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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
2018 ГОДИНА
№ Наименование
по
на
ред процедурата

1

2

Цели на
предоставяната
БФП по
процедурата

Начин на
провеждане
на
процедурата
съгласно чл.
2 от ПМС №
162 от
2016 г.

Подмярка 1.1
„Професионал
но обучение и
придобиване
на умения“

Подпомагане на
организирането и
провеждането на
курсове за
обучение и
семинари в
областта на
селското
стопанство и
горското
стопанство

Подбор на
проектни
предложени
я

Подмярка
6.4.1
„Инвестиции в
подкрепа на

Развитие на
конкурентоспособ
ността на селските
райони; създаване

Подбор на
проектни
предложения

Извършва
не на
предварит
елен
подбор на
концепци
и за
проектни
предложе
ния
Не

Не

Общ размер
на БФП по
процедурата
(в лв.)

Допустими
кандидати

Примерни допустими Категории допустими Максимале
Дата на
Краен срок Представлява ли Размер на БФП за
дейности
разходи
н
обявяване на за подаване процедурата/част
проект (в лв.)
% на съ- процедурата на проектни
от нея:
финансиран
предложения държавна минимал миним максимален
е
помощ
на
ален
помощ
Не

До
левовата
равностойн
ост на 8
000 000
евро

До
левовата
равностойн
ост на 100

Организации Курсове за обучение;
те, които
семинари
предоставят
трансфер на
знания чрез
курсове за
обучение и
семинари;
Висши
училища,
професионал
ни гимназии,
центрове за
професионал
но обучение;
Научни
институти
или опитни
станции в
областта на
селското
стопанство
или горите за
организиран
е само на
семинари
Земеделски
стопани или
Инвестиции в
микропредпр неземеделски
иятия,
дейности, като

Не

Непр.

Непр.

Стандартни разходи с
размер на сумата по
дейности в зависимост
от вида и
продължителността на
съответния курс за
обучение или семинар.

До 100%

Юли 2018
г.

Октомври
2018 г.

Не

Не

Непр.

Непр.

Материални и
нематериални
инвестиции за
създаване и развитие

До 75%

Април
2018 г.

Юни 2018 г. Не

Да

Левов
ата
равно
стойн

Левовата
равностой
ност на
200 000
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неземеделски
дейности“

на заетост

000 000
евро

регистриран
и като
еднолични
търговци
или
юридически
лица по
Търговския
закон,
Закона за
кооперациит
е или Закона
за
вероизповед
анията, както
и физически
лица,
регистриран
и по Закона
за занаятите

например:

на неземеделски
дейности в селските
на райони

• Развитие
туризъм;

ост на
10 000
евро

евро

Непр.

Непр.

• 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
услуги във
сектори;

на
всички

•
Производс
тво на енергия от
възобновяеми
енергийни източници
за
собствено
потребление;
• Развитие
занаяти
и
неземеделски
дейности.
3

Подмярка 7.3
„
Широколентов
а
инфраструкту
ра,
включително
нейното
създаване,
подобрение и
разширяване“

Създаване на
широколентова
инфраструктура за
достъп от
следващо
поколение и
осигуряване на
активно
оборудване за
свързаност към
облак на
електронно
управление в бели
и сиви зони

Директно
предоставян
е на
конкретен
бенефициент

Не

До
левовата
равностойн
ост на
30 000 000
евро

Държавна
агенция
"Електронно
управление"

на
други

Инвестиции за
създаване на
широколентова
инфраструктура

Изграждане на
пасивна
широколентова
инфраструктура за
достъп от ново
поколение (напр.
строителни дейности
като канали, както и
оптични кабели,
стълбове, помещения);
Закупуване и
инсталиране на
агрегиращо активно
оборудване (напр.
предаватели, рутери и

В
съответст
вие с
Насоки на
ЕС
относно
прилагане
то на
правилата
за
държавна
помощ
във
връзка с
разполага

Март 2018
г.

Юни
2018 г.

