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№ 

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 

4.1. 
«Инвестици

и в 

Модернизиране 

на земеделските 
стопанства и 

разнообразяване 

Подбор на 

проектни 
предложе-

ния 

Не 783 000  

 
1.Земеделски 

производители 

/Физически и 

1.Инвестиции за 

модернизация и 

механизация 

Разходи за: -- 

1.Закупуване/придоб

иване, строителство 

50-60% 

 

Март 

2018 

Април 

2018 

Да Не 5000 150 000 

        ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ  И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ   



земеделски 

стопанства
» 

на структурата 

на земеделската 
дейност в 

община Средец 

на малките и 
средни 

земеделски 

стопани. 

Юридически 

лица/: 

-Кандидатите за 

подпомагане 

следва да са 

регистрирани 

земеделски 

производители в 

съответствие със 

Закона за 

подпомагане на 

земеделските 

производители; 

-Минималния 

стандартен 

производствен 

обем на 

стопанството на 

кандидата 

следва да бъде 

не по – малко от 

8 000 евро; 

Кандидатите, 

юридически 

лица следва да 

докажат приход 

от земеделска 

дейност и/или 

приход от 

услуги директно 

свързани със 

земеделска 

дейност и/или 

преработка на 

земеделска 

продукция и/или 

участие и 

подпомагане по 

схемата за 

единно плащане 

/инвестиции във 

физически 

активи/ пряко 

свързана с 

намаляване на 

производственит

е разходи и 

повишаване 

производителнос

тта на труда; 

2.Инвестиции за 

модернизация и 

механизация 

/инвестиции във 

физически 

активи/ пряко 

свързана с 

намаляване на 

производственит

е разходи и 

повишаване 

производителнос

тта на труда 

свързани с 

изпълнение на 

дейностите по 

мярка 

„Агроекология и 

климат“ и мярка 

„Биологично 

земеделие“; 

3.Инвестиции за 

постигане 

съответствие с 

нововъведени 

стандарти на 

Общността 

приложими за 

съответните 

стопанства; 

4.Инвестиции 

или обновяване на 

сгради и друга 

недвижима 

собственост, 

използвана за 

земеделското 

производство в 

стопанство, 

включително такава 

използвана за 

опазване на околната 

среда. 

2.Закупуване и/или 

инсталиране на нови 

машини, съоръжения 

и оборудване, 

необходими за 

подобряване на 

земеделския 

производствен 

процес, включително 

свързани с опазване 

на околната среда, 

съхранение и 

подготовка за 

продажба на 

земеделска 

продукция от 

стопанството, 

получаване на 

топлинна и/или 

електро- енергия, 

необходими за 

земеделските 

дейности в 

стопанството, 

подобряване на 

енергийната 

ефективност. 

Свързани с опазване 

на околната среда, 



на площ; 

Кандидатите 

следва да 

представят 

бизнес план 

/БП/, доказващ 

подобряване на 

дейността на ЗС 

чрез прилагане 

на планираните 

инвестиции и 

дейности 

подробно 

описани в 

представения 

БП. 

- Критериите за 

допустимост по 

т. 3 не се 

прилагат за 

кандидати с 

проекти в селски 

райони, 

създадени до 1 

година преди 

кандидатстванет

о за проекти с 

инвестиции в: 

сектор 

„животновъдств

о”, сектор 

„плодове и 

зеленчуци”, 

производство на 

„етерично – 

маслени и 

медицински 

култури”. 

