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ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021
ГОДИНА, КЪМ МЕСЕЦ МАРТ 2021 година по следните
програми:

 ОПЕРАТИВНА

ПРОГРАМА

„ТРАНПОРТ

И

ТРАНСПОРТНА

ИНФРАСТРУКТУРА”
 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“
 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
 ОПЕРАТИВНА

ПРОГРАМА

„НАУКА

И

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“
 ПРОГРАМА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА“
http://www.optransport.bg/page.php?c=284
 РАЗВИТИЕ
НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
ПО
„ОСНОВНАТА” ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА –
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ- 01 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. (изразходване
на остатъчен ресурс)
Конкретен бенефициент – Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Допустими дейности: Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и
внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци.
Допустими разходи: Проектиране, СМР, доставка на оборудване и съоръжения,
техническа помощ за управление и изпълнение на проекта, публичност, оценка на
съответствието и надзор по време на строителството, оценка на оперативната
съвместимост, отчуждителни процедури, археологически дейности.
Общ бюджет на процедурата:
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
 РАЗВИТИЕ
НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
ПО
„ОСНОВНАТА” ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА –
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ- 01 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. (изразходване на
остатъчен ресурс)
Конкретен бенефициент – Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Допустими дейности: Техническа помощ за подготовката на инвестиционни проекти
за развитие на железопътната инфраструктура, включени за финансиране по
приоритетната ос, вкл. изготвяне или актуализация на проучвания, анализи „разходиползи”, оценки на въздействието върху околната среда, проектиране.
Допустими разходи: Подготовка и проектиране, публичност, оценки на
съответствието, ОВОС, изготвяне/ актуализация на АРП, археологически проучвания;
Общ бюджет на процедурата: 34 857 841,90 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
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 РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО „ОСНОВНАТА” И
„РАЗШИРЕНАТА” ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА –
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ – 01 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. (изразходване
на остатъчен ресурс)

Конкретен бенефициент – Агенция „Пътна инфраструктура“
Допустими дейности: Изграждане и модернизация на участъци от пътната
инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа.
Допустими разходи: подготовка и проектиране, СМР, техническа помощ за
управление и изпълнение на проекта, публичност, надзор по време на строителството,
екологичен мониторинг по време на строителството, отчуждителни процедури,
археологически проучвания.
Общ бюджет на процедурата: 376 869 945,69лв
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
 РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО „ОСНОВНАТА” И
„РАЗШИРЕНАТА” ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА –
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ – 01 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. (изразходване на
остатъчен ресурс)
Конкретен бенефициент – Агенция „Пътна инфраструктура“
Допустими дейности : Техническа помощ за подготовката на инвестиционни проекти
за развитие на пътната инфраструктура, вкючени за финансиране по приоритетната ос,
вкл. изготвяне или актуализация на проучвания, анализи „разходи-ползи”, оценки на
въздействието върху околната среда, проектиране.
Допустими разходи: Подготовка и проектиране, публичност, оценки на
съответствието, ОВОС, изготвяне/ актуализация на АРП, археологически проучвания;
Общ бюджет на процедурата: 21 568 876,90 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %


ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ – 01 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. (изразходване на
остатъчен ресурс)

Конкретни бенефициенти: НКЖИ, Метрополитен ЕАД, АПИ, ИАМА, ИАППД,
ДППИ, УО на ОПТТИ
Допустими дейности: насочени към успешното приключване на ОПТ (програмен
период 2007- 2013 г.) и подготовка на следващия програмен период; към укрепване и
повишаване на административния капацитет на бенефициентите по ОПТТИ.
Дейности, насочени към: ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол,
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оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта; прилагане на Директива
2014/24 от 26.02.2014 г. относно задължителното прилагане на електронни търгове;
подпомагане на МТИТС в областта на стратегическото управление на железопътния
сектор, вкл. за провеждането на реформи в същия.
Общ бюджет на процедурата: 27 700 235,23 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %


БЮДЖЕТНИ ЛИНИИ – 01 СЕПТЕМВРИ 2015 Г , (изразходване на
остатъчен ресурс)

