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ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК1   

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“ 

2020 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

Проектът на ИГ е одобрен с Протокол № ………………………г. от заседание на УС на СНЦ „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово” 

 

 
1 Индикативния график се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“ 
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№ 

по 

ред 

Наименование 

на  

процедурата  

Цели на 

предоставяната 

БФП2 по  

процедурата 

Начин на 

провеждане 

на 

процедурата 

съгласно чл. 

2 от ПМС № 

162 от 

2016 г. 

Извършв

ане на 

предвари

телен 

подбор 

на 

концепци

и за 

проектни 

предложе

ния3 

Общ 

размер на 

БФП  по 

процедура

та (в лв.) 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории допустими 

разходи 

Максимале

н  

% на съ-

финансира

не 

Дата на 

обявяване 

на 

процедурат

а 

Краен срок 

за 

подаване 

на 

проектни 

предложен

ия 

Представлява ли 

процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 

проект (в лв.) 

държавна 

помощ4 

минимал

на  

помощ5 

Миним

ален 

лева 

Максимален 

лева 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г 
1 Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в 
подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

Създаване на 

местен бизнес и 
заетост на 

населението извън 

земеделието 

Подбор на 

проектни 
предложе-

ния 

Не  680 000 Земеделски 

стопани или 
микропредприя

тия, 

регистрирани 
като еднолични 

търговци или 

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 

Допустими са само 

дейности на 
територията на МИГ и 

са за 

Развитие на туризъм 
(изграждане и 

обновяване на 

туристически обекти и 
развитие на 

туристически услуги) 

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 

1. Изграждане, 

придобиване или 
подобрения на 

недвижимо имущество; 

2. Закупуване, 
включително чрез 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. 

75% Януари   

2020 г. 

Април 

2020 г. 

Не Да 22 500 112 500 

 
 

 

 

 
2 Безвъзмездна финансова помощ. 
3 Отбелязва се „да“ или „не“. 
4 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
5 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта  

„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
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постоянен адрес 
за физическите 

лица на 

територията на 
МИГ. 

енергия от 
възобновяеми 

енергийни източници 

за собствено 
потребление 

Развитие на занаяти 

(включително 
предоставяне на 

услуги, свързани с 

участието на 
посетители в 

занаятчийски 
дейности) и други 

неземеделски 

дейности 

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. 
Допустими са авансови 

плащания в размер до 50% 
от одобрената финансова 

помощ. 

 

2 Мярка 7.5 

Инвестиции за 

публично 

ползване в 
инфраструкту

ра за отдих, 

туристическа 
инфраструкту

ра 

Създаване на нови 

атракции и 

съпътстваща 

туристическа 
инфраструктура 

Подбор на 

проектни 

предложе-

ния 

Не  203 745 Общините от 

територията на 

МИГ; 

Юридически 
лица с 

нестопанска цел 

със седалище на 
територията на 

МИГ. 

 

Изграждане, 

реконструкция, 

ремонт, закупуване на 

оборудване и/или 
обзавеждане на 

туристически 

информационни 
центрове; 

Изграждане, 

реконструкция, 
ремонт, закупуване на 

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 

Изграждане, включително 

отпускането на лизинг, или 

подобренията на 

недвижимо имущество; 
Закупуване 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; 

Следните нематериални 
инвестиции: 

придобиването или 
развитието на компютърен 

софтуер и придобиването 

на патенти, лицензи, 
авторски права, търговски 

марки. 

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 

75-

100% 

Март  

2020 г. 

Май 

2020 г. 

Да Да 22 500 80 000 
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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). 

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 21 

Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране 
на 

специфичните 

местни 
идентичности 

и местната 

култура 

Обособяване на 
специфични 

местни 

туристически 
продукти, 

основани на 

местната 
идентичност и 

културно 

наследство. 
Съхраняване 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 

Подбор на 
проектни 

предложе-

ния 

Не  150 000 Общините от 
територията на 

МИГ; 

Юридически 
лица с 

нестопанска 

цел, със 
седалище на 

територията на 

МИГ; 
Читалища със 

седалище на 
територията на 

МИГ; 

Допустими са само 
дейности на 

територията на МИГ и 

са за: 
Проучване, изучаване 

и съхранение на 

местните 
идентичности - 

култура, бит, типични 

местни храни, 
типични местни 

продукти, музика и 
изобразително 

изкуство, история, 

традиционни занаяти, 
обичаи и ритуали, 

неписана и писана 

традиция. 
Организиране и 

провеждане на:  

-Временни и 
постоянни тематични 

изложби 

/етнографски, 
археологически, 

типични местни 

храни, типични 
местни продукти, 

занаятчийски 

продукти и др./, 

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:  
Възнаграждения за 

физически лица, за 
дейности пряко свързани с 

изпълнението на проекта, 

включително 
осигурителните вноски, 

начислени за сметка на 

осигурителя върху 
договореното 

възнаграждение;  

Разходи за организиране 
на пътувания - разходи за 

командировки: пътни, 

дневни разходи и 
нощувки, съгласно 

действащите Наредба за 

командировките в 
страната; 

Разходи за материали, 

консумативи; 

60 -  
100% 

Март  
2020 г. 

