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УТВЪРДИЛ : ………п…… 

/д-р Димитър Стефанов /  
Председател на УС на МИГ „Тутракан-Сливо поле” 

Утвърдена съгласно Решение №2 от Заседание 

      на ОС на 20.08.2019 г.  
 
 

ПРОМЯНА НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
1 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ“ ЗА 2020 ГОДИНА 

 

№ Наименование  Цели на   Начин на   Извършване   Общ  Допустими Примерни допустими Категории допустими  Максимале   Дата на   Краен срок   Представлява ли  Размер на БФП за 

по на  предоставяната   провеждан   на   разме  кандидати дейности разходи  н  о бявяване н а  за подаване  п роцедурата/ча ст  проект (в лв.)  

ред процедурата  БФП
2
 по   е на   предварителен   р на      % на съ-   процедурата  на проектни   от нея:      

   процедурата   процедура   подбор на   БФП      финансира      предложения  дър минимална   Мин. Макс.  

      та   концепции за   по      не        жа помощ
5 

  лева лева  
      

съгласно 
  

проектни 

3 

 

проце 
             

вна 
      

                            

      чл. 2 от   предложения  дурат а             по       

      ПМС №      (в лв.)             мо       

      162 от                    щ4       

      2016 г.                            

          Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г                
 
 

 
1 Индикативната годишна работна програма 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.

 

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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1 Мярка 4.1. Повишаване Подбор на НЕ 603 000 Земеделски Материални и Материални Финансовата М.Ноември 2019г. Целог  5000 200000 

 Подкрепа за устойчивостта и проектни   производители нематериални инвестиции: помощ е в  одиш    

 инвестиции в конкурентноспосо предложе-   /Физически и инвестиции в 1. размер 50 %  н с    

 земеделски бността на ния   Юридически новосъздадени и Закупуване/придобив от общия  обявя    

 стопанства земеделските    лица/: съществуващи ане, строителство или размер на  ване    

  стопанства чрез    1. земеделските обновяване на сгради допустимите  на    

  модернизиране на    Канд стопанства за и друга недвижима за финансово  крайн    

  физическия    идатите за покриване нуждите собственост, подпомагане  и дати    

  капитал,    подпомагане на същите, използвана за разходи.      

  нематериални    следва да са съобразени с техният земеделското Помощта  се      

  активи, свързани с    регистрирани капацитет: производство в увеличава      

  организацията и    земеделски - За модернизация и стопанство, 10%  за      

  управление на    производители механизация включително такава проекти,      

  стопанствата,    в съответствие /инвестиции във използвана за опазване представени      

  въвеждане на нови    със Закона за физически активи/ на околната среда. от млади      

  и    подпомагане на пряко свързана с 2. земеделски      

  енергоспестяващи    земеделските намаляване на Закупуване и/или стопани.      

  технологии,    производители; производствените инсталиране на нови       

  подобряване на    2. разходи и машини, съоръжения и Максимални      

  предпазарната    Мини повишаване оборудване, ят размер на      

  подготовка и    малния СПО на производителността необходими за субсидията      

  съхранение на    стопанството на труда; подобряване на по проект не      

  продукцията.    следва да бъде - За модернизация и земеделския може да      

      не по - малко от механизация производствен процес, надхвърля      

      2 000 евро. /инвестиции във включително свързани 120000 лева.      

      3. физически активи/ с опазване на околната       

      Канд пряко свързана с среда, съхранение и       

      идатите, намаляване на подготовка за       

      юридически производствените продажба на       

      лица следва да разходи и земеделска продукция       

      са регистрирани повишаване от стопанството,       

      по Търговския производителността получаване на       

      закон, Закона за на труда свързани с топлинна и/или       

      кооперациите, изпълнение на електро- енергия,       

      Закона за дейностите по мярка необходими за       

      вероизповедани „Агроекология и земеделските дейности       
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      ята или климат“ и мярка  в стопанството,        

      създадени по „Биологично  подобряване на        

      Закона за земеделие“;  енергийната        

      Селскостопанск - За постигане  ефективност.        

      ата академия  и съответствие с 3. Създаване        

      да докажат нововъведени и/или презасаждане на        

      приход от стандарти на трайни насаждения,        

      земеделска Общността включително трайни        

      дейност и/или приложими за  насаждения от        

      приход от съответните  десертни лозя,        

      услуги стопанства; медоносни дървесни        

      директно - Инвестиции пряко  видове /за        

      свързани със свързани с производство на мед/ и        

      земеделска подобряване на други бързо растящи        

      дейност и/или енергийната  храсти и дървесни        

      преработка на ефективност на видове, използвани за        

      земеделска стопанствата; производство на био-        

      продукция - За съхранение на  енергия.        

      и/или участие и земеделската  4.        

      подпомагане по продукция с цел  Инвестиции за        

      схемата за запазване качеството  постигане на        

      единно плащане на продукцията;  съответствие с        

      на площ; -Инвестиции в  нововъведените        

      Изискването не машини и  стандарти на        

      се прилага за съоръжения за  Общността.        

      кандидати опазване на околната  5.        

      създадени до 1 среда, включително  Инвестиции за        

      година преди за съхранение на  постигане на        

      кандидатстване оборска тор;  съответствие със        

      то за проекти с - Инвестиции в  съществуващи        

      инвестиции в: недвижима  стандарти на        

      сектор собственост свързана Общността - за млади        

      „животновъдств с дейността на  земеделски        

      о”, сектор земеделските  производители,        

      „плодове и стопанства; получаващи подкрепа        

      зеленчуци”, - Инвестиции за  по мярка 6.1.        

      производство създаване и/или  6.        

      на „етерично – презасаждане на  Инвестиции за        
      маслени и трайни насаждения,  съоръжения и        

      медицински десертни лозя, съответно оборудване        

      култури”. медоносни дървесни  необходимо за        
       видове за производството на мед        

       производство на мед  и други пчелни        
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и бързорастящипродукти, както и за 

храсти и дървесниразвъждането на  
видове за  пчели-майки. 

производство на  7. 

биоенергия;  Закупуване на земя, 

- Инвестиции за  при спазване 
производство на условията, посочени в 

енергия от  т.5.0.3 Правила за 
възобновяеми  допустимост на 

енергийни  проекти за 

източници за  инвестиционна 
нуждите на  подкрепа. 