Конкретен бенефициент – УО на ОПТТИ
Допустими дейности: успешното приключване на ОПТ (програмен период 2007- 2013
г.) и подготовка на следващия програмен период, укрепване и повишаване на
административния капацитет на УО на ОПТТИ, подпомагане на УО на ОПТТИ,
съвместно с МФ в областта на прилагането на правилата за държавните помощи, в т.ч.
обучения, обмяна на опит, разработване на процедури и други приложими дейности в
сектора.
Допустими разходи: разходи за техническа помощ за примерните допустими
дейности
Общ бюджет на процедурата: 4 337 983,59 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА“
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/programirane-2014-2020/18#1
 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАН
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА НАТУРА 2000
Конкретен бенефициент – Национален орган за управление на мрежата Натура 2000
Допустими дейности: Разработване на правила, процедури и правилници за
управление на защитените зони от Натура 2000; Повишаване на капацитета по
планиране и програмиране на управлението на мрежата Натура 2000 чрез провеждане
на/участие в специализирани обучения; Осигуряване на оборудване и обзавеждане;
Организация и управление ; Информация и комуникация.
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Допустими разходи: Разходи за материални активи, за нематериални активи, за
услуги, за персонал, за такси, за материали, за провеждане и участие в мероприятия.
Непреки разходи, в т.ч. разходи за организация и управление и за информация и
комуникация на проекта.
Общ бюджет на процедурата: 2 715 000 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %


ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДПОМАГАНЕ РЕГИОНАЛНИТЕ
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА НАТУРА 2000

Конкретни бенефициенти – Регионални органи за управление на мрежата Натура
2000
Допустими дейности: Разработване на правила, процедури и правилници за
управление на защитените зони от Натура 2000 на регионално ниво; Провеждане на
мониторинг, оценка и докладване на изпълнението на НПРД; Осигуряване на
оборудване и обзавеждане; Организация и управление; Информация и комуникация.
Допустими разходи: разходи за материални активи, за нематериални активи, услуги,
персонал, такси, за материали, за провеждане и участие в мероприятия. Непреки
разходи, в т.ч. разходи за организация и управление и за информация и комуникация
на проекта.
Общ бюджет на процедурата:11 000 000 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
 МЕРКИ ЗА
ВЪЗДУХ-2 +

ПОДОБРЯВАНЕ

КАЧЕСТВОТО

НА

АТМОСФЕРНИЯ

Допустими кандидати: Общини с нарушено качество на атмосферния въздух –
Асеновград, Благоевград, Велико Търново, Горна Оряховица, Гълъбово, Кърджали,
Ловеч, Несебър, Пазарджик.
Допустими дейности :
Първи етап - Подготовка на инвестиционен проект: дейности, свързани с
подготовката на проектното предложение (Техническа помощ);
Втори етап - Изпълнение на инвестиционни мерки: дейности за подмяна на
стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на
твърдо гориво (по отношение на последните приоритет се дава на инвестиции в
санирани сгради) с:
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a) отоплителни устройства, използващи пелети или друг вид дървесна биомаса/твърдо
гориво (вкл. изграждане на вътрешна сградна инсталация). Новите устройства следва
да отговарят на параметрите за екодизайн;
б) отоплителни устройства, използващи газ или такива, използващи електричество
(напр. климатици, термопомпи).
- Дейности за подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински
горивни устройства на твърдо гориво с алтернативни източници на топлинна енергия,
а именно:
a) свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система, вкл.
вертикални и хоризонтални щрангове, радиатори, термостати;
б) свързване или възстановяване на връзката към газоразпределителна мрежа, вкл.
газови уреди – котли и конвектори, с прилежащите им функционални части и
вътрешна сградна инсталация.
- Дейности по демонтаж на заменяните отоплителни устройства.
- Организация и управление; Информация и комуникация
Допустими разходи: Разходи за СМР, за материални активи, за услуги, такси,
материали, за провеждане и участие в мероприятия; Непреки разходи, в т.ч. разходи за
организация и управление и за информация и комуникация на проекта.
Общ бюджет на процедурата: не е посочен
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
https://www.eufunds.bg/bg/opgg
 ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.

В

Конкретен бенефициент – Министерство на културата
Допустими дейности: Тематично обединяване, изграждане и/или надграждане на
електронни регистри в областта на културата; Разработване и внедряване на Единна
информационна система в областта на културата; Миграция на данни от
съществуващи регистри и системи; Интеграция с други вътрешни и външни системи
за осигуряване на автоматизиран обмен на данни; Обучения за служители на МК за
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работа със новоизградените регистри/система; Изготвяне на предложения за
нормативни промени за обезпечаване функционирането на регистрите.
Допустими разходи: Разходи за услуги, нематериални активи, провеждане и участие в
мероприятия, за персонал. Непреки разходи (разходи за организация и управление и
за информация и комуникация).
Общ бюджет на процедурата: 6 500 000 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
 НАДГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА
СИСТЕМА И ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ
КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.
Конкретен бенефициент – Национален институт за недвижимо културно наследство
(НИНКН)
Допустими дейности: Надграждане на специализираната информационна система и
електронния регистър на недвижимите културни ценности; Миграция на данни от
съществуващите регистри; Интеграция с други вътрешни и външни системи за
осигуряване на автоматизиран обмен на данни; Дигитализация на документи от
Националния документален архив на недвижимите културни ценности за обектите от
местно, ансамблово значение и за сведение; Дигитализация на приоритетни обекти на
недвижимото културно наследство.
Допустими разходи: Разходи за услуги, материални и нематериални активи, за
провеждане и участие в мероприятия, за персонал. Непреки разходи (разходи за
организация и управление и разходи за информация и комуникация)
Общ бюджет на процедурата: 1 500 000 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %


ПОВИШАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА МВР, ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ – ПЪРВО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.