Май 
2020 г. 

Да  Да 6 000 50 000 
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реклама. 
 

свързани с културното 
наследство и местните 

идентичности на 

територията;  
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 
или предмети от 

традиционния бит;  

Подготовка, 

организация и 

провеждане на местни 

празници – събори, 
панаири, фестивали,  

хепънинги, 

възстановки на 
исторически събития 

и др. 

Подготовка за 
извършване на 

проучвания и 

съхранение на 
археологическите 

паметници на 

територията. 

Разходи за закупуване на 
оборудване  – до 15 % от 

общата стойност на 

допустимите разходи; 
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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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
4 Мярка 1.7 

„Приспособяв

ане на 

работниците, 
предприятията 

и 

предприемачи
те към 

промените” 

Нов прием по  

действаща от 

2018 г. 

Процедура 

Подобряване 

работната 

среда в 

предприятията
, чрез 

осигуряването 

на добри и 
безопасни 

условия на 

труд, както и 
въвеждане на 

ефективни и 

гъвкави форми 
на 

организация 

на труд 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

. 

 

Подбор на 

проектни 

предложе-

ния 

Не  Остатък 

от 

предишн

и покани 

Работодатели; 

обучителни 

организации; 

центрове за 
информация и 

професионално 

ориентиране; 
неправителствени 

организации;  

 

Предоставяне на обучения 

на работното място; 

Подкрепа за практики за 

въвеждане на гъвкави 
форми на заетост; 

Подкрепа за практики за 

усъвършенстване на 
системите за управление на 

човешките ресурси в 

предприятията, с акцент 
върху практиките за трайно 

интегриране на младите 

хора на работното място, 
по-лесното съвместяване 

на професионалния, 

семейния и личния живот, 
както и удължаване 

трудовия живот на по-

възрастните работници и 
служители;  

Подкрепа за практики за 

въвеждане на иновативни, 
по-производителни и „по-

зелени” модели за 

организация на труда в 
предприятията; в т.ч. за 

осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на 
труда, подобряване 

професионалния и 

здравния статус на 
работниците и 

служителите, както и за 

подобряване на социалния 
климат;  

Подкрепа за практики, 
насочени към стимулиране 

на защитата на трудовите, 

осигурителните и 
социалните права на 

работниците и 

служителите, 
равнопоставеността и 

равното третиране на 

работното място;  
Подкрепа за практики, 

насочени към развитие на 

корпоративната социална 
отговорност;  

Предоставяне на обучения 

за мениджъри на МСП и 
предприемачи с оглед 

Предвидените 

разходи да са в 

съответствие с 

разпоредбите на на 
глава 5, раздел I от 

ЗУСЕСИФ, 

Регламент 1303/2013 
г, Регламент 

1304/2013 г, 

Регламент 966/2012 
г. ЗУСЕСИФ, както 

и приложимото 

национално 
законодателство за 

финансовата рамка 

2014 -2020 г. 
 

1. Разходи за 

трудови  и други 
възнаграждения 

2. Разходи за 

командировки 
3. Разходи за 

материали и 

консумативи, 
необходими за 

изпълнение на 

дейностите 
4. Разходи за 

услуги 

5. Разходи за 
закупуване на ДМА 

6. Разходи за СМР 

 

100% Януари   

2020 г. 

Февруари 

2020 г. 

Не Да 20 000 391 166 
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подобряване на техните 
управленски и 

предприемачески умения.  

5 Мярка 2.3 

 /ОПРЧР/ 

„Повишаване 

на достъпа до 
услуги, които 

са на достъпна 

цена, 
устойчиви и 

висококачеств

ени, 
включително 

здравни и 

социални 

услуги от общ 

интерес” 

Повишаване 
качеството на 

живот, 

насърчаване 
на социалното 

включване и 

интегриране в 
обществото на 

групите в 

неравностойно 
положение и 

със специални 

потребности, 

акцентирайки 

върху нуждите 

и 
потребностите 

на „отделния 

човек”. 

Подбор на 
проектни 

предложе-

ния 

Не  Остатък 
от 

предишн

и покани 

Неправителствени 
организации; 

организации, 

предоставящи 
посреднически 

услуги на пазара на 

труда; обучителни 
организации; 

доставчици на 

социални услуги; 
доставчици на 

здравни услуги; 

общини. 

 

1. Предоставяне на 
подкрепящи услуги, в т.ч. 

интегрирани 

междусекторни услуги в 
общността или в домашна 

среда; услуги за възрастни 

хора (включително 
самотноживеещи хора над 

65 г. в невъзможност за 

самообслужване), за хора с 
увреждания и други 

уязвими групи от 

населението. 

