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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
МЯРКА 19.4 ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
 
Обявяване на схемата: 22.08.2016 г. – 04.09.2016г. 
 
Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа на местните инициативни 
групи за насърчаване и принос в развитието на съответните селски райони, 
чрез взаимодействие и реализиране на съвместни проекти с други български 
МИГ или с други МИГ от ЕС, или с подобен тип структури от трети страни– 
транснационални проекти за сътрудничество. 
 
Максимален процент на публичното съфинансиране: Финансовата помощ е 
в размер на 100% от одобрените разходи. 
 
Минимален и максимален размер на финансиране: По тази мярка до 25% от 
общия бюджет на стратегията, който е: 
За МИГ с население до 15 000 жители включително- 1 000 000 евро; 
За МИГ с по-голямо население – 2 000 000 евро; 
Минималният бюджет за прилагане на операции в рамките на стратегиите за 
водено от общностите местно развитие- 500 000 евро. 
 
Краен срок за прием на проекти: 2 седмици след отваряне на процедурата 
 
Бенефициенти: 
Местни инициативни групи, одобрени от УО и изпълняващи стратегии за водено 
от общностите местно развитие. 
 
 
Допустими дейности: 
  Текущи разходи за управление на МИГ- Максималният размер на 
финансова помощ, предназначена за текущи разходи, не може да 
надвишава 80 на сто от общите средствата 
- разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт 
разходи за социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за 
временна неработоспособност и други, дължими от работодателя; 
- разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на 
експерти, свързани с прилагането на стратегията (оценители, консултанти, 
външни експерти и др.); 
- разходи за услуги, свързани с прилагането на стратегията (правни, 
счетоводни, одиторски и др.); 
- разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен 
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орган на МИГ 
- разходи за наем на офис; 

разходи за комуникация и външни услуги (телефон, интернет, пощенски 
услуги, куриерски услуги, топло- и електроенергия, вода, охрана на офиса, 
електронен подпис и др.); 
- разходи за закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер 
и офис оборудване и обзавеждане; 
- закупуване на офис консумативи и канцеларски материали; 
- разходи за закупуване и техническо обслужване на един лек автомобил с 
под 150к.с. и с над 5+1 места за МИГ, които нямат закупен лек автомобил по 
реда Наредба № 23 от 
- разходи за наем на лек автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 места за МИГ, 
които нямат закупен лек автомобил по реда на тази наредба или на Наредба 
№ 23 от 2009 г.; 
- разходи за застраховане на закупени след подписване на договора за 
изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи по реда на тази 
наредба, както и на такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г. до 
срока, определен за задължително застраховане съгласно същата наредба; 
- разходи за закупуване на гориво за лек автомобил; 
- разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган 
във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие; 
- разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на 
срещи на МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на 
колективния върховен орган в срещи с други МИГ и др.; 
- разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската 
селска за развитие на селските райони; 
- финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за 
издаване на изискуеми документи; 
- разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на 
задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, б. „ж” от Регламент (ЕС) 
1303/2013; 
- други непредвидени оперативни разходи, необходими за функционирането 
на офиса. 
 
Допустимите разходи за популяризиране на стратегия за водено от 
общностите местно развитие на територията на нейното изпълнение са: 
- разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 
икономически, социални и други анализи и проучвания) 
- разходи за популяризиране, информиране и публичност: 
- разходи за създаване и поддръжка на интернет страница; 
- за създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни и 
излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за организирани 
събития и др., свързани с популяризиране дейността на МИГ; 
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- отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни 
материали, изработване на рекламни материали, преводи, изработка и 
монтаж на табели и билбордове за популяризиране на МИГ; 
- разходи, свързани с изготвяне на материали, подпомагащи потенциалните 
получатели на финансова помощ при разработването на дейности и 
- други разходи за популяризиране, информиране и публичност. 
  Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за 
местни лидери, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и 
други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на 
подхода. 
  Разходи за пътни и нощувки за командировки, платени в отчетен период 
преди реализиране на командировката, са допустими ако пътуването е 
осъществено. 
  Плащането на разходи за дейности, включени в заявка за плащане може да 
бъде извършено от МИГ в срок до 30 дни след изтичане на съответния 
отчетен период. 
 
 
Интензитет и размер на помощта: 
Финансовата помощ е в размер на 100% от одобрените разходи, като 
средствата 
по тази подмярка са в размер на до 25% от общия бюджет на стратегията. 
 
Максимален бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите: 
За Местни инициативни групи с население до 15 000 жители включително- 
1 000 000 евро; 
За МИГ с по-голямо население – 2 000 000 евро; 
Минималният бюджет за прилагане на операции в рамките на стратегиите за 
водено от общностите местно развитие- 500 000 евро. 
След изчерпване на първоначално одобрения бюджет за прилагане на 
операции 
в рамките на дадена стратегия за воденото от общностите местно развитие, 
след одобрение от УО и при наличие на бюджет по мярката, е допустимо 
допълнително финансиране за тази местна група за действие в размер до 25% 
от него. 
 
Авансово плащане е допустимо: 
- еднократно за периода на прилагане на стратегията, след предоставяне на 
банкова гаранция - 50% от от стойността на публичната помощ 
- всяка година след одобрение на планираните дейности и разходи, след 
предоставяне на банкова гаранция - извършва се ежегодно, в размер до 50 на 
сто от стойността на одобрения годишен бюджет. 
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