земеделските  8. 

стопанства.  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. 

 9. Разходи за 
  рехабилитация на 
  съществуващи и 

 изграждане на нови 
 напоителни системи и 
  оборудване, 

  включващи 

 изграждането на нови 

  и подобряване на 

 съществуващи мрежи 

  в стопанствата, 
  водовземни 

  съоръжения, 

 включително кладенци 
  и съоръжения за 
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съхранение на вода,  
както и закупуване на  

техническо 
оборудване за тяхната  

експлоатация, 

включително нови  
тръбопроводи,  

системи за капково 
напояване, инсталации  
за дъждуване, помпени  

станции, 
техники/съоръжения  

за  
съхраняване/опазване 

на водата, и др.;  
Нематериални  
инвестиции:  

1. Общи разходи, 

свързани с 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 свързани 

за достигане 

съответствие с  
международни 

признати стандарти, 

като:  
-Въвеждане на 

системи за управление  
на качеството в  
земеделските 

стопанства, въвеждане  
на добри 
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производствени  
практики, подготовка  

за сертификация. 
По мярката се  

прилагат изискванията  
и ограниченията за 

допустимите разходи, 

съгласно ПМС на МС 

161/2016г. 
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№  Наименование   Цели на   Начин на   Извършване   Общ  Допустими Примерни допустими Категории допустими Максимален  Дата на   Краен срок   Представлява ли  Размер на БФП за 
по н а процедурат а  предоставяната   провеждане   на   размер  кандидати дейности разходи % на съ- обявяване на з а подаван е п роцедурата/час т проект (в лв.) 

ред     БФП
6
 по    на   предварителе   на БФП     финансиране  процедурата  н а проектн и   от нея:    

      процедурата   процедурат   н подбор на   по          предложени  дър минимална  Мин. Макс. 
        а съгласно  к онцепции з а  процеду          я  жав помощ

8 
 лева лева 

         чл. 2 от   проектни   рата            на     

         ПМС №   предложения   
(в лв.) 

           пом     
          162 от                 ощ     
                               

         2016 г.                        

2   Мярка 4.2  Повишаване на  

Подбор 
на  НЕ 100 000  1. земеделски 1. внедряване на 1. изграждане, 50%  

М.Декември 
2019г. Целогодише     5000 100000 

  Инвестиции в конкурентоспособ  проектни       стопани нови и/или придобиване и      н с       

  преработка и  ността,  

предложе
-       /регистрирани модернизиране на модернизиране на     обявяване на       

  маркетинг на устойчивостта и    ния       по Наредба № 3 наличните сгради и други     крайни дати       

  селскостопанс икономическата            от 1999 г. за мощности и недвижими активи,              

  ки продукти  ефективност на            създаване и подобряване на свързани с              

     предприятията от            поддържане на използването им, производството и/или              

      хранително-            регистър на и/или маркетинга,              

     преработвателния            земеделските 2. внедряване на включително такива,              

      сектор.            стопани и нови продукти, използвани за опазване              

      Повишаване            минималният процеси и компонентите на              

     производителност            стандартен технологии, и/или околната среда;              

      та на труда,            производствен 3. намаляване на 2. закупуване,              

      подобряване на            обем на себестойността на включително чрез              

      качеството,            земеделското произвежданата финансов лизинг,              

      добавяне на            им стопанство е продукция, и/или и/или инсталиране на              

      стойност и            не по-малко от 4. подобряване на нови машини,              

      преработка на            левовата сътрудничеството съоръжения и              

      земеделска            равностойност с производителите оборудване,              

      продукция.            на 2000 евро/ ; на суровини, необходими за              

                  2. признати и/или подобряване на              

                  групи или 5. опазване на производствения              

                  организации на околната среда, процес по преработка              

                  производители; включително и маркетинга, в т.ч. за:              

                  3. еднолични намаляване на а) преработка,              

                  търговци и вредните емисии пакетиране,              

                  юридически и отпадъци, и/или включително              

                  лица, различни 6. подобряване на охлаждане,              
                                  

                                    
6 Безвъзмездна финансова помощ.

  
7 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

  

8 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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от кандидатите енергийната замразяване, сушене,  
по т. 1 и 2. ефективност в съхраняване и др. на  

предприятията, суровините или 
и/или продукцията;  

7. подобряване наб) производство на 

безопасността и нови продукти, 
хигиенните въвеждане на нови 

условия на технологии и процеси; 

производство и в) опазване 
труд, и/или компонентите на 

8. подобряване на околната среда; 

качеството и г) производство на 
безопасността на енергия от 

храните и тяхната възобновяеми 

проследяемост, енергийни източници 
и/или за собствените нужди  

9. подобряване нана предприятието, 

възможностите за включително чрез 

производство на преработка на 

биологични храни растителна и 

чрез преработка животинска първична 
на първични и вторична биомаса; 

земеделски д) подобряване на 

биологични енергийната 
продукти. 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; 

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

изпълнение на 
проекта,  

предназначени за 

производствени  
дейности;  

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/модернизи  
ране, 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. разходи за 
достигане на  

съответствие с  
международно 

признати стандарти за  
системи за  

управление, разходи за 
въвеждане на добри  

производствени 
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практики, системи за  
управление на  
качеството и 
подготовка за  

сертификация в 

предприятията само  
когато тези разходи са  
част от общ проект на 

кандидата;  
8. закупуване на 

софтуер, включително 
чрез финансов лизинг;  

9. за ноу-хау, 

придобиване на 

патентни права и  
лицензи, за  

регистрация на 
търговски марки и  

процеси, необходими  
за изготвяне и 
изпълнение на  

проекта;  
10. разходи, свързани с 
проекта, в т.ч. разходи 

за предпроектни 

проучвания, такси, 
хонорари за архитекти,  

инженери и 

консултанти,  
консултации за 

икономическа 

устойчивост на 
проекти, извършени 

както в процеса на 
подготовка на проекта 

преди подаване на 

заявлението за 
подпомагане, така и по 

време на неговото 

изпълнение. 
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№  Наименование   Цели на   Начин на   Извършване   Общ  Допустими Примерни допустими Категории допустими Максимален  Дата на   Краен срок   Представлява ли  Размер на БФП за 
по н а процедурат а  предоставяната   провеждане   на   размер  кандидати дейности разходи % на съ- обявяване на з а подаван е п роцедурата/час т проект (в лв.) 