 

 

пряко свързани с 

подобряване на 

енергийната 

ефективност на 

стопанствата; 

5.Инвестиции за 

съхранение на 

земеделската 

продукция с цел 

запазване 

качеството на 

продукцията; 

6.Инвестиции в 

машини и 

съоръжения за 

опазване на 

околната среда, 

включително за 

съхранение на 

оборска тор; 

7.Инвестиции в 

недвижима 

собственост 

свързана с 

дейността на 

земеделските 

стопанства; 

8.Инвестиции за 

създаване и/или 

презасаждане на 

трайни 

насаждения, 

десертни лозя, 

медоносни 

дървесни видове 

за производство 

на мед и 

бързорастящи 

храсти и 

дървесни видове 

за производство 

съхранение и 

подготовка за 

продажба на 

земеделска 

продукция от 

стопанството, 

получаване на 

топлинна и/или 

електро- енергия, 

необходими за 

земеделските 

дейности в 

стопанството, 

подобряване на 

енергийната 

ефективност. 

3.Създаване и/или 

презасаждане на 

трайни насаждения, 

включително трайни 

насаждения от 

десертни лозя, 

медоносни дървесни 

видове /за 

производство на мед/ 

и други бързо 

растящи храсти и 

дървесни видове, 

използвани за 

производство на 

биоенергия. 

4.За постигане на 

съответствие с 

нововъведените 

стандарти на 

Общността. 

5..За съоръжения и 

съответно 

оборудване 

необходимо за 

производството на 



на биоенергия; 

9.Инвестиции за 

производство на 

енергия от 

възобновяеми 

енергийни 

източници  за 

нуждите на 

земеделските 

стопанства. 

 
 

мед и други пчелни 

продукти, както и за 

развъждането на 

пчели-майки. 

6.Закупуване на 

земя, необходима за 

изграждане/модерниз

иране на сгради, 

помещения и други 

недвижими активи 

предназначени за 

земеделските 

производствени 

дейности и/или за 

създаване/презасажд

ане на трайни 

насаждения /до 10 % 

от общия размер на 

допустимите 

инвестиционни 

разходи  

7.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. 

8.Разходи за 

нематериални  

инвестиции. 
 

2. Подмярка Модернизиране Подбор на Не  195 000 1.Земеделски 1.Инвестиции в Разходи за: 50% Март Април Да Не 15 000 195 000 



4.2. 

.«Инвестици
и в 

преработка/

маркетинг 
на 

селскостопа

нски 
продукти» 

на физическите 

активи на 
предприятията и 

земеделски 

производители, 
преработващи 

земеделски 

продукти с цел 
производството 

на качествени 

продукти, 
включително 

такива свързани 

с къси вериги на 
доставка. 

проектни 

предложе-
ния 

производители 

регистрирани 

съгласно Закона 

за подпомагане 

на земеделските 

производители; 

Минималния 

СПО на 

кандидатите 

земеделски 

производители 

следва да бъде 

не по – малко от 

8,000 €; 

2.Предприятия 

/Физически 

(Едноличен 
търговец) и 

Юридически 

лица/ 
регистрирани по 

Търговския 

закон или Закона 
за кооперациите, 

които са 
микропредприят

ия, малки и 

средни 
предприятия, 

дефинирани 

съгласно 
Препоръка 

2003/361/ЕО на 

Комисията. 

процеси и 

технологии за 

производство на 

продукти, 

включително 

такива свързани с 

къси вериги на 

доставка; 

2.Инвестиции 

свързани с 

изграждане, 

придобиване и 

модернизиране 

на сгради и други 

недвижими 

активи 

необходими за 

производството и 

маркетинга; 

3.Инвестиции в 

инсталиране на 

нови машини и 

оборудване за 

подобряване на 

производствения 

процес и 

маркетинга; 

Инвестиции в 

активи за 

съхранение, 

преработка, 

пакетиране, 

охлаждане, 

замразяване и 

сушене с цел 

запазване 

качеството на 

продукцията и 

суровината; 

4.Инвестиции в 

специализирани 

1.Изграждане, 

придобиване и 

модернизиране на 

сгради и други 

недвижими активи 

необходими за 

производството и 

маркетинга; 

2.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 

2018 2018 



транспортни 

средства за 

превоз на 

суровини и/или 

готова 

продукция, 

включително 

хладилни 

транспортни 

средства; 

5.Инвестиции 

свързани с 

внедряването на 

системи за 

управление на 

качеството; 

6.Инвестиции за 

производство на 

енергия от 

възобновяеми 

енергийни 

източници за 

собствено 

потребление; 

7.Инвестиции за 

постигане 

съответствие със 

стандартите на 

Общността, 

включително 

пречиствателни 

съоръжения. 

