти“; C21 

„Производствот

о на 
лекарствени 

вещества и 

продукти“; C26 
„Производствот

о на 

компютърна и 
комуникационн

а техника, 

електронни и 
оптични 

продукти“; С27 

„Производство 
на 

електрически 

съоръжения“; 
С28 

„Производство 

на машини и 
оборудване, с 

общо и 
специално 

предназначение

“; 29 
„Производство 

на автомобили, 

ремаркета и 

полуремаркета“

; С30 

„Производство 
на превозни 

средства, без 

автомобили“ 
Интензивни на 

знание услуги 

по (КИД - 
2008): J58 

„Издателска 

дейност“; J59 
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„Производствот
о на филми и 

телевизионни 

предавания, 

звукозаписване 

и издаване на 

музика“; J60 
„Радио- и 

телевизионна 

дейност“; J61 
„Далекосъобще

ния“; J62 

„Дейности в 
областта на 

информационн

ите 
технологии“; 

J63 

„Информацион
ни услуги“; 

М72 

„Научноизслед
ователска и 

развойна 

дейност“ 
Нискотехнолог

ични и средно 
нискотехнологи

чни 

промишлени 
производства 

по (КИД - 

2008): С10 

„Производство 

на хранителни 

продукти“; С11 
„Производство 

на напитки“; 

С13 
„Производство 

на текстил и 

изделия от 
текстил, без 

облекло“; С14 

„Производство 
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на облекло“; 
С15 

„Обработка на 

кожи; 

производство 

на обувки и 

други изделия 
от обработени 

кожи без 

косъм“; С16 
„Производство 

на дървен 

материал и 
изделия от 

дървен 

материал и 
корк, без 

мебели; 

производство 
на изделия от 

слама и 

материали за 
плетене“; С17 

„Производство 

на хартия, 
картон и 

изделия от 
хартия и 

картон“; С18 

„Печатна 
дейност и 

възпроизвежда

не на записани 

носители“; С19 

„Производство 

на кокс и 
рафинирани 

нефтопродукти

“; С22 
„Производство 

на изделия от 

каучук и 
пластмаси“; 

С23 

„Производство 
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на изделия от 
други 

неметални 

минерални 

суровини“; С24 

„Производство 

на основни 
метали“; С25 

„Производство 

на метални 
изделия, без 

машини и 

оборудване“; 
С31 

„Производство 

на мебели“; 
С32 

„Производство, 

некласифицира
но другаде“; 

С33 „Ремонт и 

инсталиране на 
машини и 

оборудване“ 

 
  

Забележка: Първият прием на проектни предложения по мярка 7.2 е обявен в Индикативната годишна работна програма за 2018 г. 

 

Изготвил: 

Красимир Трифонов –  

Изпълнителен директор на МИГ 