ред     БФП
9
 по   на   предварителе   на БФП     финансиране  процедурата  н а проектн и   от нея:    

     процедурата   процедурат   н подбор на   по          предложени  дър минимална  Мин. Макс. 
       а съгласно  к онцепции з а  процеду          я  жав помощ

11 
 лева лева 

        чл. 2 от   проектни   рата            на     

        ПМС №   предложения   
(в лв.) 

           пом     
        162 от                 ощ     
                             

        2016 г.                  10     
                               

                                

3  Мярка 6.4 • Повишаване  

Подбор 
на  НЕ 500 000  Земеделски Развитие на Финансова помощ за 75%  

М.Февруари 
2020 г. Целогодише     (в (в 

 Подкрепа за конкурентноспосо  проектни       стопани. туризъм материални и    н с     случай случай 

 инвестиции в бността на  

предложе

-       Стопанството (изграждане и нематериални   обявяване н     че са че са 
 установяванет територията   ния       на кандидати, обновяване на инвестиции, за   крайни дати     налични налични 

 о и развитието посредством           земеделски туристически създаване и развитие          остатъ остатъ 

  на инвестиции в           стопани, трябва обекти и развитие на неземеделски           чни чни 

 неселскостоп неземеделски           да има на туристически дейности в селските          средств средств 
  ански дейност;           стандартен услуги); райони, включващи:          а от а от 
  дейности • Създаване на           производствен Подпомагат се а) Изграждане,          първия първия 
    заетост и           обем над  2 000 проекти за придобиване или          краен краен 

    диверсификация           евро; обновяване или подобренията на           срок за срок за  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Безвъзмездна финансова помощ.

  
10 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

  

11 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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  на незeмеделските     изграждане на недвижимо      подаван подаван 

  дейности;    Микропредприя места за имущество;      е на е на 

  • Развитие на    тия, настаняване с до б) Закупуване,      проектн проектн 

  туризъм;    регистрирани 20 помещения за включително чрез      и и 
      като еднолични настаняване. лизинг на нови      предло предло 

      търговци или Производство или машини и оборудване      жения) жения) 
      юридически продажба на до пазарната стойност        

      лица по продукти, които на активите;        

      Търговския не са включени в в) Общи разходи,        

      закон, Закона за Приложение 1 от свързани с разходите        

      кооперациите Договора за за буква „а“ и „б“,        

      или Закона за функциониране на например хонорари на        

      вероизповедани Европейския съюз архитекти, инженери и        

      ята, както и (независимо от консултанти,        

      физически вложените хонорари, свързани с        

      лица, продукти и консултации относно        

      регистрирани материали); екологичната и        

      по Закона за Развитие на икономическата        

      занаятите. услуги във всички устойчивост,        

       сектори включително        

       (например: грижи проучвания за        

       за деца, възрастни техническа        

       хора, хора с осъществимост;        

       увреждания, г) Нематериални        

       здравни услуги /в инвестиции:        

       т.ч. мобилни придобиване и        

       медицински и създаване на        

       дентални услуги, компютърен софтуер и        

       аптеки/, придобиване на        

       счетоводство и патенти, лицензи,        

       одиторски услуги, авторски права и        

       ветеринарни марки.        

       дейности и услуги         

       базирани на ИТ и         

       др).;         

       Производство на         

       енергия от         

       възобновяеми         
       енергийни         

       източници за         

       собствено         
       потребление;         

       Развитие на         
                

               13 
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занаяти  
(включително  
предоставяне на 
услуги, свързани с  
участието на 

посетители в  
занаятчийски  
дейности) и други 
неземеделски  
дейности. 
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№  Наименование   Цели на   Начин на   Извършване   Общ   Допустими   Примерни допустими Категории допустими  Максимален   Дата на   Краен срок   Представлява ли  Размер на БФП за 
по н а процедурат а  предоставяната   провеждане   на   размер   кандидати   дейности разходи  % на съ-  обявяване на за подаване  п роцедурата/час т проект (в лв.) 

ред     БФП
12

 по   на   предварителе   на БФП         финансиране   процедурата  н а проектн и   от нея:    
     процедурата   процедурат   н подбор на   по               предложени  дър минимална  Мин. Макс. 
       а съгласно  к онцепции з а  процеду               я  жав помощ

15 
 лева лева 

        чл. 2 от   проектни   рата                 на     
        ПМС №   предложения   

(в лв.) 
                пом     

        162 от   13                   ощ     
                                  

        2016 г.                       14     
                                    

                                     

4  Мярка 7.2  Мярката е  Подбор на  НЕ 1 100   •   Общини   • а) Строителство,  •  

М. Декември 
2019г. Целогодише     100000 390000 

 Подкрепа за  проектирана да  проектни    000   Тутракан и   Строите реконструкция, 10      н с       

 инвестиции в  отговаря на  предложе        Сливо поле за   лство, рехабилитация,  0% когато     обявяване н       
 създаването,  нуждата от  ния        всички   реконструкция, изграждане,  проектът не     крайни дати       

 подобряването  подобряване            дейности, а в   рехабилитация на обновяване, ремонт  генерира              

  или  облика на            строителните   улици, тротоари и и/или реставрация на  нетни              

 разширяванет 

населените места 

и            граници на   съоръженията към сгради и/или  приходи;              

  о на всички  изграждане            гр.Тутракан за   тях; помещения и/или  •              

 видове малка инфраструктура за            дейности   • друга недвижима  пр              
  по мащаби култура, спорт и            свързани със   Изграж собственост съгласно  оектът              

 инфраструкту  отдих. Такива            социална,   дане и/или допустимите за  генерира              

  ра,  инвестиции ще            културна,   обновяване на подпомагане дейности  нетни              
 включително  подобрят            образователна   площи за широко б) Закупуване на нови  приходи –              

 инвестиции в  качеството на            инфраструктура   обществено транспортни средства,  финансиране              

  енергия от  живот и ще            и енергийна   ползване, мобилни обекти,  то се              
 възобновяеми  допринесат за            ефективност в   предназначени за оборудване и  определя въз              

 източници и  развитие на            общински   трайно обзавеждане до  основа на              

 спестяване на  туризма.  Има            сгради, само   задоволяване на пазарната им стойност,  анализ              
  енергия  принос за            ако са свързани   обществените включително чрез  разходи-              

     подобрява            с оборудване,   потребности от финансов лизинг,  ползи, с              

     услугите за            обзавеждане   общинско съгласно допустимите  изключение              
     населението-            или   значение, като за подпомагане  на проекти,              
     

образователни, 
           

подобряване на 
  

паркове, площади, дейности 
 

за които 
             

                                

                                      
 
 
 

 
12 Безвъзмездна финансова помощ.

