
ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 

 

МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“/ ПРСР (ЕЗФРСР) Код 

на мярката:4.1 Име на мярката:„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Описание на целите и обхвата на мярката: Мярка 4.1.от СВОМР цели подпомагане на 

местни  проекти, които водят до: подобряване на цялостната дейност на земеделското 

стопанство, повишаване конкурентоспособността на земеделието като традиционен отрасъл 

на територията на МИГ; по-пълноценно оползотворяване на природо-географския потенциал 

подобряване на ефективността и условията за селскостопанска дейност чрез:  

- подпомагане на нови производства, които са свързани с иновации;  

- подкрепа на земеделските стопанства  в чувствителните сектори – „млечно 

животновъдство“, „плодове и зеленчуци”, „етерично-маслени и медицински култури”, и 

осигуряващи заетост; 

 

Допустими получатели на финансова помощ по мярката са: 

1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или 

няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на 

собствени земеделски продукти*, както и подготовка на продукцията за продажба;2. 

признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на 

цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска 

дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните 

членове, както и с подготовка на продукцията за продажба. 

 

*Земеделските продукти могат да бъдат само продукти , които са в обхвата на 

приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на ЕС, и памук, с изключение на 

тютюн, риба и аквакултури. Финансовата помощ се отпуска само в случай, че продукта е 

памук или земеделски продукти, които са в обхвата на приложение № I по член 38 от 

Договора за функциониране на ЕС, с изключение на тютюн, риба и аквакултури. 

Допустими кандидати по мярката са:  

1. земеделски стопани; 2. признати групи производители и признати организации на 

производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 

„Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г. За 

подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и 

юридически лица, регистрирани по ТЗ и/или Закона за кооперациите, които включват най-

малко 6 лица, извън посочените в т.1., които отговарят на условията: 

-Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица 

на територията на община Главиница или община Ситово; 

-Кандидатите следва да представят бизнес план /съгласно образец, приложение , към  

Насоките за кандидатстване по мярката/, доказващ подобряванена дейността на ЗС чрез 

прилагане на планираните инвестиции и дейности. БП съдържа подробно описание на 

планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за 

създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи - за 10-

годишен период/. 
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-Критериите за допустимост по отношение на минимален СПО от 8000 евро и доказване на 

доход от земеделска дейност за юридическите лица не се прилагат за кандидати с проекти в 

селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: 

сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – 

маслени и медицински култури” и производство на технически култури. 

-Земеделските стопани по  т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва 

да отговарят на следните условия:  

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане 

на земеделските производители НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ;  

2. минималният стандартен производствен обем /СПО/ на земеделското им стопанство е не 

по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;  

3. ако са юридически лица, трябва да са: а) получили за предходната или текущата финансова 

година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно 

плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно 

свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска 

продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична 

финансова помощ; б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите.  

Подпомагат се кандидати, които отговарят на следните условия: 

1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд "Земеделие"; 

2. нямат други изискуеми публични задължения към държавата; 

3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в 

несъстоятелност; 

4. не са в производство по ликвидация 

 

Изискванията по т. 3 и 4 не се отнасят за кандидати физически лица и кандидати, 

регистрирани по Закона за вероизповеданията, а по т. 4 – за кандидати еднолични търговци. 

 

Допустими дейности и разходи 

Допустими са проекти с включени в тях дейности, които водят до подобряване на цялостната 

дейност на земеделското стопанство чрез:  

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните 

производствени материални и/или нематериални активи; и/или  

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски 

продукти; и/или  

3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните 

емисии и отпадъци; и/или  

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или  

5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или  

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или  

7. осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти 
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Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са: 1. строителство или 

обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското 

производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната 

среда; 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския 

производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, 

получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на 

стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за 

продажба на земеделска продукция; 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, 

вкл. десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи 

храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия; 4. разходи за 

достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно Приложение /към  

Насоките за кандидатстване по мярката/, вкл. чрез финансов лизинг; 5. закупуване на: 

съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за 

производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, 

вкл. чрез финансов лизинг; 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи 

стандарти на ЕС- за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 

6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани; 7. закупуване на земя, необходима за 

изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и 

други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени 

дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;8. закупуване на 

сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, 

предназначени за земеделските производствени дейности на територията съгл. Приложение   

към Насоките за кандидатстване по мярката /; 9. закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на 

специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за 

събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни 

средства за транспортиране на живи животни и птици; 10.  разходи за рехабилитация на 

съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи 

изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни 

съоръжения, вкл. кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на 

техническо оборудване за тяхната експлоатация, вкл. нови тръбопроводи, системи за капково 

напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за 

съхраняване/опазване на водата, и др.; 11. разходи за достигане на съответствие с 

международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на 

качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, 

подготовка за сертификация; 12.  закупуване на софтуер, вкл. чрез финансов лизинг; 13. за 

ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 14. разходи, свързани с проекта, 

в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и 

консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, 

проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на 

подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на 

неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на 

допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 13, като допустимите разходи за 
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проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.  