8.Инвестиции за 

преработка  на 

пчелен мед -  за 

този вид 

инвестиция ще 

бъде направено 

пълно 

разграничение 

между 

контрол на 

качеството и 

безопасността на 

суровините и 

храните; 

3. Закупуване на 

специализирани 

транспортни 

средства, 

включително 

хладилни такива, за 

превоз на суровините 

и/или  на готовата 

продукция 

използвани и 

произвеждани от 

предприятието; 

4.Изграждане и/или 

модернизиране на 

лаборатории за 

нуждите на 

предприятието; 

5.За постигане на 

съответствие с 

новоприети 

стандарти на 

Общността; 

6.Закупуване на 

земя, необходима за 

изграждане/модерниз

иране на сгради, 

помещения и други 

недвижими активи 

предназначени за 

производствена 

дейност /до 10 % от 

общия размер на 

допустимите 

инвестиционни 

разходи . 
7.Разходи за 



инвестициите по 

подмярка 4.2  от 

Стратегията и „ 

Националната 

програма за 

пчеларство 2014 -

2016 г.” 

 

нематериални 

инвестиции. 

3. Подмярка 

6.4 
«Инвестици

и в подкрепа 

на 
неземеделски 

дейности» 

Да насърчава 

нови и да 
развива 

съществуващи 

неземеделски 
дейности в 

територията на 

действие на 
„МИГ Средец“. 

Подбор на 

проектни 
предложе-

ния 

Не  229 000 1.Земеделски 

стопани  

регистрирани 

съгласно Закона 

за подпомагане 

на земеделските 

производители; 

Минималния 

СПО на 

кандидатите 

земеделските 

стопани  следва 

да бъде не по – 

малко от 8,000 €. 

2.Еднолични 

търговци и 

Юридически 

лица  

регистрирани по 

Търговския 

закон или Закона 

за кооперациите, 

които са 

микропредприят

ия /дефинирани 

съгласно 

Препоръка 

2003/361/ЕО на 

Комисията/. 

 

Допустими са 

дейностите, 

насочени към: 

1.Развитие на 

туризъм 

(изграждане и 

обновяване на 

туристически 

обекти и 

развитие на 

туристически 

услуги); 

2.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); 

3.Развитие на 

услуги във 

всички сектори 

(например: 

грижи за деца, 

възрастни хора, 

хора с 

увреждания, 

здравни услуги, 

 Разходи за : 

    1.Изграждане, 

придобиване или 

подобренията на 

недвижимо 

имущество; 

2.Закупуване, 

включително чрез 

лизинг на нови 

машини и 

оборудване до 

пазарната стойност 

на активите; 

 3.Общи разходи, 

свързани с разходите 

за буква „а“ и „б“, 

например хонорари 

на архитекти, 

инженери и 

консултанти, 

хонорари, свързани с 

консултации относно 

екологичната и 

икономическата 

устойчивост, 

включително 

проучвания за 

техническа 

осъществимост; 

 4.Нематериални 

инвестиции: 

придобиване и 

създаване на 

75% Юни 

2018 

Юли 

2018 г. 

Не Да 15 000 200 000 



счетоводство и 

одиторски 

услуги, 

ветеринарни 

дейности и 

услуги базирани 

на ИТ и др.; 

4.Производство 

на енергия от 

възобновяеми 

енергийни 

източници за 

собствено 

потребление; 

5.Развитие на 

занаяти 

(включително 

предоставяне на 

услуги, свързани 

с участието на 

посетители в 

занаятчийски 

дейности) и 

други не 

земеделски 

дейности. 