  
13 Отбелязва се „да“ или „не“.

  

14 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  

15 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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  културни,    прилежащите градинки, улично в) Придобиване на размерът на       

  свързани със    пространства озеленяване; компютърен софтуер, допустимите       

  спорта, като те    съгласно • патентни и авторски разходи е в       

  имат значение за    допустимата Изграж права, лицензи, размер до       

  задържане на по-    дейност; дане, регистрация на 50000 евро,       

  младото    • ЮЛНЦ), реконструкция, търговски марки, до както и за       

  население.    регистрирани ремонт на пазарната им стойност; проекти,       

  Адресира и    по Закона за социална г) Свързани с проекта, свързани с       

  нуждата на    юридическите инфраструктура в това число разходи обекти за       

  възрастното    лица с извън процеса на за хонорари за културния       

  население с    нестопанска деинституционали архитекти, инженери и живот.       

  подкрепа    цел, с зация на деца или консултанти,        

  разширяване    изключение на възрастни, консултации за        

  дейността на    юридически включително икономическа и        

  социалния    лица с транспортни екологична        

  патронаж,    нестопанска средства; устойчивост на        

  изграждане ЦНСТ,    цел, в които • проекта, извършени        

  възможносности    един от Енерги както в процеса на        

  за социални    учредителите йна ефективност в подготовка на проекта        

  контакти и достъп    и/или членовете общински сгради, преди подаване на        

  до културни    е община,  - за в които се заявлението за        

  услуги    дейности, предоставят подпомагане, така и по        

  посредством    свързани със обществени време на неговото        

  инвестиции за    социалната и услуги; изпълнение        

  подобряване    спортната •         

  сградния фонд,    инфраструктура Изграж         

  оборудване и    , и културния дане,         

  обзавеждане на    живот; реконструкция,         

  пенсионерски    • Читалища - ремонт,         

  клубове,    за дейности, оборудване,         

  читалища.    свързани с обзавеждане на         

      културния спортна         

      живот; инфраструктура;         

      • МИГ •         

      Тутакан – Изграж         

      Сливо поле; дане,         

        реконструкция,         

        ремонт,         
        реставрация,         

        оборудване,         

        обзавеждане на         
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                 обекти, свързани с                    

                 културния живот                    

                 вкл. и дейности по                    

                 вертикалната                    

                 планировка и                    

                 подобряване на                    

                 прилежащите                    

                 пространства;                    

                 •                    

                 Реконст                    

                 рукция, ремонт,                    

                 оборудване,                    

                 обзавеждане на                    

                 общинска                    

                 образователна                    

                 инфраструктура с                    

                 местно значение.                    

№  Наименование   Цели на   Начин на   Извършване   Общ  Допустими Примерни допустими Категории допустими Максимален  Дата на   Краен срок   Представлява ли   Размер на БФП за  
по н а процедурат а  предоставяната   провеждане   на   размер  кандидати дейности разходи % на съ- обявяване на з а подаван е п роцедурата/час т  проект (в лв.)  

ред     БФП
16

 по   на   предварителе   на БФП     финансиране  процедурата  н а проектн и    от нея:        

     процедурата   процедурат   н подбор на   по          предложени  дър  минимална   Мин.   Макс.  
       

а съгласно 
 

к онцепции з а 
 

процеду 
         

я 
 

жав 
 

помощ
19   

лева 
  

лева 
 

                         

        чл. 2 от   проектни   рата            на          

        ПМС №   предложения   
(в лв.) 

           пом          
        162 от   17              ощ          
                                  

        2016 г.                  18          
                                    
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Безвъзмездна финансова помощ.
  

17 Отбелязва се „да“ или „не“.
  

18 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  

19 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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5 Мярка • Да подобри Подбор на Не 92 000 Общини • а) Изграждането, • М.юни 2020г. Целогодише Да Да (в (в 

 МИГ7.5. услугите свързани проектни  

(бюджет 

след 

първи 
прием) Тутракан и Изграж включително 10  н с   случай случай 

 Инвестиции за със свободното предложе-   Сливо поле; дане, отпускането на лизинг, 0% когато  обявяване н   че са че са 
 публично време и отдиха на ния   ЮЛНЦ; реконструкция, или подобренията на проектът не  крайни дати   налични налични 
 ползване в местното    МИГ Тутракан - ремонт, недвижимо генерира     остатъ остатъ 

 инфраструкту население и да се    Сливо поле закупуване на имущество; нетни     чни чни 
 ра за отдих, насърчи растежа     оборудване и/или б) Закупуването или приходи;     средств средств 

 туристическа на доходите и     обзавеждане на: вземането на лизинг на •     а от а от 

 инфраструкту създаването на     - нови машини и пр     първия първия 
 ра заетост на     туристи оборудване, оектът     краен краен 

  територията чрез     чески обзавеждане до генерира     срок за срок за 

  подпомагане     информационни пазарната цена на приходи –     подаван подаван 
  развитието на     центрове; актива; финансиране     е на е на 

  селски туризъм;     - в) Общи разходи, то се     проектн проектн 

  • Да се     посетит свързани с изброените определя въз     и и 
  разнообрази и     елските центрове по-горе, например основа на     предло предло 

  подобри     за представяне и хонорари на анализ     жения) жения) 

  туристическата     експониране на архитекти, инженери и разходи-       

  инфраструктура,     местното консултанти, ползи.       