Конкретен бенефициент –Институт по психология към Министерство на вътрешните
работи
Допустими дейности: Организиране и провеждане на обучения, семинари и други
мероприятия за служители на МВР на територията на Република България;
Разработване на обучителни модули за служителите на МВР, вкл. адаптирането им за
електронна форма на обучение; Повишаване на капацитета на ИП-МВР за
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организиране и провеждане на обучения; Развитие на изследователската дейност на
ИП-МВР; Други дейности, пряко свързани с целите на процедурата.
Допустими разходи: Разходи за услуги, персонал, за организиране, провеждане и/или
участие в обучения и др. мероприятия, за разработване/закупуване на софтуер, за
материални активи и материали. Непреки разходи (разходи за организация и
управление и разходи за информация и комуникация).
Общ бюджет на процедурата: 2 670 000 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
 ПОСТИГАНЕ НА ПРЕДСКАЗУЕМО И КАЧЕСТВЕНО ПРАВОСЪДИЕ,
ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ –
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.
Конкретен бенефициент – Върховен административен съд
Допустими дейности: Изготвяне на проучвания, анализи, методологии, оценки и др.
във връзка с механизма за преюдициално запитване; Организиране и провеждане на
обучения, дискусии, работни срещи и др. във връзка с целите на процедурата; Други
дейности, свързани с целите на процедурата.
Допустими разходи: Разходи за услуги, провеждане и участие в мероприятия, за
персонал. Непреки разходи (разходи за организация и управление и разходи за
информация и комуникация).
Общ бюджет на процедурата: 140 000 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
 ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА
ОТ ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (ОИЦ) 2022-2023 Г. –
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.
Конкретен бенефициент – Общините, на чиято територия са административните
центрове на 28-те области на територията на Република България
Допустими дейности: Всички дейности, допустими за финансиране, трябва да
съответстват на целта на процедурата и да водят до резултати, които допринасят за
постигане на планираните индикатори, като: Осигуряване на ефективна работна среда
и условия на труд на служителите на ОИЦ; Разработване и/или разпространение на
информационни материали (печатни, аудиовизуални и електронни); Организиране,
провеждане и участие в публични информационни събития/ кампании
(информационни събития, семинари, конференции, изложения, срещи и др. ) и работа
с медии;
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Допустими разходи: Схема за финансиране с единна ставка в съответствие с чл. 68б,
пар. 1 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 6, ал.1 от ПМС № 189/2016 г. − Преки
разходи за персонал; Други допустими разходи (до 40 % от допустимите преки
разходи за персонал): за командировки; за материали; за услуги; за СМР; за
материални активи; за организиране, провеждане и участие в мероприятия; Непреки
разходи (разходи за организация и управление и разходи за информация и
комуникация).
Общ бюджет на процедурата: 6 000 000 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА
ПРОГРАМИРАНЕ,
НАБЛЮДЕНИЕ,
УПРАВЛЕНИЕ,
КОНТРОЛ,
КООРДИНАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОДИТ НА ЕСИФ – ЧЕТВЪРТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.
Конкретен бенефициент: Централно координационно звено – ЦКЗ; Сертифициращия
орган – СО; Одитния орган– ОО; Националния статистически институт – НСИ;
Агенцията по обществени поръчки – АОП; Звеното за държавни помощи –МФ,
Дирекция ДПРС; Националната структура за координация и контрол по изпълнение
на мерки от Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) за НАТУРА 2000 –
НСКК по НПРД; Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“
(АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС;
Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделски фондове“ - ИА СОСЕЗФ; Държавна агенция „Електронно управление“ –
ДАЕУ
Допустими дейности: Дейности, свързани с програмиране, наблюдение, управление,
контрол, координация, сертифициране, одит и оценка на ЕСИФ; Дейности, които
допринасят за постигане целите на процедурата и са пряко свързани с нормативно
определените функции на съответния кандидат във връзка с управление на средствата
от ЕСИФ.
Допустими разходи: Разходи за услуги; за нематериални активи; провеждане и
участие в мероприятия; за персонал; материални активи; Непреки разходи (разходи за
организация и управление и разходи за информация и комуникация).
Общ бюджет на процедурата: 16 500 000 лв
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ“
http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=32
 УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ- 2 – ЯНУАРИ/ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката чрез дирекция
„Управление и изпълнение на проекти“ в партньорство с професионални
гимназии/училищата с паралелки за професионална подготовка с изключение на
институциите по чл.18, т.2-7 от ЗПОО в системата на професионалното образование. В
съответствие с §6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ, регионалните
управления на образованието и държавни и общински професионални гимназии и
училища с паралелки за професиоална подготовка (за съответните паралелки) участват
в техническото и/или финансовото изпълнение, включително извършват разходи по
проекта. Допустими асоциирани партньори по настоящата операция са национално
представителни организации на работниците и служителите и на работодателите в
България.
Допустими партньори: Професионални гимназии; Браншови организации;
Национално представителни организации на работниците и служителите и на
работодателите; Асоциирани партньори; Работодатели
Допустими дейности: 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците във втори
гимназиален етап от професионалните училища чрез допълнителни практики в реална
работна среда; 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни
и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или
тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи гимназиален етап и/или втори
гимназиален етап; 3. Подкрепа за ориентираност на практическото обучение на
учениците към резултати, включително, чрез привличане на преподаватели от бизнеса
и науката. 4. Обмен на информация и добри практики между професионалните
училища при прилагане на ученически практики, включително дуална форма на
обучение.
Допустими разходи: В съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Регламент 1304/2013 г., ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба.
Общ бюджет на процедурата: 10 000 000 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
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 „ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ
ОБРАЗОВАНИЕ“ – ЮНИ 2021 Г.

