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ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1   

ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2019 Г. ПО СВОМР НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ  

№ 

по 

ред 

Код на 

мярката 

Наименование 

на 

процедурата 

Цели на предоставяната БФП2 

по процедурата 

Общ размер 

на БФП  по 

процедурата 

(в лв.) 

Допустими 

кандидати 
Примерни допустими дейности 

Категории допустими 

разходи 

Период на прием 

Размер на 

БФП за 

проект 

Размер на общо 

допустимите разходи 

по проект (в лв.) 

Дата на 

обявяване на 

процедурата 

Краен срок за 

подаване на 

проектни 

предложения 

минимален 
максимале

н 

1 19.2-4.1 "Инвестиции 

в земеделски 
стопанства" 

Дребните и средни 

земеделски стопанства на 
територията на МИГ да 

разнообразят произвежданата 

земеделска продукция и да 
повишат качеството й чрез 

модернизиране на 
производствените условия и 

въвеждане на нови процеси и 

технологии за производство, 
съхранение и транспорт. 

Да се повиши делът на 

биологично чистата 

земеделска продукция. 

Опазване компонентите на 

околната среда. 

Достигане/ спазване 

стандартите на Европейския 

съюз (ЕС) и/ или подобряване 
на условията в земеделските 

300 000 

лв. и 
остатъкът 

от 

предходен 
прием на 

проекти 

Земеделски 

производител
и, които имат 

икономическ

и размер на 
стопанството 

не по-малко 
от левовата 

равностойнос

т на 8000 
евро измерен 

в стандартен 

производстве

н обем 

Инвестиции в материални и 

нематериални активи, които 
подобряват цялостната 

дейност и 

конкурентоспособност на 
земеделските стопанства. 

Изграждане, придобиване и 

подобряване на недвижимо 
имущество; 

Закупуване на нови 

машини, съоръжения и 
оборудване; Общи разходи 

свързани със съответния 
проект за предпроектни 

проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, 
инженери и консултантски 

услуги. 

Март 2019 

г. 

Юни 2019 г. 50-90 % 10 000 

лв. 

150 000 

лв. 

                                                 
1 Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 46, от Наредба№ 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г. ИГРП е приета с Решение на УС по протокол № 69/19.12.2018 г.  
2 Безвъзмездна финансова помощ. 
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стопанства. 

2 19.2-6.4 „Инвестиции 

в подкрепа на 

неземеделски 
дейности“ 

Подкрепа за земеделски 

производители и 

микропредприятия от 
територията да развият 

неземеделски дейности, 

които водят до: 

 създаване и 

утвърждаване на продукт, 

базиран на местни ресурси и 

иновация; 

 осигуряване на 

липсващи или недостатъчно 

развити услуги на 

територията в отдалечените 

населени места; 

 развитие на 

туризъм и привличане на 

интерес към територията; 

 осигуряване на 

допълнителни и стабилни 

доходи и  създаване на нови 

работни места за 

населението. 

935 745 

лв.  

Земеделски 

стопани или 

микропредпр
иятия, 

регистрирани 

като 
еднолични 

търговци или 

юридически 
лица по 

Търговския 

закон, Закона 
за 

кооперациите 

или Закона за 
вероизповеда

нията, както 

и физически 
лица, 

регистрирани 
по Закона за 

занаятите 

Материални и нематериални 

инвестиции за създаване и 

развитие на неземеделски 
дейности в селските райони 

 

Финансова помощ за 

материални и нематериални 

инвестиции, за създаване и 
развитие на неземеделски 

дейности, включващи:  

а) Изграждане, 
придобиване или 

подобренията на 

недвижимо имущество;  

б) Закупуване, 

включително чрез лизинг 

на нови машини и 

оборудване до пазарната 

стойност на активите;  

в) Общи разходи, свързани 
с разходите за буква „а“ и 

„б“, например хонорари на 

архитекти, инженери и 
консултанти, хонорари, 

свързани с консултации 
относно екологичната и 

икономическата 

устойчивост, включително 
проучвания за техническа 

осъществимост;  

г) Нематериални 
инвестиции: придобиване и 

създаване на компютърен 

софтуер и придобиване на 
патенти, лицензи, авторски 

права и марки.  

Разходите по т.“в“ не могат 
да надхвърлят 12 % от 

сумата на разходите по т. 

„а“, „б“ и „г“.  

 

Януари  

2019 г. 

Март 2019 г. 75 % 10 000 

лв. 

200 000 

лв. 

 

3 19.2-8.6  „Инвестиции 

в технологии 

за 
лесовъдство и 

в 

преработката, 
мобилизиран

ето и 
търговията на 

горски 

Да се подсигурят средства за 

подпомагане на 

недържавните гори, както и 
държавните гори, 

стопанисвани от общини и 

частно-правни юридически 
лица, които да могат да 

запазят освен своята 
многофункционалност и 

конкурентоспособността на 

200 000 

лв. 