  атракции и     природно и хонорари, свързани с •       

  съоръжения за     културно консултации относно ко       

  посетители на     наследство; екологичната и гато       

  територията;     - икономическата размерът на       
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  • Да допринесе за      центров устойчивост; допустимите       

  опазване и     ете за изкуство и г) Нематериални разходи по       

  популяризиране на     занаяти с  инвестиции: инвестициит       

  природното и     туристическа цел; придобиването или е е в размер       

  културно     •  развитието на до 50000       

  наследство на      Изграж компютърен софтуер и евро за един       

  територията     дане,  придобиването на обект, който       

       реконструкция, патенти, лицензи, е с установен       

       ремонт и  авторски права, потенциал за       

       закупуване на търговски марки. генериране       

       съоръжения за: Разходите по т. „в“ не на нетни       

       - за трябва да надхвърлят приходи се       

       туристически 12% от сумата на предвижда       

       атракции, които разходите по т. „а“, финансиране       

       са свързани с „б“ и „г“. в размер на       

       местното   100%.       

       природно,          

       културно и/или         

       историческо         

       наследство и         

       предоставящи         

       услуги с          

       познавателна или         

       образователна         

       цел;          

       -          

        туристи         

       ческа          

       инфраструктура         

       (информационни         

       табели и          

       пътепоказатели за         

       туристическите         

       места и          

       маршрути,         

       съоръжения за         

       безопасност,         

       велоалеи и         
       туристически         

       пътеки).          
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№  Наименование   Цели на   Начин на   Извършване   Общ  Допустими Примерни допустими Категории допустими Максимален  Дата на   Краен срок   Представлява ли  Размер на БФП за 
по н а процедурат а  предоставяната   провеждане   на   размер  кандидати дейности разходи % на съ- обявяване на з а подаван е п роцедурата/час т проект (в лв.) 

ред     БФП
20

 по   на   предварителе   на БФП     финансиране  процедурата  н а проектн и   от нея:    
     процедурата   процедурат   н подбор на   по          предложени  дър минимална  Мин. Макс. 
       а съгласно  к онцепции з а  процеду          я  жав помощ

23 
 лева лева 

        чл. 2 от   проектни   рата            на     
        ПМС №   предложения   

(в лв.) 
           пом     

        162 от   21              ощ     
                             

        2016 г.                  22     
                               

                                

6 7.6  Съхранение на  Подбор НЕ 200 000  Местни Дейности за 1. Възстановяване, Проекти, при 
М. Февруари 

2020г. Целогодише     10000 100000 
 Проучвания и духовния и  на       поделения на възстановяване, реставрация, ремонт които след    с обявяване       

 инвестиции, културния живот  проектни       вероизповедания реставрация, и/или реконструкция извършване    на крайни       

 свързани с на населението на  предложе       та регистрирани ремонт и/или на сгради с религиозно на     дати       

 поддържане, територията на  ния       като реконструкция на значение, в т.ч. и инвестицията             

 възстановява МИГ;           юридически сгради с дейности по не е налично             

 не и Подкрепа за           лица съгласно религиозно вертикалната генериране на             

 подобряване дейности,           чл. 20 на Закона значение, в това планировка и нетни             

 на свързани с           за число и дейности подобряване на приходи,             

 културното и културната           вероизповедания по вертикалната прилежащите финансовата             

 природното идентичност и           та или признати планировка и пространства; помощ е в             

 наследство на традиции на           за юридически подобряване на 2. Закупуването или размер на             

 селата територията на           лица по силата прилежащите вземането на лизинг на 100% от             

    МИГ.           на чл. 10 от пространства. нови машини и общия размер             

                същия закон.  оборудване, на             

                  обзавеждане до допустимите             

                  пазарната цена на за финансово             

                  актива; подпомагане             

                  3. Нематериални разходи и             

                  инвестиции: 75%, когато             

                  придобиване на се установи             

                  патентни и авторски потенциал за             

                  права, лицензи, генериране на             

                  регистрация на нетни             

                  търговски марки, до приходи.             

                  пазарната им стойност              

                  4. Общи разходи,               
 

20 Безвъзмездна финансова помощ.
  

21 Отбелязва се „да“ или „не“.
  

22 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  

23 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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                  свързани с изброените               

                  по-горе, например               

                  хонорари на               

                  архитекти, инженери и               

                  консултанти,               

                  хонорари, свързани с               

                  консултации относно               

                  екологичната и               

                  икономическата               

                  устойчивост;               

№  Наименование   Цели на   Начин на   Извършване   Общ  Допустими Примерни допустими  Категории допустими Максимален  Дата на   Краен срок   Представлява ли  Размер на БФП за 
по н а процедурат а  предоставяната   провеждане   на   размер  кандидати дейности  разходи % на съ- обявяване на з а подаван е п роцедурата/час т проект (в лв.) 

ред     БФП
24

 по   на   предварителе   на БФП      финансиране  процедурата  н а проектн и   от нея:    
     процедурата   процедурат   н подбор на   по            предложени  дър минимална  Мин. Макс. 
       а съгласно  к онцепции з а  процеду            я  жав помощ

27 
 лева лева 

        чл. 2 от   проектни   рата              на     
        ПМС №   предложения   

(в лв.) 
             пом     

        162 от   25                ощ     
                               

        2016 г.                    26     
                                 

                                  

7 Мярка 21 •Повишаване  Подбор НЕ 

162155,
46 

(бюдже
т след 
първи 

прием) 
  •ЮЛНЦ • •  • до  

М.юни 
2020г. Целогодише     (в (в случай 

 „Съхраняване информираността  на       Читалища Организ  Възнагражде 100 на сто -  с обявяване     случай че са 
 и на населението за  проектни       •Общини иране на ния за физически лица, когато   на крайни     че са налични 

 популяризира богатството на  предложе       Тутракан и групи/школи за за дейности пряко получател е   дати     налични остатъч 

 не културно- местното  ния       Сливо поле проучване, свързани с публично          остатъ ни 
 историческо културно-            изучаване на изпълнението на лице,          чни средства 

 и природно историческо и            местната култура и проекта; читалище или          средств от 
 наследство на природно            бит, кулинария, • Разходи за юридическо         а от първия 
 територията наследство;            традиции, певческо командировки на лице с           първия краен 

 на МИГ •Включване на            и музикално територията на МИГ; нестопанска         краен срок за 
 „Тутракан – местното            изкуство, занаяти, • Разходи за цел и            срок за подаване 
 Сливо поле“, население в            обичаи, ритуали и материали, проектът не           подаван на 

 извън инициативи по            тяхното консумативи; генерира            е на проектни 
 Регламент изучаване и            документиране с • Разходи за приход            проектн предлож 
 (EC) № съхраняване на            изработване филми закупуване на съгласно            и ения) 

 1305/2013,  културното            клипове, каталози оборудване – до 20% „Анализ            предло  

 но наследство и            със снимков от общата стойност на разходи-            жения)   
 

24 Безвъзмездна финансова помощ.
  