 

компютърен софтуер 

и придобиване на 

патенти, лицензи, 

авторски права и 

марки. 

4. Подмярка 

7.2 

«Инвестици
и в 

създаването, 

подобряване
то или 

разширяване

то на всички 
видове малка 

по мащаби 

инфраструк
тура « 

Ограничаване на 

бедността и 

обезлюдяването 
на територията, 

намаляването на 

риска от 
социално 

изключване и 

подобряване на 
качеството на 

живот. 

Подбор на 

проектни 

предложе-
ния 

Не 200 000 1.Община 

Средец (за 

дейности без 

доизграждане и 

ново 

строителство на 

канализационна 

мрежа); 

2.Юридически 

лица с 

нестопанска цел 

за дейности, 

свързани със 

социалната и 

1.Строителство, 

реконструкция 

и/или 

рехабилитация на 

нови и 

съществуващи 

улици, тротоари 

и съоръженията и 

принадлежностит

е към тях в 

населени места; 

2.Изграждане 

и/или обновяване 

на площи, за 

Разходи за: 

1.Изграждането, 

включително 

отпускането на 

лизинг, или 

подобренията на 

недвижимо 

имущество; 

2. Закупуването или 

вземането на лизинг 

на нови машини и 

оборудване, 

обзавеждане до 

пазарната цена на 

100% 

За общини, 

ЮЛНЦ и 

читалища 

100% 

финансира

не в 

случай, че 

не е 

налично 

генериране 

на 

приходи. 

Когато се 

Септемвр

и 

2018 г. 

Ноември 

 

2018 г. 

Да Да 10 000 200 000 



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. 

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; 

5.Изграждане, 

реконструкция, 

ремонт, 

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. 

 

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 

на 100%. 

 



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. 

 
 

5. Подмярка 

7.5 

Инвестици
и за 
публично 
ползване в 

инфрастру
ктура за 

-Развитие на 

алтернативни 
форми на 

туризъм 

(изграждане и 
обновяване на 

туристически 

обекти и 
развитие на 

Подбор на 

проектни 
предложе-

ния 

Не 50 000 1.Община 

Средец; 

2.Юридически 

лица с 

нестопанска цел, 

включително 

читалища, 

1.Изграждане, 

реконструкция, 

ремонт, 

закупуване на 

оборудване и/или 

обзавеждане на 

туристически 

информационни 

1.  Изграждане, 

или подобрения на 

недвижимо 

имущество; 

2. Закупуването на 

нови машини и 

оборудване, 

обзавеждане до 

100 % от 

общите 

допустими 

разходи  

 

 

Юни 

2018 

Юли 

2018 

Да  Не 2 000 20 000 



отдих, 

туристиче
ска 
инфрастру
ктура 

туристически 

услуги); 
-

възстановяване 

и обзавеждане 
на малка по 

размер 

туристическа 
инфраструкту 

ра ; 

- увеличаване  
на  заетостта, и 

популяризиран

е на  културно-
историческото 

и природното 

наследство на 
територията.  

регистрирани по 

Закона за 

читалищата. 

3.„МИГ Средец“ 

съгласно 

условията на Чл. 

19 ал. 3 и ал. 5 

на Наредба 22 от 

14.12.2015 г. 

центрове; 

2.Изграждане, 

реконструкция, 

ремонт, 

закупуване на 

оборудване и/или 

обзавеждане на 

посетителските 

центрове за 

представяне и 

експониране на 

местното 

природно и 

културно 

наследство; 

3.Изграждане, 

реконструкция, 

ремонт, 

закупуване на 

оборудване и/или 

обзавеждане на 

центровете за 

изкуство и 

занаяти с 

туристическа 

цел; 

4.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 

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.Разходи за 

следните 

нематериални 

инвестиции: 

 -придобиването или 

развитието на 

компютърен 

софтуер; 

- придобиването на 

патенти, лицензи, 

авторски права, 

търговски марки. 