Да

Не

2
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комутатори, сървъри
за контрол и
управление);
Нематериални
инвестиции:
придобиване или
развитие на
компютърен софтуер и
придобиване на
патенти, лицензи,
авторски права,
търговски марки;
Общи разходи,
свързани с изброените
по-горе, например
такси, хонорари на
архитекти, инженери и
консултанти,
хонорари, свързани с
консултации относно
екологичната и
икономическата
устойчивост
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Подмярка 7.5
„Инвестиции
за публично
ползване в
инфраструкту
ра за отдих,
туристическа
инфраструкту
ра“

Развитие на
туризма в селски
райони, в които
има уникални
туристически
ресурси; развитие
на туристически
зони с цел
адекватно
експониране и
популяризиране на
ценностите в
малките общини

Подбор на
проектни
предложения

Не

До
левовата
равностойн
ост на 10
000 000
евро

Общини в
селските
райони;
ЮЛНЦ

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;

Материални и
нематериални
инвестиции за
развитие на туризма в
селските райони

не на
високоско
ростни
широколе
нтови
мрежи
(2013/C
25/01) и
Регламент
(ЕС) №
651/2014
на
Комисият
а от 17
юни 2014
година за
обявяване
на някои
категории
помощи
за
съвмести
ми с
вътрешни
я пазар в
приложен
ие на
членове
107 и 108
от
Договора
До 100%
в случай,
че не е
налично
генериран
е на
приходи и
в
съответст
вие с
Насоките
на
Европейс
кия съюз
за
държавна
та помощ
в сектора
на

Септември Декември
2018 г.
2018 г.

Да

Не

Левов
ата
равно
стойн
ост на
50 000
евро

Левовата
равностой
ност на 50
000 евро
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Подмярка 7.6
„Проучвания и
инвестиции,
свързани с
поддържане,
възстановяван
е и на
културното и
природното
наследство на
селата“

Запазване на
духовния и
културния живот
на населението в
селските райони;
запазване на
културната
идентичност и
традиции в
селските райони и
да се повиши
качеството на
живот на хората,

Подбор на
проектни
предложения

Не

До
левовата
равностойн
ост на
15 000 000
евро - в
зависимост
от
остатъчния
бюджет
след
сключване
на

Местни
поделения на
вероизповед
анията

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).
Дейности за
възстановяване,
реставрация, ремонт
и/или реконструкция
на сгради с
религиозно значение,
в това число и
дейности по
вертикалната
планировка и
подобряване на
прилежащите
пространства

селското
и горско
стопанств
оив
селските
райони за
периода
2014 –
2020 г.

Подобрения на
недвижимо
имущество;
Закупуване или
вземане на лизинг на
нови машини и
оборудване,
обзавеждане до
пазарната цена на
актива; Нематериални
инвестиции;
Общи разходи,
свързани с изброените

75-100%

Март 2018
г.

Май 2018 г.

Не

Не

Непр.

Левовата
равностой
ност на
400 000
евро
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живеещи в тях
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Подмярка
16.1.
„Подкрепа за
сформиране и
функциониран
е на
оперативни
групи в
рамките на
ЕПИ“

Подкрепата се
предоставя за
сформиране и
функциониране на
оперативни групи
за постигането на
целите на ЕПИ за
селскостопанска
производителност
и устойчивост,
посочени в член 56
на Регламент (ЕС)
№ 1305/2013.

Подбор на
проектни
предложения.
Подборът на
проекти се
извършва за
две фаза на
изпълнение
по отделно.

Не

договори за
финансова
помощ от
първия
проведен
прием на
заявления
за
подпомага
не през
2016 г.
До
левовата
равностойн
ост на
150 000
евро за
първа фаза;
До
левовата
равностойн
ост на
9 850 000
евро за
втора фаза;

по-горе, например
хонорари на
архитекти, инженери и
консултанти,
хонорари, свързани с
консултации относно
екологичната и
икономическата
устойчивост
Оперативни
групи, които
са учредени
като
дружества
по смисъла
на чл. 357 364 от
Закона за
задълженият
аи
договорите
(ЗЗД);
Основни
групи
субекти в
оперативнат
а група са:
Научни
институти
или опитни
станции,
Висши
училища,
НПО,
земеделски
стопани,
МСП в
областта на
преработката
на храни и
Консултантс
ка
организация.
Оперативнит
е групи
трябва да са
сформирани
от минимум

„Първа фаза“ сформиране на
оперативната група,
за дейности по:
• проучване
за
приложимостта
на
иновативния проект в
конкретни
географски райони и
стопанства;
• анализ
на
конкретните
производствени
методи във връзка с
въвеждането
на
иновативното
предложение
в
практиката;
• създаване на бази
данни, необходими за
функционирането на
оперативната група;
• стимулиране
на
интерес за прилагане
на
иновативното
предложение
–
семинари, срещи или
други
информационни
дейности.
„Втора фаза“ функциониране на
оперативната група
за дейности по:
• осъществяване на
сътрудничеството във
връзка с изпълнение
на
иновативния
проект;

„Първа фаза“ допустимите разходи
включват:
• Проучвания
за
приложимост
на
иновативния проект;
• Стимулиране
на
интерес
и
разширяване
на
оперативната група;
„Втора фаза“ –
допустимите разходи
включват:
• Текущи
разходи
във
връзка
със
сътрудничеството и
оперативната група;
• Преки разходи за
изпълнение
на
иновативния проект,
включително разходи
за
инвестиции
/свързани
с
производството,
преработката и/или
маркетинга
на
продукти, включени
в Анекс 1 на ДФЕС
или
памук,
с
изключение на риба и
рибни продукти/;

До 100% за
разходите
за
проучвани
я,
разходите
за
стимулира
не
на
интерес и
за
текущите
разходи;

Май
2018 г.