Физически и 

юридически 

лица и 
местни 

поделения на 

вероизповеда
нията, 

собственици 
на горски 

територии;  

Преработка и маркетинг на 

горски продукти; 

Подобряване на 
икономическата стойност на 

горите; 

Закупуване на земя. 

Материални инвестиции: 

1. Инвестиции в 

преработка и маркетинг на 
горски продукти 

2. Разходи за инвестиции в 

подобряване на 
икономическата стойност 

на горите. 

Януари  

2019 г. 

Април 2019 

г. 

50 % 10 000 

лв. 

150 000 

лв. 
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продукти“ собствениците/стопаните си, 

за да продължат с 

устойчивото управление на 
горите си. Укрепването на 

устойчивото управление на 

горите е необходимо за 
подобряване на 

конкурентоспособността и 

създаването на работни 
места, като същевременно се 

гарантира опазването на 

горите и предоставяне на 
екосистемни услуги. 

Общини, 

собственици 

на горски 
територии;  

Сдружения 

на частни 
собственици 

на горски 

територии 
или общини;  

МСП; 

Горски 
стопани, 

доставчици 

на услуги 

3. Разходи за закупуване на 

земя, когато са пряко 

свързани с изпълнението 
на проекта и ненадхвърлят 

10 % от общите допустими 

разходи по проекта. 

 

Нематериални 

инвестиции: 

1. Общи разходи свързани 

със съответния проект за 

предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за 

архитекти, инженери и 

консултантски услуги, 
консултации за екологична 

и икономическа 

устойчивост на проекти, 
проучвания за техническа 

осъществимост на проекта. 

Общите разходи по проекта 
не могат да надхвърлят 12 

% от общия размер на 

допустимите инвестиции по 
проекта; 

2. 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”; 

3. Закупуване на софтуер; 

4. Разходите за въвеждане 

на добри производствени 

практики, системи за 
управление на качеството и 

подготовка за 

сертификация. 

4 19.2-7.5 Подкрепа за 

публично 

ползване в 
инфраструкту

ра за отдих, 

туристическа 
информация 

и малка по 

 Създаване на 

заетост чрез подпомагане 
развитието на интегриран 

селски туризъм на 

територията на МИГ; 

 Повишаване на 

атрактивността на места със 

225 000 

лева 

Общини 

Берковица и 

Годеч;  

Юридически 

лица с 

нестопанска 
цел;  

Изграждане, реконструкция, 

ремонт, закупуване на 

оборудване и/или 
обзавеждане на туристически 

информационни центрове; 

Изграждане, реконструкция, 
ремонт, закупуване на 

Изграждане, включително 

отпускането на лизинг, или 

подобрения на недвижимо 
имущество; 

Закупуване или вземане на 

лизинг на нови машини и 
оборудване, обзавеждане 

Август 

2019 г. 

Октомври 

2019 г. 

100% 

безвъзм

ездно 
финанс

иране в 

случай, 
че не е 

наличн

7 000 лв. 100 000 

лв. 
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мащаб 

туристическа 

инфраструкту
ра 

съхранено 

природно,културно и 

историческо наследство в 
общини Берковица и Годеч 

посредством 

разнообразяване и 
подобряване на 

туристическата 

инфраструктура, атракциите 
и съоръжения за посетители 

МИГ 
оборудване и/или 

обзавеждане на 

посетителските центрове за 
представяне и експониране 

на местното природно и 

културно наследство; 

Изграждане, реконструкция, 

ремонт, закупуване на 

оборудване и/или 
обзавеждане на центровете за 

изкуство и занаяти с 

туристическа цел; 

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; 

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). 

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; 

Следните нематериални 
инвестиции: придобиване 

или развитие на 

компютърен софтуер и 
придобиване на патенти, 

лицензи, авторски права, 

търговски марки. 

о 

генерир

ане на 
приход

и 

 

до 75% 

финанс

иране 
при 

генерир

ане на 
приход

и 

5 19.2-7.6 Съхранение 

и 
приобщаване 

към 

местното 
културно, 

историческо  

и природно 

наследство –  

Напред към 

наследството 
- 

наследството 

ни обединява 

Насърчаване включването на 

местното население в общи 
инициативи за изучаване и 

съхраняване на наследството 

и природните дадености и 
интензифициране връзките 

между различни групи от 

територията; 

Разкриване на богатството 

на местното културно, 

историческо и природно 
наследство и повишаване 

обществения интерес към 

неговото опазване; 

Повишаване качеството на 

живот на местното 

население чрез добавяне на 

50 000 лв. Юридически 

лица с 
нестопанска 

цел;  

Читалища, 
регистриран

и по Закона 

за народните 

читалища; 

МИГ 

По мярката ще се подкрепят 

проекти, изпълнявани на 
територията на МИГ, които 

могат да включват една или 

няколко от изброените 
дейности и допринасят за 

запазване и заздравяване на 

селската идентичност и 

култура на региона. 