ЗА

ДОСТЪП

ДО

ВИСШЕ

Могат да кандидатстват: ЮЛНЦ за общественополезна дейност; Висши училища;
Научни организации, съгласно чл. 47 от Закона за висшето образование; БАН;
Селскостопанска академия; Училища
Допустими дейности: 1.Подпомагане на ученици от уязвими групи, които са във
втори гимназиален етап и на образователни медиатори за продължаване на
образованието им и за кандидатстване във висши училища; 2. Подкрепа за обучението
на студенти, докторанти, пост-докторанти и специализанти от уязвими групи; 3.
Осигуряване на специализирана техника и специализирани софтуерни програми за
подпомагане на обучението на лица със сензорни и физически увреждания; 4.
Подкрепа за продължаване на образованието от втори гимназиален етап на средното
образование във висши училища, посредством провеждане на информационни
кампании с цел популяризиране на възможностите и условията на висшите училища
да приемат и обучават младежи от уязвими групи; 5. Работа с родители и насърчаване
на участието им в образователния процес.
Допустими разходи: В съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Регламент 1304/2013 г., ЗУСЕСИФ, приложимата национална уредба и приложимото
общностно законодателство в областта на държавните помощи.
Общ бюджет на процедурата: 7 000 000 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“
http://www.bgregio.eu/op-regioni-v-rastezh--2014-2020/predstoyashti-shemi-nwe.aspx
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. –
(изразходване на остатъчен ресурс)

ЗА ГРАДСКО
ЮЛИ 2015 Г.