25 Отбелязва се „да“ или „не“.
  

26 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  



27 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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 отговаряща природни     материал, допустимите разходи; ползи,       

 на на целите дадености/ресурси     информационни • Разходи за изготвен по      

 на ЕЗФРСР .     материали, сбирки изработване на филми, образец       

  •Популяризиране     / например сбирки клипове и др. утвърден от      

  на културно-     от носии, вещи от • Разходи за ИД на ДФЗ;      

  историческото и     бита, инструменти създаване, • до      

  природно     и пособия съхраняване, 70 на сто -       

  наследство     характерни за обогатяване на сбирки; когато       

  посредством     определен занаят и • Разходи за получател е      

  организиране на     др./ създаване и публично       

  различни събития     • поддържане на лице и       

  в подкрепа на     Популяр интернет сайтове; проектът       

  развитие на     изиране • Разходи за генерира       

  местен туризъм;     богатството на семинари, срещи, приход       

       местното групи по интереси, съгласно       

       културно- събития, мероприятия представения      

       историческо и други подобни; „Анализ       

       наследство • Разходи за разходи-       

       посредством телефон, ел. енергия, ползи;       

       организиране отопление, • до      

       възстановка на почистване, ако са за 60 на сто -       

       обичаи/ ритуали, помещения, в които се когато       

       организиране на извършват дейностите получател е      

       приготвяне и по проекта – до 7% от частно лице ;      

       дегустация на общата стойност на • до      

       местна кухня, допустимите разходи. 70 на сто -       

       концерти, • Други когато       

       временнни и външни разходи, получател е      

       постоянни изложби необходими за частно лице и      

       и експозиции, изпълнение на проектът е в      

       организиране на проекта: пощенски, за обществена      

       местни празници – проучвания и др полза.       

       събори, панаири и          

       др.          

       •          

       Организ          

       иране на групи          

       /например от          
       младежи/ по          

       интереси, свързани          

       с опазването на          
       територии,          

       животни, растения,          
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природни  
образувания,  
свързани със 
селския фолклор и  
обичаи, или са част 

от селския пейзаж.  
Промотиране  
синергичната 
връзка между  
земеделие,  
опазване на 
околната среда и  
екотуризъм.  
Организиране на 
семинари, лекции,  
мероприятия за  
промотиране 
опазването на  
природните  
ресурси /вода, 
почви и др./,  
местата по Натура  
2000, селския 
ландшафт.  
Организиране  
почистване от ТБО 
на територии извън  
населените места и  
др. 
•  

Организ  
иране на 
демострационни  
събития, арт  
събития и 

фестивали и други 
инициативи,  
представящи 
наследството на  
територията,  
имащис потенциал 
за привличане на  
туристи . 
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№  Наименование   Цели на   Начин на   Извършване   Общ  Допустими Примерни допустими Категории допустими Максимален    Дата на   Краен срок   Представлява ли  Размер на БФП за 
по н а процедурат а  предоставяната   провеждане   на   размер  кандидати дейности разходи % на съ-   обявяване на з а подаван е п роцедурата/час т проект (в лв.) 

ред     БФП
28

 по   на   предварителе   на БФП     финансиране    процедурата  н а проектн и   от нея:    
     процедурата   процедурат   н подбор на   по            предложени  дър минимална  Мин. Макс. 
       а съгласно  к онцепции з а  процедур            я  жав помощ

31 
 лева лева 

        чл. 2 от   проектни   ата              на     
        ПМС №   предложения   

(в лв.) 
             пом     

        162 от   29                ощ     
                               

        2016 г.                    30     
                                 

                                  

8 Мярка 109 Подобряване на Подбор НЕ 325 482  •Юридически 1. Извършване на •Разходи за СМР; 1.Минимален 
М. Май 
2020г. Целогодише     1.Мини 2.Макси 

 ОПОС природозащитнот на       лица с преки •Разходи за размер на    с обявяване     мален мален 
 „Подобряване о състояние на проектни       нестопанска цел, консервационни материални активи; общите    на крайни     размер размер на 

 на видове от мрежата предложе       регистрирани по дейности за •Разходи за допустими     дати     на общите 

 природозащит Натура 2000 на ния       Закона за видове, докладвани нематериални активи; разходи за           общите допустим 

 ното територията на          юридическите в неблагоприятно- •Разходи за услуги; проект – ще           допусти и 

 състояние на МИГ Тутракан -          лица с незадоволително •Разходи за такси; бъде           ми разходи 

 видове от Сливо поле,          нестопанска цел състояние; •Разходи за материали; определен в           разходи за проект 
 мрежата докладвани в          за 2. •Разходи за насоките за           за – 

 Натура 2000 неблагоприятно-          осъществяване Изграждане/реконс провеждане и участие кандидатстван           проект – Максима 

 чрез подхода незадоволително          на трукция/рехабилит в мероприятия; е по ОПОС           ще бъде лният 
 ВОМР“ състояние.          общественополе ация на •Непреки разходи; 2014-2020;             определ размер на 

    Мярката отговаря          зна дейност със инфраструктура, •Невъзстановим ДДС; 2.Максимален           ен в допустим 

    на          седалище и необходима за •Недопустими разходи размер на           насокит ите 
    идентифициранат          адрес на възстановяване на /съгласно чл. 26 на общите           е за разходи 

    а в анализа на          управление на видовете, ПМС 189/2016 г/; допустими           кандида за проект 

    територията          територията на докладвани в  разходи за           тстване е 
    нужда от          МИГ Тутракан - неблагоприятно- Конкретните проект –           по съгласно 

    дейности          Сливо поле; незадоволително допустими за Максималния           ОПОС насоките 

    свързани със          •Общини със състояние финансиране разходи т размер на           2014- за 
    защита на          седалище и Посочените ще бъдат допустимите           2020; кандидат 

    природата и          адрес на дейности не са допълнително разходи за            стване по 

    биоразнообразиет          управление на изчерпателни. определени в насоките проект е            ОПОС 
    о, които водят до          територията на Окончателните за кандидатстване, съгласно            2014 - 

    съхранено          действие на допустими част „условия за насоките за            2020 г. 