2. Подобряване достъпа 

до здравеопазване и 

промоция на здравето, в 
т.ч. чрез целеви действия, 

насочени към младежи и 

уязвими групи;  
3. Местни социални 

дейности за социално 

включване. 

Предвидените 
разходи да са в 

съответствие с 

разпоредбите на на 
глава 5, раздел I от 

ЗУСЕСИФ, 

Регламент 1303/2013 
г, Регламент 

1304/2013 г, 

Регламент 966/2012 
г. ЗУСЕСИФ, както 

и приложимото 

национално 

законодателство за 

финансовата рамка 

2014 -2020 г. 
 

1. Разходи за 

трудови  и други 
възнаграждения 

2. Разходи за 

командировки 
3. Разходи за 

материали и 

консумативи, 
необходими за 

изпълнение на 

дейностите 
4. Разходи за 

услуги 

5. Разходи за 
закупуване на ДМА 

6. Разходи за СМР 

100% Януари 
2020 г. 

Февруари  
2020 г. 

Не Да 20 000 391 166 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 
6 Мярка 2.2 

Подобряване 
на 

производствен

ия капацитет в 

МСП“ 

Нов прием по  

действаща от 

2018 г. 

Процедура 

Подобряване 

на 
производствен

ите процеси в 

МСП, чрез 

инвестиции в 

дълготрайни 

материални и 
нематериални 

активи, 

въвеждане на 
водещи 

технологични 

решения, 
разширяване 

Подбор на 

проектни 
предложе-

ния 

Не  Остатък 

предишн
и покани  

Малки и средни 

предприятия със 
седалище на 

територията на МИГ 

и които имат 

минимум три 

приключени 

финансови години. 
Да развиват своята 

основна 

икономическа 
дейност в една от 

определените в 

НСНМСП групи 
сектори на 

Общи производствени 

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; Подкрепа за 

Разходи за 

придобиване на 
машини, 

съоръжения и 

оборудване, 

представляващи 

дълготрайни 

материални активи, 
необходими за 

изпълнението на 

дейностите по 
проекта; Разходи за 

придобиване на 

дълготрайни 
нематериални 

90 % Март   

2020 г. 

Април 

2020 г. 

Не Да 45 000 352 049,40 
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на 
производствот

о, чрез 

добавяне на 
нови 

характеристик

и или 
подобряване 

на 

съществуващи
те продукти и 

услуги. 

икономическа 
дейност. 

Кандидатите за 

подпомагане трябва 
да са с код на 

основна 

икономическа 
дейност по КИД - 

2008 в една от 

посочените групи 
сектори  в 

Стратегията за 
ВОМР. 

специализирани услуги 
за МСП за развитие и 

укрепване на 

управленски капацитет; 
Подкрепа за растеж на 

предприятия чрез 

подобряване на 
качеството и чрез 

насърчаване на 

използването на 
информационни и 

комуникационни 
технологии и услуги; 

Дейности за подобряване 

на производствените 
процеси и/или; Дейности 

за добавяне на нови 

характеристики или 
подобряване на 

съществуващите 

продукти и услуги, 
и/или; Дейности за 

разнообразяване на 

асортимента от продукти 
и услуги на 

предприятията и/или; 

Дейности за внедряване 
на нови технологии за 

подобряване на 

ресурсната ефективност 

и ефикасност в 

производствения процес.  

 

активи, необходими 
за изпълнението на 

дейностите по 

проекта. 
Допустимите 

разходи се 

определят на база на 
изискванията на 

Глава 5, Раздел I от 

ЗУСЕСИФ, 
приложимите 

подзаконови 
нормативни актове и 

национално 

законодателство и 
разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 

1303/2013 г. за 
определяне на 

общоприложими 

разпоредби за 
Европейския фонд за 

регионално 

развитие, 
Европейския 

социален фонд, 

Кохезионния фонд, 
Европейския 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони и 

Европейския фонд за 

морско дело и 
рибарство и за 

определяне на общи 

разпоредби за 
Европейския фонд за 

регионално 

развитие, 
Европейския 

социален фонд, 

Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за 

морско дело и 

рибарство, и за 
отмяна на Регламент 

(ЕО) № 1083/2006 на 

Съвета.  

 
Забележка:  При неусвояване на средства по мерки, заложени в ИГ за 2020 г., МИГ ще прехвърли средства по съответните мерки в приемите за набиране на проектни предложения 

през 2020 г.  
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Мерките по Стратегията от ОПРЧР и ОПИК ще се изпълняват в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта 

de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 

Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността на действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо оправдателни и 

платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 евро /за предприятията с дейност в сектора на автомобилните товарни превози – 100 000 евро/ за период от три 

последователни данъчни години. 

 

 

Изпълнителен директор на МИГ ………………………… 

                                                                  /Л. Македонски/ 