Могат да кандидатстват: 39-те общини за градовете от 1-во до 3-то ниво съгласно
НКПР
Допустими дейности: Обновяване на културна инфраструктура; Мерки за енергийна
ефективност на студентски общежития, обслужващи държавни висши училища
Допустими разходи: за СМР; за оборудване/обзавеждане
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Общ бюджет на процедурата: 1 372 559 392,80 лв.
 МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА – АПРИЛ 2021 Г.
Конкретен бенефициент: Министерство на здравеопазването
Допустими дейности: Укрепване капацитета на болничната мрежа чрез
реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани
структури към болниците, определени за лечение и наблюдение на пациенти с COVID19; Осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структури, създадени за
лечение и грижи за пациенти с CoV-2; Повишаване капацитета на лабораторната
мрежа и центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19, т.ч
закупуване на PCR тестове и други; Обеззаразяване на обществени места за
минимизиране на риска от интензивно разпространение на епидемията; Внедряване на
телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус
пациенти при получаване на медицински грижи ; Други дейности в подкрепа на
инвестиции в продукти и услуги за здравно обслужване и мерки за опазване на
здравето и безопасността, включително осигуряването на ваксини; Дейности за
публичност.
Допустими разходи: В съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г. и
Регламент 1301/2013 г., ЗУСЕСИФ, кактo и приложимата национална уредба
Общ бюджет на процедурата: 129 271 260,00 лв.
ПРОГРАМА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
http://oprsr.government.bg/?page_id=4155
 МЯРКА 1.9 ПОДКРЕПА ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ
И
РИБАРИ
ЗА
ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА COVID-19, ПОРАДИ
ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНАТА ДЕЙНОСТ –
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 Г.
Могат да кандидатстват: Собственици на риболовни кораби, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите; Физически лица;
Допустими дейности: 1.Компенсация за временно преустановяване на риболовните
дейности от риболовен кораб; 2.Компенсация за екипаж; 3.Компенсации за рибари,
ловящи от брега чрез специализиран уред за извършване на стопански риболов в
Черно море
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Допустими разходи: Неприложимо
Общ бюджет на процедурата: 2 268 387,79 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
Максимален размер на БФП: 80 000 лв.
 МЯРКА 2.6 МЕРКИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ –
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 Г.
Могат да кандидатстват: Eднолични търговци (ЕТ) или юридически лица,
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Допустими дейности: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на
средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от
COVID-19.
Допустими разходи: 1.Разходи за закупуване на стоки, суровини и материали,
свързани с дейността на предприятието; 2. Разходи за съхранение; 3. Разходи за
външни услуги (вкл. режийни разходи и разходи за логистични услуги); 4. Разходи за
персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни
вноски за сметка на работодателя).
Общ бюджет на процедурата: 5 685 947,15 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
Размер на БФП за един проект: минимум 2 000 лв., максимум – 80 000 лв.
 МЯРКА 5.1 ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА
ПАЗАРА – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 Г.
Могат да кандидатстват: Организации на производители
Допустими дейности: Изготвяне и изпълнение на планове за производство и
предлагане на пазара, посочени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
Допустими разходи: Разходи за услуги.
Общ бюджет на процедурата:
Безвъзмездна финансова помощ: 100 %
Максимален размер на БФП за един проект: не повече от 3 % от средната годишна
стойност на продукцията, пусната на пазара от членовете на ОП през предходните 3
календарни години.
 МЯРКА 5.4 ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И
АКВАКУЛТУРИ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 Г.
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Могат да кандидатстват: Eднолични търговци (ЕТ) или юридически лица,
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Допустими дейности: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на
средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от
COVID-19.
Допустими разходи: 1.Разходи за закупуване на стоки, суровини и материали,
свързани с дейността на предприятието; 2. Разходи за съхранение; 3. Разходи за
външни услуги (вкл. режийни разходи и разходи за логистични услуги); 4. Разходи за
персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни
вноски за сметка на работодателя).
Общ бюджет на процедурата: 3 186 625,22 лв.
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
Размер на БФП за един проект: минимум 2 000 лв., максимум – 80 000 лв.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-zafinansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
 ПОДМЯРКА 1.2 ДЕМОНСТРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙНОСТИ ПО
ОСВЕДОМЯВАНЕ – МАРТ 2021 Г.
Могат да кандидатстват: Организации, които предоставят трансфер на знания чрез
демонстрационни дейности. Те трябва да провеждат научно-изследователска дейност
или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в
областта на хранителните технологии. Организациите трябва да разполагат със
собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски
опитни полета, учебни или изследователски лаборатории.
Допустими дейности: Дейности по организиране и провеждане на обучения, за
демонстрационни дейности. Подпомагането включва и разходи за инвестиции – за
закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване до пазарната цена на
актива. Необходимостта от инвестицията се обосновава съобразно условията на
демонстрационния обект и темите на демонстрационните дейности.
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Допустими разходи: Бенефициентите по подмярката получават безвъзмездна помощ,
която се отпуска под формата на стандартни разходи за извършването на различни
демонстрационни дейности.
Разходи за инвестиции.
Допустимите разходи по отношение на инвестициите трябва да отговарят на
изискванията на чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.
Общ бюджет на процедурата: До левовата равностойност на 15 000 000 евро
Безвъзмездна финансова помощ – 100 %
Максимален размер на БФП за един проект: левовата равностойност на 100 000
евро за разходи за инвестиции
 ПОДМЯРКА 2.2 СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ
ФЕВРУАРИ 2021 Г.