    природно          МИГ; дейности за кандидатстване“ по кандидатстван              
 

28 Безвъзмездна финансова помощ.
  

29 Отбелязва се „да“ или „не“.
  

30 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  

31 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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  богатстство и    Кандидатите проектите, ОПОС 2014 – 2020 г. е по ОПОС      

  допълнително до    трябва да подавани в рамките  2014 -2020 г.      

  възможност за    отговарят на на стратегия за  3.Интензитет      

  подкрепа за    изискванията ВОМР, ще бъдат  н финансовата      

  развитие на    посочени в под- част от указанията  помощ:      

  алтернативни    точка на УО за по чл. 37,  Интензитетът      

  форми на    „Кандидати за ал. 1 по ПМС  на      

  туризъм.    финансова 161/2016 г.  финансовата      

  Мярката е    помощ по   помощ се      

  насочена към    СВОМР и   определя в      

  специфична цел 4    условия на   насоките за      

  на СВОМР    които трябва да   кандидатстван      

  „Подобряване е    отговарят“ от   е по ОПОС      

  поддържане на    т.5.0 Общи   2014 – 2020 г.      

  природозащитнот    условия;   4.Размер на      

  о състояние на       финансовата      

  видове от мрежа       помощ по      

  Натура 2000,       мярката –      

  приоритет 3       Максималния      

  „Развитие на       т размер на      

  териториална       субсидията по      

  идентичност,       проект ще      

  основана на       бъде      

  културно-       определен в      

  историческо       насоките за      

  наследство и       кандидатстван      

  природни       е по ОПОС      

  дадености“.       2014-2020г.      

  Мярката пряко             

  адресира             

  постигане на             

  целите на             

  приоритетна ос 3             

  на ОПОС 2014-             

  2020г., както и             

  целта на подхода             

  ВОМР по             

  програмата.             
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№  Наименование   Цели на   Начин на   Извършване   Общ  Допустими Примерни допустими Категории допустими Максимален    Дата на   Краен срок   Представлява ли  Размер на БФП за 
по н а процедурат а  предоставяната   провеждане   на   размер  кандидати дейности разходи % на съ-   обявяване на з а подаван е п роцедурата/час т проект (в лв.) 

ред     БФП
32

 по   на   предварителе   на БФП     финансиране    процедурата  н а проектн и   от нея:    

     процедурата   процедурат   н подбор на   по            предложени  дър минимална  Мин. Макс. 
       а съгласно  к онцепции з а  процедур            я  жав помощ

35 
 лева лева 

        чл. 2 от   проектни   ата              на     
        ПМС №   предложения   

(в лв.) 
             пом     

        162 от   33                ощ     
                               

        2016 г.                    34     
                                 

                                  

9 Мярка ОПИК Целта е Подбор НЕ 1 422  • Малки и Допустими са Допустимите разходи Мярката ще се 
М. Юни 
2020г. Целогодише     30000 352044 

 1 „Капацитет повишаване на    

886,88 

(бюджет 

след 
първи 

прием)  средни дейности за: се определят на база на изпълнява в    с обявяване       

 за растеж на капацитета на проектни       предприятия 1/ подобряване на изискванията на Глава съответствие с    на крайни       

 МСП“ МСП за пазарно предложе       (МСП) - производствените 5, Раздел I от правилата за     дати       

    развитие, ния       Кандидатите процеси; ЗУСЕСИФ, минимална             

    повишаване          трябва да са 2/добавяне на нови приложимите помощ             

    производителност          търговци по характеристики подзаконови (правилото de             

    та на труда и          смисъла на или подобряване нормативни актове и minimis) по             

    намаляване на          Търговския на съществуващите национално смисъла на             

    енергоемкостта и          закон или продукти и услуги; законодателство и Регламент             

    ресурсоемкостта          Закона за 3/ разнообразяване разпоредбите на (ЕС) №             

    на          кооперациите и на асортимента от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на             

    производството.          да отговарят на продукти и услуги 1303/2013 г. за Комисията от             

    Мярката адресира          изискванията за на предприятията; определяне на 18 декември             

    СЦ 2          малко или 4/внедряване на общоприложими 2013 г.             

    „Разнообразяване          средно нови технологии разпоредби за относно             

    на          предприятие и/или Европейския фонд за прилагането             

    икономическите          съгласно Закона реинженеринг на регионално развитие, на членове             

    дейности и          за малките и процеси за Европейския социален 107 и 108 от             

    създаване на          средни подобряване на фонд, Кохезионния Договора за             

    устойчиви МСП          предприятия. ресурсната фонд, Европейския функционира             

    на територията на          Не се допуска ефективност и земеделски фонд за нето на             

    МИГ Тутракан-          финансиране на ефикасност в развитие на селските Европейския             

    Сливо поле“ от          проекти, производствения райони и Европейския съюз към             

    Приоритет 1          изпълнявани от процес, фонд за морско дело и помощта de             

    „Устойчив бизнес,          микропредприят 5/ инвестиции, рибарство и за minimis,             

    създаващ заетост          ия на свързани със определяне на общи публикуван в              
 

32 Безвъзмездна финансова помощ.
  

33 Отбелязва се „да“ или „не“.
  

34 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  

35 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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  и доходи,    територията на създаване на нов разпоредби за Официален      

  разнообразяване    МИГ и от стопански субект, Европейския фонд за вестник на ЕС      

  на    предприятия, разширяване регионално развитие, L 352 от      

  икономическите    които не са капацитета на Европейския социален 24.12.2013 г.      