 
 



познавателна или 

образователна 

цл; 

5.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). 

 

6. Подмярка 

7.6 
Проучвания 

и 
инвестиции, 

свързани с 

поддържане 
и 

възстановяв

ане на 
културното 

и 

природното 
наследство 

на селата “ 

Запазване на 
Природното  и  

културно-

историческото 
наследство на 

духовния и 

културния живот 
на населението, 

особено на 

подрастващите и 
младите хора; 

Подбор на 
проектни 

предложе-

ния 

Не  25 000 1..Местни 

поделения на 

вероизповедания

та, съгласно 

Закона за 

вероизповедания

та; 

2.Юридически 

лица с 

нестопанска цел 

(ЮЛНЦ), които 

имат седалище в 

община Средец; 

3.Читалища, 

регистрирани по 

Закона за 

читалищата, 

училища и 

1.Изследване, 

поддържане, 

възстановяване, 

популяризиране 

и подобряване 

на културното 

наследство: 

2.Поддръжка, 

възстановяване 

и подобряване 

на природното 

наследство; 

 
 

Разходи  за: 

1.Подготовка и 

организация на 

местни културни 

събития, като 

фолклорни празници 

и събори, панаири, 

фестивали, събития и 

др. 

2.Проучвания и 

изработване на 

материали във 

връзка с 

идентификация 

и/или документиране 

и/или изследване, 

и/или съхраняване на 

елементи от 

100 % от 
общите 

допустими 

разходи 
проекти 

негенерира

щи 
приходи и 

70% - за 

проекти, 
генериращ

и приходи 

Септемвр
и 

2018 

Ноември 
 

2018 

 

Да Да 2 000 15 000 
 

 

 
 



детски градини; 

Общински 

детски център 

Средец. 

4.Община 

Средец; 

„МИГ Средец“ 

съгласно 
условията на Чл. 

19 ал. 3 и ал. 5 

на Наредба № 22 

от 14.12.2015 г. 

нематериалното 

културно наследство;  

3.Дейности, свързани 

с проучвания, 

запазване и 

популяризиране на 

автентичен фолклор 

и местни традиции, 

възстановяване на 

празници, обичаи и 

храни;  

4.Създаване, 

съхраняване или 

обогатяване на 

етнографски, 

природни и 

исторически сбирки; 

5.Създаване и 

подкрепа на клубове 

за различни 

поколения за 

проучване, 

изучаване, 

съхранение и 

популяризиране на 

културното 

наследство - 

местната култура, 

бит, кулинария, 

история, традиции, 

включително – 

музика и 

изобразително 

изкуство, 

традиционни 

занаяти, обичаи и 

ритуали, неписана 

традиция; 

6.Участия във 

фестивали, събори, 

изложби, семинари и 



др. за представяне на 

местни обичаи, 

традиции, фолклор и 

елементи на 

местното 

нематериално 

културно наследство. 

7.Възраждане и 

предаване на 

различни аспекти на 

културни традиции и 

наследство и 

популяризирането 

им чрез 

организиране и 

провеждане на 

мероприятия във 

връзка с местни 

културни обичаи и 

традиции, като: 

временни и 

постоянни тематични 

изложби; фестивали, 

събори, семинари, 

концерти, тематични 

концерти и 

постановки 

конкурси; Филми, 

видео клипове или 

мултимедийни 

възстановки; 

разработване и 

разпространяване на 

информационни 

материали различни 

от обикновени 

брошури (тематични 

изследвания, 

снимков архив, 

каталози.и др.); 

разработване и 



представяне на 

макети, 

възстановяване на 

елементи от 

традиционни 

костюми или 

предмети от 

традиционния бит;  

8.Закупуване на 

инвентар, 

съоръжения, 

оборудване, 

обзавеждане 

(музикални 

инструменти, носии, 

витрини за изложби, 

стелажи, декори, 

интерактивни дъски, 

мултимедии, 

осветление, 

озвучителна, 

аудио/видео техника, 

компютърни 

конфигурации, 

сценично 

оформление, 

реквизити за дадения 

вид изкуство, 

репетиционни и 

сценични облекла и 

др. 