Финансова подкрепа ще се 

предоставя на проекти, които 
заздравяват връзките и 

обединяват местните жители 

от различни поколения и 
етноси за опазване и 

подобряване на селското 

природно и културно 
наследство.  

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 

Август 

2019 г. 

Октомври 

2019 г. 

100% от 

общите 
допусти

ми 

разходи 
за 

проекти 

на 

юридиче

ски лица 

с 
нестопан

ска цел и 

МИГ за 
негенери

ращи 

приходи 
проекти 

в 

5 000 лв. 12 000 

лв. 
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стойност към околната 

среда, пейзажа и 

разнообразяване на 
свободното време. 

А. Културно и историческо 

наследство  

По мярката ще се подпомагат 
проекти, които възстановяват 

или обогатяват представянето 

на местното наследство, на 
местното  материално селско 

наследство и насърчават 

неформални способи за 
предаване на знания   

1. Клубове/ Школи/ Групи по 

интереси/  за проучване, 
изучаване и съхранение чрез 

документиране на местната 

култура, бит, кулинария, 
история, традиции, 

включително – музика и 

изобразително изкуство, 
традиционни занаяти, обичаи 

и ритуали, неписана традиция 

и тяхното възраждане чрез 
представяне и 

популяризиране чрез 

организиране на културни 
събития предимно на 

младежи и жени: 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 и др.); Разработване 

и представяне на макети, 

възстановяване на елементи 

от традиционни костюми или 

предмети от традиционния 

бит; Конкурси.  

2. Подготовка и организация 

на местни празници – събори, 
панаири, фестивали, 

хепънинги и др. 

Б. Опазване на природното 

договореното 

възнаграждение.  

2. Разходи за командировки 
на територията на МИГ: 

пътни, дневни разходи и 

нощувки, съгласно 
действащите Наредби за: 

командировките в страната.  

3. Разходи за материали, 
консумативи;  

4. Разходи за закупуване на 

оборудване  – до 15% от 
общата 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 семинари, 

срещи и други 

подобни; 

 Разходи за телефон, 

ел. енергия, 

отопление, 

почистване, ако са за 

помещения, в които се 

извършват дейностите 

по проекта – до 7% от 

общата стойност на 

допустимите разходи. 

В случаите, в които е 

невъзможно 

обособено отчитане на 

тези разходи, те се 

определят като част от 

общата стойност на 

съответния вид 

разход, изчислена на 

обществе

н 

интерес. 

http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=DF0C1601&IDSTR=0
http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=DF0C1601&IDSTR=0
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наследство  – 

биоразнообразие, води, почви 

и въздух  

Клубове/ Кръжоци/ Школи/ 

Инициативи за информиране 

и включване на населението в 
опазване на природни 

елементи и защитени 

биологични видове като 
неделима част от селския 

пейзаж. 

Съвместни проекти, в които 

участват жители на повече от 

едно населено място или 

представители на различни 

поколения за: 

идентифициране на местни 

отличителни характеристики/ 

почистване от ТБО/ 

облагородяване и опазване на 

селския пейзаж вътре в / и 

извън населените места.  

Дейности, свързани с 

опазването на територии, 

животни, растения, природни 

образувания, които не са 

защитени със закон, но са от 

особено значение за местната 

общност, свързани със 

селския фолклор и обичаи, 

или са част от селския пейзаж.  

Подобряване елементите на 

природната среда чрез 

участие на местната общност 

в управлението и 

поддръжката на природните 

дадености и популяризиране 

на ценни за територията 

растения, дървесни видове и 

животни. 

Пилотни проекти за промоция 

на нови технологии, ВЕИ, за 

опазване на водните ресурси – 

събиране на дъждовна вода, 

базата на процентна 

ставка (за време и 

площ).  

6. Други разходи за външни 

услуги, необходими за 
изпълнението на 

дейностите по проекта. 

(банкови такси, пощенски 
разходи и др.)   

Когато проект се 

изпълнява от МИГ 

допустими са само 

разходите по т.5 
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дъждовни градини, почви и 

др.  

Популяризиране и опазване 

на природното наследство и 

местата по Натура 2000; 

подобряване на селския 

ландшафт;  

Подобряване елементите на 
природната среда чрез 

участие на местната общност 

в управлението и 
поддръжката на природните 

дадености и популяризиране 

на ценни за територията 
растения, дървесни видове и 

животни. 

 