  дейности“ от    допустими съществуващ фонд, Кохезионния Максималния      

  Стратегията за    съгласно стопански субект. фонд и Европейския т размер на      

  ВОМР на МИГ    демаркацията на  фонд за морско дело и помощта по      

  Тутракан - Сливо    ОПИК с други  рибарство, и за отмяна режим de      

  поле.    програми.  на Регламент (ЕО) № minimis, за      

  Мярката е пряко    Не могат да  1083/2006 на Съвета. която се      

  насочена към    участват в  Съгласно чл. 57, ал. 1 кандидатства      

  Специфична цел    процедурата за  от ЗУСЕСИФ заедно с      

  „Повишаване на    подбор на  разходите се считат за другите      

  производителност    проекти и не  допустими, ако са получени      

  та и експортния    могат да получат  налице едновременно минимални      

  потенциал на    безвъзмездна  следните условия: помощи, не      

  българските    финансова  1. разходите са за може да      

  МСП“ на    помощ  дейности, надхвърля      

  Инвестиционен    кандидати,  съответстващи на левовата      

  приоритет    които попадат в  критериите за подбор равностойнос      

  „Капацитет за    забранителните  на операции и се т на 200 000      

  растеж на МСП “    режими на  извършват от евро за период      

  от приоритетна ос    Регламент (ЕС)  допустими от три      

  2    № 1407/2013 на  бенефициенти бюджетни      

  „Предприемачест    Комисията от 18  съгласно съответната години  и      

  во и капацитет за    декември 2013 г,  програма по чл. 3, ал. съответно      

  растеж на МСП“    регламент  2; левовата      

  от ОПИК.    1301/2013,  2. разходите попадат равностойнос      

  Мярката    ЗУСЕСИФ.  във включени в т на 100 000      

  допринася за    Кандидатите  документите по чл. 26, евро в случай      

  изпълнение    трябва да  ал. 1 и в одобрения на едно и      

  целите на ОПИК    отговарят на  проект категории също      

  за ВОМР:    изискванията  разходи; предприятие,      

  подобряване на    посочени в под-  3. разходите са за което      

  достъпа до    точка  реално доставени осъществява      

  финансиране на    „Кандидати за  продукти, извършени шосейни      

  МСП и    финансова  услуги и строителни товарни      

  насърчаване    помощ по  дейности; превози за      
  създаването на    СВОМР и  4. разходите са чужда сметка.      

  нови устойчиви    условия на  извършени Размерът на      

  предприятия,    които трябва да  законосъобразно получените      
  които да    отговарят“ от  съгласно приложимото минимални      

  осигуряват    т.5.0 Общи  право на Европейския помощи се      
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  заетост на    условия;  съюз и българското определя като      

  местното      законодателство; сбор от      

  население и      5. разходите са помощта, за      

  възможности за      отразени в която се      

  повишаване на      счетоводната кандидатства      

  доходите му.      документация на и получената      

        бенефициента чрез минимална      

        отделни счетоводни помощ от:      

        аналитични сметки или •      

        в отделна счетоводна пре      

        система; дприятието      

        6. за направените кандидат;      

        разходи е налична •      

        одитна следа съгласно пре      

        минималните дприятията, с      

        изисквания на чл. 25 от които      

        Делегиран регламент предприятиет      

        (ЕС) № 480/2014 на о кандидат      

        Комисията от 3 март образува      

        2014 г. за допълнение „едно и също      

        на Регламент (ЕС) № предприятие“      

        1303/2013 на по смисъла на      

        Европейския чл. 2, пар. 2 на      

        парламент и на Съвета Регламент      

        за определяне на (ЕС) №      

        общоприложими 1407/2013;      

        разпоредби за •      

        Европейския фонд за вси      

        регионално развитие, чки      

        Европейския социален предприятия,      

        фонд, Кохезионния които са се      

        фонд, Европейския влели, слели с      

        земеделски фонд за или са      

        развитие на селските придобити от      

        райони и Европейския някое от      

        фонд за морско дело и предприятият      

        рибарство и за а,  образуващи      

        определяне на общи „едно и също      
        разпоредби за предприятие“      

        Европейския фонд за с      

        регионално развитие, предприятиет      
        Европейския социален о кандидат      

        фонд, Кохезионния съгласно чл.      
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        фонд и Европейския 3, пар. 8 на      

        фонд за морско дело и Регламент      

        рибарство (ОВ, L 138/5 (ЕС) №      

        от 13 май 2014 г.) и са 1407/2013;      

        спазени изискванията •      

        за съхраняване на пре      

        документите съгласно дприятията,      

        чл. 140 от Регламент образуващи      

        (ЕС) № 1303/2013; „едно и също      

        7. разходите са предприятие“      

        съобразени с с      

        приложимите правила предприятиет      

        за предоставяне на о кандидат,      

        държавни помощи. които са се      

        Доколкото друго не е възползвали      

        предвидено, разходите от помощ de      

        са допустими, ако са minimis,      

        платени в срока за получена      

        допустимост на преди      

        разходите за разделяне или      

        съответния програмен отделяне,      

        период. съгласно чл.      

        Разходите могат да 3, пар. 9 от      

        бъдат за инвестиции в Регламент      

        материални и (ЕС) №      

        нематериални активи, 1407/2013.      

        за услуги, за 1.Минимален      

        закупуване на софтуер, размер на      

        включително чрез общите      

        финансов лизинг; за допустими      

        ноу-хау, придобиване разходи за      

        на патентни права и проект –      

        лицензи, за минималния      

        регистрация на размер на      

        търговски марки и БФП за      

        процеси, необходими проект е не      

        за изготвяне и по-малко от      

        изпълнение на 30000 лева.      
        проекта; 2.      

         Максимален      

         размер на      
         общите      

         допустими      
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разходи за  
проект е до  
391160 лева, 
съгласно  
чл.10 от ПМС 

161/2016.  
3.Интензитет  
н финансовата 
помощ:  
максималният  
интензитет на 
помощта е до  
90 % от  
общата 
стойност на  
допустимите  
разходи. 
4.Размер на  
финансовата  
помощ по 
мярката:  
Максималния  
т размер на 
субсидията по  
проект е  
352044 лева 
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