9.Попълване на 

библиотечен фонд с 

библиотечни 

материали, 

закупуване на книги- 

отраслова и 

художествена 

литература, 

графични издания, 

електронни 



документи и др. 

 

   

МЕРКИ ОТ   ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
 
 

7. 2.9.1.Увелича

ване на броя 
на ромите 

включени в 

заетост, 
образование, 

обучение, 

социални и 
здравни 

услуги. 

1.Улесняване 

достъпа до 

социални и 

здравни услуги  

и  

интегриране на 

маргинализира

ните общности 

в т. ч. 

ромите,чрез 

преодоляване 

на ранното 

отпадането от 

училище, 

насърчаване на 

образованието 

и 

квалифициране

то и активното 

включване в 

социалния и 

икономически 

живот. 

 

2.Преодоляван

е на риска от 

социално 

изключване и 

дискриминация 

на територията 

на „МИГ 

Средец“. 

 

Подбор на 

проектни 
предложе-

ния 

Не 234 000 1.Община 

Средец; 

2.Обучителни 

организации и, 

центрове за 

информация и 

професионално 

ориентиране; 

3.Социални 

предприятия; 

4.Читалища и 
неправителствен

и организации.. 

1.„Подобряване 

достъпа до 

заетост” – 

активиране на 

икономически 

неактивни лица; 

посредничество 

за намиране на 

работа; 

професионално 

информиране и 

консултиране; 

психологическо 

подпомагане; 

мотивационно 

обучение; 

предоставяне на 

обучение; 

включване в 

стажуване, 

чиракуване, 

заетост в т.ч. в 

сферата на 

социалната 

икономика; 

насърчаване на 

самостоятелната 

заетост и др.; 

2. „Подобряване 

достъпа до 

образование” – 

превенция на 

ранното отпадане 

от училище; 

интеграция в 

1.Разходи за 

персонал; 

 2.Разходи за 

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. 

. 

 

 

 

100% Октомври 

2018 

ноември 

2018. 

Не Да 

/Не 
приложи

мо за 

община 
та/ 

НП 234 000 



образователната 

система на деца и 

младежи; 

подобряване 

достъпа до 

образователни 

услуги за ранно 

детско развитие; 

ограмотяване на 

възрастни; – 
3„Подобряване 

достъпа до 

социални и 

здравни услуги” -

подобряване 

достъпа и 

предоставяне на 

качествени 

социални и 

здравни услуги, в 

т.ч. интегрирани 

междусекторни 

услуги, съгласно 

специфичните 

потребности на 

целевата група; 

предоставяне на 

индивидуални 

консултации и 

социално-здравна 

медиация на 

представителите 

на целевите 

групи; 

повишаване 

информираностт

а относно 

социалните и 

здравните им 

права; 

насърчаване 

; 

 



семейното 

планиране и 

отговорното 

родителство; 

повишаване 

здравната 

култура и др.; 

4. „Развитие на 

местните 

общности и 

преодоляване на 

негативните 

стереотипи” – 

планиране, 

управление, 

наблюдение и 

оценка на 

инициативи за 

социално-

икономическа 

интеграция на 

социално 

изключени хора, 

групи и 

маргинализирани 

общности и за 

общностно 

развитие; 

общностни 

дейности за 

промяна на 

практики, имащи 

негативно 

влияние върху 

социалното 

включване; 

подкрепа за 

включване на 

целевите групи в 

процесите на 

формиране и 



изпълнение на 

национални и 

местни политики; 

инициативи за 

преодоляване на 

стереотипи; 

инициативи за 

популяризиране 

на културната 

идентичност на 

етнически 

общности, вкл. в 

сферата на 

традиционните 

дейности и 

талантите 

(занаяти и 

изкуства). 

 

 

 

 