–

Могат да кандидатстват: Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)
Допустими дейности: Подпомага се създаването в България на консултантски
капацитет на общински ниво чрез разширяването на териториалния обхват на НССЗ и
създаване на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги към
НССЗ – до 50 общински центъра с по 2-ма съветници, отделно по 1 регионален
координатор за районите на планиране и 2 координатори на централно ниво.
Допустими разходи: Разходи за дълготрайни материални и нематериални активи,
стриктно свързани с мобилните общинските центрове; оперативни разходи свързани
със създаването и функционирането на мобилните общинските центрове; разходи за
служителите – съветници и координатори; разходи за информационни материали и за
информационни мероприятия свързани с дейността на центровете. Общ бюджет на
процедурата: до левовата равностойност на 6 000 000 евро
Безвъзмездна финансова помощ – 80 – 100 %
 ПОДМЯРКА 4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА –
АПРИЛ 2021 Г.
Могат да кандидатстват: Регистрирани земеделски производители от най-малко 36
месеца, с
минимален стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000
евро; Признати групи и организации на производители
Допустими дейности: Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към
модернизиране на земеделските стопанства.
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Допустими разходи: Материални инвестиции: закупуване/придобиване, строителство
или обновяване на сгради; закупуване и/или инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване; създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и
други недвижими активи; закупуване на специализирани земеделски транспортни
средства; рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и
оборудване за напояване; нематериални инвестиции:
Общи разходи, свързани със съответния проект: за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична
и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на
проекта.
Общ бюджет на процедурата: до левовата равностойност на 215 880 000 евро
Безвъзмездна финансова помощ – 35 – 85 %
Размер на БФП за един проект: минимум 15 000 евро, максимум – 1 500 000 евро
 ПОДМЯРКА 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ – АПРИЛ 2021 Г.
Могат да кандидатстват: Земеделски стопани; Признати групи или организации на
производители; Физически и юридически лица регистрирани по ТЗ
Кандидатите следва да са извършвали дейност от най-малко 36 месеца.
Допустими дейности: Подпомагането ще бъде насочено към дейности по
модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители,
преработващи селскостопански продукти.
Допустими разходи: Материални инвестиции: за изграждане, придобиване и
модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и
маркетинга; за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за
подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране,
охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти,
въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за
производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез
преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване
на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и
безопасността на суровините и храните; за закупуване на специализирани транспортни
средства, вкл. хладилни, за превоз на суровините и/или на готовата продукция
използвани и произвеждани от предприятието; за изграждане и/или модернизиране на
лаборатории за нуждите на предприятието; за инвестиции за постигане на
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съответствие с новоприети стандарти; за закупуване на земя, необходима за
изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи,
предназначени за производствена дейност.
Нематериални инвестиции: общи разходи, свързани със съответния проект за
предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски
услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти,
проучвания за техническа осъществимост на проекта.
Общ бюджет на процедурата: до левовата равностойност на 197 956 861 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 35 –75 %
Размер на БФП за един проект: минимум 15 000 евро, максимум – 3 000 000 евро
 ПОДМЯРКА 5.1 ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕВАНТИВНИ
МЕРКИ НАСОЧЕНИ КЪМ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА
ОТ ВЕРОЯТНИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, НЕБЛАГОПРИЯТНИ
КЛИМАТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ –
ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Могат да кандидатстват: Земеделски стопани, отглеждащи свине, птици и дребни
преживни животни
Допустими дейности: По подмярката ще се подпомагат превантивни дейности,
насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития.
Допустими разходи: за закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция; за
закупуване на инсталации, оборудване за осигуряване на биосигурност и
инфраструктура, в т. ч. помещения за персонала (например изграждане и оборудване
на филтъра с душове, съблекални и т.н.) в стопанствата; за изграждане на огради или
закупуване на преградни съоръжения; за изграждане или закупуване на съоръжения за
съхранение на фуражи; за закупуване на оборудване и изграждане на места, свързани
със съхранение на странични животински продукти, вкл. оборудване и съоръжения за
инсинерация; за инсталации на оборудване, включително разходите за монтаж и
въвеждане в експлоатация на същите.
Общи разходи свързани със съответния проект: за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.
Общ бюджет на процедурата: до левовата равностойност на 12 000 000 евро
Безвъзмездна финансова помощ – 50 – 70 %
Размер на БФП за един проект: минимум 15 000 евро, максимум – 2 933 700 лева за
стопанства, в които се отглеждат свине; 1 955 800 лeва за стопанства, в които се
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отглеждат птици; 391 160 лева за стопанства, в които се отглеждат дребни преживни
животни.
 ПОДМЯРКА 5.1 ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕВАНТИВНИ
МЕРКИ НАСОЧЕНИ КЪМ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА
ОТ ВЕРОЯТНИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, НЕБЛАГОПРИЯТНИ
КЛИМАТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ –
ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Могат да кандидатстват: Българска агенция по безопасност на храните;
Изпълнителна агенция „Борба с градушките”; Национален диагностичен
научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“
Допустими дейности: По подмярката ще се подпомагат превантивни дейности,
насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития.
Допустими разходи: за закупуване на оборудване, инструменти и съоръжения за
лаборатории; за закупуване на специализирано мобилно оборудване за пренасяне на
проби; за инсталации, вкл. разходите за монтаж и въвеждане в експлоатация на
лаборатории; за акредитация на лаборатории; за закупуване на лицензи; придобиване
и разработка на софтуер за лаборатории;
За Изпълнителна агенция борба с градушките /ИАБГ/:
Разходи за строително – монтажни дейности, свързани с изграждане на кули,
използвани за монтаж на радарни станции, вкл. прилежаща инфраструктура към тях;
за закупуване на радарни станции, вкл. оборудване за анализ и съхранение на бази
данни; за закупуване на специализирани транспортни средства за превоз на
противоградна техника и специфични товари; за инсталации, включително разходи за
монтаж и въвеждане в експлоатация на радарни станции.
Разходи за закупуване на лицензи, придобиване и разработка на софтуер за
противоградна
защита.
Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.
Общ бюджет на процедурата: до левовата равностойност на 1 500 000 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 80 %
Размер на БФП за един проект: минимум 15 000 лева, максимум – 1 222 375,00 лв.
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 ПОДМЯРКА 6.1 СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ
–СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

