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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА  

СТРАТЕГИЯ  ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

«МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ»  

2017 ГОД. /АКТУАЛИЗИРАНА/ 

 

№ 

по 

ред 

Наименовани

е на  

процедурата  

Цели на 

предоставяната 

БФП по  

процедурата 

Начин на 

провеждане 

на 

процедурат

а съгласно 

чл. 2 от 

ПМС № 

162 от 

2016 г. 

Извършв

ане на 

предвари

телен 

подбор 

на 

концепц

ии за 

проектни 

предложе

ния 

Общ 

размер на 

БФП  по 

процедура

та (в лв.) 

Допустими 

кандидати 

Примерни 

допустими 

дейности 

Категории допустими 

разходи 

Максимален 

% на съ-

финансиране 

Дата на 

обявяване 

на 

процедурат

а 

Краен срок 

за подаване 

на 

проектни 

предложени

я 

Представлява ли 

процедурата/част 

от нея: 

Размер на БФП за 

проект (в лв.) 

държавн

а помощ

минимал

на  

помощ 

минимале

н 

максимале

н 

Мерки  от ПРСР 2014-2020 год. 

1. Подмярка 

7.2 
«Инвестици

и в 

създаването, 
подобряване

то или 

Ограничаване на 

бедността и 
обезлюдяването 

на територията, 

намаляването на 
риска от 

социално 

Подбор на 

проектни 
предложе-

ния 

Не 200 000 1.Община 

Средец (за 

дейности без 

доизграждане и 

ново 

строителство на 

1.Строителство, 

реконструкция 

и/или 

рехабилитация на 

нови и 

съществуващи 

Разходи за: 

1.Изграждането, 

включително 

отпускането на 

лизинг, или 

подобренията на 

100% 

За общини, 

ЮЛНЦ и 

читалища 

100% 

финансира

Октомври 

2017 г. 

ноември 

2017 г. 

Да Да 10 000 200 000 

          ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ   



разширяване

то на всички 

видове малка 
по мащаби 

инфраструк

тура " 

изключване и 

подобряване на 

качеството на 
живот. 

канализационна 

мрежа); 

2.Юридически 

лица с 

нестопанска цел 

за дейности, 

свързани със 

социалната и 

спортната 

инфраструктура 

и културния 

живот; 

3.Читалища за 

дейности 

свързани с 

културния 

живот. 

„МИГ Средец“ 

съгласно 
условията на Чл. 

19 ал. 3 и ал. 5 

на Наредба 22 от 
18.12.2015 г. 

улици, тротоари 

и съоръженията и 

принадлежностит

е към тях в 

населени места; 

2.Изграждане 

и/или обновяване 

на площи, за 

широко 

обществено 

ползване, 

предназначени за 

трайно 

задоволяване на 

обществени 

потребности от 

общинско 

значение; 

3.Изграждане, 

реконструкция, 

ремонт, 

оборудване и/или 

обзавеждане на 

социална 

инфраструктура 

за предоставяне 

на услуги, които 

не са част от 

процеса на 

деинституционал

изация на деца 

или възрастни, 

включително 

транспортни 

средства; 

4.Реконструкция 

и/или ремонт на 

общински 

сгради, в които 

се предоставят 

обществени 

услуги, с цел 

подобряване на 

тяхната 

енергийна 

ефективност; 

недвижимо 

имущество; 

2. Закупуването или 

вземането на лизинг 

на нови машини и 

оборудване, 

обзавеждане до 

пазарната цена на 

актива; 

3.Общи разходи, 

свързани с 

изброените по-горе, 

например хонорари 

на архитекти, 

инженери и 

консултанти, 

хонорари, свързани с 

консултации относно 

екологичната и 

икономическата 

устойчивост; 

4.Нематериални 

инвестиции: 

придобиването или 

развитието на 

компютърен 

софтуер и 

придобиването на 

патенти, лицензи, 

авторски права, 

търговски марки. 

 

не в 

случай, че 

не е 

налично 

генериране 

на 

приходи. 

Когато се 

установи 

потенциал 

за 

генериране 

на 

приходи, 

размерът 

на 

финансира

не се 

определя 

въз основа 

на анализ 

разходи и 

ползи. В 

случаите, 

когато 

размерът 

на 

допустими

те разходи 

по 

инвестици

ите е в 

размер до 

50 000 евро 

за един 

обект, 

който е с 

установен 

потенциал 

за 

генериране 

на приходи 

се 

предвижда 

финансира

не в размер 



5.Изграждане, 

реконструкция, 

ремонт, 

оборудване и/или 

обзавеждане на 

спортна 

инфраструктура; 

6.Изграждане, 

реконструкция, 

ремонт, 

реставрация, 

закупуване на 

оборудване и/или 

обзавеждане на 

обекти, свързани 

с културния 

живот, вкл. 

мобилни такива, 

вкл. и дейности 

по вертикалната 

планировка и 

подобряване на 

прилежащите 

пространства; 

7.Реконструкция, 

ремонт, 

оборудване и/или 

обзавеждане на 

общинска 

образователна 

инфраструктура с 

местно значение 

в селските 

райони. 

 
 

на 100%. 

 

   

МЕРКИ ОТ   ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
 
 

2. 
Мярка 

2.9..3  

«Подобряв

ане на 

Целите на 

процедурата са 
насочени към : 

-намаляване на 

риска от 
изпадане в 

Подбор 

на 
проектни 

предложе

-ния. 

Не 548 000 .Община 

Средец; 

2.Социални  

предприятия;  ; 

3.Читалища и 

1.Предоставяне 

на подкрепящи 

услуги в т. ч. 

интегрирани 

междусекторни 

1.Разходи за 

персонал; 

 2.Разходи за 

100% Септемвр

и 
2017 г. 

Ноември 

 
2017. 

Не Да 

/Не 
приложи

мо за 

община 
та/ 

НП 391 166 



достъпа до 

социални 

и здравни 

услуги, за  

деца, 

младежи, 

хора в 

неравност

ойно 

положение 

и 

намаляван

е на 

институци

алната 

зависимос

т»  

 

бедност или 

социално 

изключване за 
възрастните и 

особено за 

самотно 
живеещите хора 

над 65-годишна 

възраст и хора с 
увреждания; 

-подобряване 

качеството на 
живот; 
. 

неправителстве 

ни организации. 
услуги за 

възрастни хора 

(включително 

самотно 

живеещи хора) 

над 65 г. в 

невъзможност 

за 

самообслужване 

и за хора с 

увреждания;; 

2.Подобряване 

достъпа до 

здравеопазване 

и промоция на 

здравето  в т. ч. 

,чрез целеви 

действия 

насочени към  

уязвими групи; 

3.Местни  

социални 

дейности  за 

социално 

включван. 

 

 

 

материални активи;  

3.Разходи за услуги;  

4.Разходи за публич-

ност, включени в 
разходите за  

организация и 

управление на 
проекта.;  

5.Непреки разходи.  

Допустимите 
разходи за  

отделните дейности 
се  

определят в 

Условията 
за кандидатстване 

с проектни 

предложения  към 
СВОМР. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 