Юли
2018 г.

Не

Не

Непр.

За една
оперативн
а група за
един
проект е
левовата
равностой
ност на 1
000 000
евро.

До 70% за
инвестиц
ионни
разходи;
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Подмярка 19.3
„Подготовка и
изпълнение на
дейности за
сътрудничеств
о на местни
инициативни
групи“

Подпомагане на
проекти за
подготвителни
дейности и на
проекти за
съвместни
дейности,
насочени към
разработване и
въвеждане в
практиката на
продукти, услуги,
иновации и др. в
селските райони,
комбинирайки
разнообразните
възможности на
селските райони и
развитие на селски
райони с добавена
стойност;
създаване на
европейска
идентичност в
допълнение към
местната,
регионалната и
националната
идентичност.

Подбор на
проектни
предложения

Не

За 2018 г.
6 500 000
евро.

два субекта
един, от
които
задължителн
ое
земеделски
стопанин.

• преки дейности и
инвестиции
за
изпълнение
на
иновативния проект.

Одобрени
местни
инициативни
групи

1. подготвителни
дейности по проекти
за
междутериториално
и транснационално
сътрудничество
2. дейности за
сътрудничество в
рамките на
Република България
или проекти за
сътрудничество
между територии в
две или повече
държави членки или
с територии в трети
държави .

Разходи, свързани с
разработването на
съвместен
продукт/услуга, вкл.
разходи за материални
и нематериални
инвестиции;
Разходи за
изследвания и пазарни
проучвания, директно
свързани със
съвместното действие;
Разходи, свързани с
реализирането на
промоционални и
маркетингови
кампании;
Разходи, свързани с
организирането на
обучения, семинари,
съвместни събития,
срещи и т. н.;
Разходи за публикации
в медиите;
Разходи, свързани със
създаването и
оперативната
поддръжка на общи
структури, създадени с
цел изпълнение на
проекта;
Координация на
дейностите по проекта
(разходи за
допълнителен
персонал, пътни
разходи, разходи за
нощувки и храна,
хонорари за експерти,
разходи за превод,
разходи за
комуникация и др.).

До 100%

Февруари
2018 г.

Съгласно
Регламент
(ЕС)
1305/2013,
чл. 44, пар.
3
кандидатств
ането по
подмярка
19.3 е
текущо.

Да

Да

Непр За
.
подготвител
на помощ:
левовата
равностойно
ст на
10 000 евро
за проекти
за
вътрешноте
риториално
сътрудничес
тво и на
25 000 евро
за проекти
за
транснацио
нално
сътрудничес
тво.
За
изпълнение
на проекти
за
сътрудничес
тво:
левовата
равностойно
ст на 100
000 евро за
транснацио
нално
сътрудничес
тво
и на 50 000
евро за
вътрешноте
риториално
сътрудничес
тво.
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Разходи, свързани със
срещи с потенциални
партньори;
Разходи, свързани с
организирането на
заседания и
мероприятия за
планиране на
дейностите по
проекта;
Разходи, свързани с
разработването на
проекта.

* Приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура-2000” и
Рамковата директива за водите“ и 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 г. не
са включени в ИГРП за 2018 г., тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях. Приемът на заявления по тези мерки
се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Процедури, по които се предоставя БФП за интегрирани проектни предложения
№ НаименоЦели на
Начин на
Извършване Програми, Водеща Общ размер Допустими Примерни Категории Максимален
Дата на
Краен срок за
Представлява ли Размер на БФП за
по
вание на
предоста- провеждане на на предвапо които се програма на БФП по кандидати допустими допустими
% на съ- обявяване на подаване на процедурата/част от
интегриран
ред процедурата вяната БФП процедурата
рителен
предоставя
процедурата
дейности
разходи финансиране процедурата
проектни
нея:
проект – общо и
по
съгласно чл. 2
подбор на
БФП по
(в лв.)
предложе-ния
по програми
процедурата
от ПМС
концепции за процедурата
(в лв.)
№ 162 от
проектни
държавна минимална
мин.
макс.
2016 г.
предложения
помощ
помощ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