Могат да кандидатстват: Земеделски стопани – физически лица, еднолични
търговци, ЕООД
Допустими дейности: Дейности за създаване и развитие на стопанства на млади
земеделски стопани Допустими разходи: Разходи за създаване и развитие на
стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план.
Общ бюджет на процедурата: левовата равностойност на 24 600 000 евро
Размер на БФП за един проект: максимално левовата равностойност на 25 000 евро
 ПОДМЯРКА 6.3 СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ
СТОПАНСТВА (ТПП) – СЕПТЕМВРИ 2021 Г.
Могат да кандидатстват : Регистрирани земеделски стопани отговарящи на
определението за „малко земеделско стопанство“
Допустими дейности: Дейности за развитие на малки земеделски стопанства.
Допустими разходи: Разходи за развитие на малки земеделски стопанства, посочени в
бизнес план.
Общ бюджет на процедурата: до левовата равностойност на 20 000 000 евро
Размер на БФП за един проект: максимално левовата равностойност на 15 000 евро
 ПОДМЯРКА
7.3
ШИРОКОЛЕНТОВА
ВКЛЮЧИТЕЛНО
НЕЙНОТО
СЪЗДАВАНЕ,
РАЗШИРЕНИЕ – ФЕВРУАРИ 2021 Г.

ИНФРАСТРУКТУРА,
ПОДОБРЕНИЕ
И

Могат да кандидатстват : Държавна агенция "Електронно управление".
Допустими дейности: Инвестиции за създаване на широколентова инфраструктура.
Допустими разходи: Изграждане на пасивна широколентова инфраструктура за
достъп от ново поколение (напр. строителни дейности като канали, оптични кабели,
стълбове, помещения);
Закупуване и инсталиране на агрегиращо активно оборудване (напр. предаватели,
рутери и комутатори, сървъри за контрол и управление);
Нематериални инвестиции: придобиване или развитие на компютърен софтуер и
придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;
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Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например такси, хонорари на
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно
екологичната и икономическата устойчивост
Общ бюджет на процедурата: до левовата равностойност на 42 000 000 евро
Размер на БФП: максимално до левовата равностойност на 42 000 000 евро
 ПОДМЯРКА 16.1 ПОДКРЕПА ЗА СФОРМИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА ОПЕРАТИВНИ ГРУПИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
ПРОСТРАНСТВО ЗА ИНОВАЦИИ - ЕПИ – ОКТОМВРИ 2021 Г.
Могат да кандидатстват : Оперативни групи, учредени като дружества по смисъла на
чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите.
Допустими дейности: Дейности за функциониране на оперативната група, както
следва:
а) Осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния
проект;
б) Преки дейности за изпълнение на иновативния проект
Допустими разходи: Текущи разходи за осъществяване на сътрудничеството във
връзка с изпълнение на иновативния проект и преки разходи за изпълнение на
иновативния проект.
Общ бюджет на процедурата: до левовата равностойност на 6 500 000 евро
Безвъзмездна финансова помощ: 60 –100 %
Размер на БФП за един проект: максимално до левовата равностойност на 450 000
евро
 ПОДМЯРКА 19.1 ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ –
ОКТОМВРИ 2020 Г.
Могат да кандидатстват: МИГ, преминали оценка за административно съответствие
и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за
ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.
Допустими дейности: 1. Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната
идентичност;
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2. Материални и нематериални активи в интерес на местната общност;
3. Въвеждане на иновативни за местната общност дейности.
Допустими разходи: Разходи за:
1. Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност, в това
число за популяризиране на местни традиции, културно и историческо наследство,
традиционни местни продукти и други;
2. Материални и нематериални активи в интерес на местната общност;
3. Въвеждане на иновативни за местната общност дейности.
Общ бюджет на процедурата: до левовата равностойност на 895 850 евро
Безвъзмездна финансова помощ: до 100 %
Размер на БФП за един проект: максимално левовата равностойност на 100 000 евро
 ПОДМЯРКА 19.1 ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ –
СЕПТЕМВРИ 2021 Г
Могат да кандидатстват: 1. Местни общности, които не са прилагали подхода
ЛИДЕР/ВОМР в периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. (не са изпълнявали подмерки
431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4 на територията си).
2. Местни инициативни групи или местни общности, прилагали подхода
ЛИДЕР/ВОМР през програмни периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. на територия или
част от територия, за която се кандидатства, (изпълнявали са подмерки 431-2, 431-1,
41, 19.1, 19.2 и 19.4).
Допустими дейности: за подготвителни дейности, в които влизат изграждане на
капацитет, обучение и създаване на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия
за Водено от общностите местно развитие – ВОМР. В тях се включват:
Обучение на местни заинтересовани страни;
Проучвания в съответната територия;
Изготвяне на стратегия за ВОМР , вкл. консултации със заинтересованите
страни за целите на подготовката на стратегията;
Дейности за координация на процеса, извършван от организацията, която
кандидатства за подготвителни дейности.
Допустими разходи: Разходите са свързани с изготвяне на стратегия за местно
развитие:
Формиране и учредяване на публично-частно партньорство, в т.ч. разходи за
правни услуги и консултации, нотариални и държавни такси, партньорски срещи;
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Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на СМР като
разходи за подготовка и провеждане на информационни кампании, изготвяне и
разпространение на информационни материали, подготовка и провеждане на
информационни семинари, конференции и срещи, създаване и поддържане на
електронна страница, публикации в местната преса;
Обучения за местните заинтересовани страни: екип на МИГ, местни лидери;
Проучвания и анализи на територията;
Разходи, свързани с подготовката на стратегия за ВОМР, вкл. разходи за
консултиране и разходи за консултиране с местната общност във връзка с
подготовката на стратегията;
Административни разходи (оперативни разходи, разходи за възнаграждения и
осигуровки и обезщетения за временна неработоспособност, дължими от
работодателя, разходи за закупуване на офис техника, обзавеждане и оборудване,
командировки, наем зали и др.).
Общ бюджет на процедурата: до левовата равностойност на 3 500 000 евро
Безвъзмездна финансова помощ: до 100 %
Размер на БФП за един проект: максимално до левовата равностойност на 25 000
евро за общности, прилагали подхода ВОМР; максимално до левовата равностойност
на 30 000 евро за общности, не прилагали подхода ВОМР.
 ПОДМЯРКА 19.3 ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ –
ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Могат да кандидатстват : Одобрени местни инициативни групи
Допустими дейности: 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.
Допустими разходи: за разработването на съвместен продукт/услуга, вкл. разходи за
материални и нематериални инвестиции; за изследвания и пазарни проучвания,
директно свързани със съвместното действие; за реализиране на промоционални и
маркетингови кампании; за организирането на обучения, семинари, съвместни
събития, срещи и т. н.; за публикации в медиите; за създаването и оперативната
поддръжка на общи структури, създадени с цел изпълнение на проекта; за
координация на дейностите по проекта (разходи за допълнителен персонал, пътни
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разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, разходи за превод,
разходи за комуникация и др.); за срещи с потенциални партньори; за организирането
на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта; разходи, свързани
с разработването на проекта.
Общ бюджет на процедурата: до левовата равностойност на 4 477 401 евро за 2021 г.
Безвъзмездна финансова помощ: до 100 %
Размер на БФП за един проект: за подготвителна помощ максимално левовата
равностойност на 10 000 евро за проекти за вътрешно териториално сътрудничество и
на 25 000 евро за проекти за транснационално сътрудничество; за изпълнение на
проекти: максимално левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално
сътрудничество и на 50 000 евро за вътрешно териториално сътрудничество
 ПРОЕКТ
Приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11
„Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за
водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични
ограничения“, 14 „Хуманно отношение към животните“ и 21 „Извънредно временно
подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено
засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014 – 2020 г. не се
включват в ИГРП за 2021 г., тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г.
не са приложими за тях.
Приемът на заявления по мерки 10, 11, 12 и 13 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, а приемът на заявления по мярка 14 се осъществява по реда на Наредба № 4
от 8 август 2017 г. за прилагане на Mярка 14 "Хуманно отношение към животните" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Приемът на заявления за подпомагане по мярка 21 „Извънредно временно
подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено
засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ се извършва по реда на Наредба №
2 от 05.08.2020 г. и е с индикативна дата месец април 2021 г.
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МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ 2021
https://mig.tutrakan-slivopole.bg/?page_id=31

1.Мярка МИГ 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”
2.Мярка МИГ 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти”
3. Мярка МИГ 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
4.Мярка МИГ 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове”
5.Мярка МИГ 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа Инфраструктура
6.Мярка МИГ 7.6. „Проучвания и инвестиции, свъразни с подържане на на културното
наследство и природното наследство
7.Мярка МИГ 21 „Съхраняване и популяризиране културно – историческото и
природно наследство на територията на МИГ“Тутракан – Сливо поле
8.Процедура с останал ресурс от ОПИК
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