Допълнителни условия: - Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с 

подготовката и управлението на проекта и разходите за правни услуги, като част от 

разходите по ал. 1 не могат да превишават: 1. едно на сто от допустимите разходи - за 

проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по ал. 1, т. 10 - 13; 2. пет на 

сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 13 - за проекти с включени инвестиции за 

създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване 

и/или машини; -Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост 

по ал. 1, т. 7 и 8, не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи 

по ал. 1, т. 1 - 6 и т. 9 - 13. -Разходите по  т. 14 са допустими, ако са извършени не по-рано от 

1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. -

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по ал. 1, т. 14, са допустими, 

ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане. -За кандидат, получаващ 

финансова помощ по под-мярка 6.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. и ако достигането на съответния 

стандарт е включено в одобрения му бизнес план по тази мярка, срокът е до 24 месеца от 

датата на създаване на стопанството му, но не по-късно от датата на подаване на заявката за 

окончателно плащане по мярка 4.1. -Разходите за закупуване на земя, сгради и друга 

недвижима собственост са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, 

валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане, а в случай че към датата на 

придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност - до този размер. -Закупуването чрез 

финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят стане собственик на 

съответния актив не по-късно от датата на заявката за междинно или окончателно плащане за 

същия актив.  

Финансова помощ не се предоставя: - за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят 

на законодателството в сферата на околната среда; - ако за същите инвестиционни разходи 

кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на 

ЕС;.  

Недопустими разходи: Описани са по-горе, в Общи условия за всички мерки. 

Финансови параметри за проектите: Минимален размер на допустимите разходи – 

левовата равностойност на 5000 евро.Максимален размер на допустимите разходи – 

левовата равностойност на 200 000 евро. 

Интензитет на финансовата помощ: От 50% до 70% от допустимите разходи в 

зависимост от кандидата и проекта. 

Размер на финансовата помощ: До левовата равностойност на 50 000 евро 

Критерии за избор на проектите  и тяхната тежест 

№ Критерии за избор Точки 

1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори  в       

земеделието – млечно животновъдство, производство на плодове и 

зеленчуци, етерично маслени и медицински растения 

25 

2 Проектът е за биологично земеделско производство 20 

3 Изпълнението на проекта води до осигуряване на допълнителна заетост в 

стопанствата 

10 
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4 Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на 

стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) 

през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не е получавал 

подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки121 и 

4.1, с цел осигуряване на приемственост вселското стопанство. 

10 

5 Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството 5 

6 Проектът въвежда  иновации в земеделското стопанство 15 

7 Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на 

кооперирането между производителите, включително за дейности свързани 

с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС. 

15 

  Общо 100 
 

ПОДМЯРКА 4.1.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО 

ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА”                                                                                            

ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 

Код на подмярката 4.1.2.   

Наименование на подмярката: „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства” 

Описание на целите и обхвата на подмярката 

Цели на подмярката: 

Повишаване на жизнеспособността, ефективността и стабилността на малките земеделски 

стопанства на територията на МИГ, чрез:  

 материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на 

икономическата устойчивост и производителността на стопанствата; 

 преструктуриране и развитие на наличните материални мощности;  

  въвеждането на нови технологии в производството и модернизация и на физическите 

активи в стопанствата;  

 насърчаване  на доброто организиране на „хранителната верига“ и „късите вериги на 

доставка“, в т.ч. дейности за запазване качеството на продукцията и предпазарната 

подготовка. 

Обхват на подмярката:   

1. Географски обхват - цялата територия на МИГ, включваща всички населени места от 

общините Главиница и Ситово и землищата им. 

2. Обхват на инвестициите - материални активи и нематериални инвестиции, които: 

а) Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция; 

б) Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство;  

в) Отговарят на обхвата на мярката по ПРСР и Тематичната подпрограма за развитие на 

малки стопанства. 

Допустими кандидати и получатели на финансова помощ: 

Земеделски стопани, регистрирани и осъществяващи дейност като ЗП на територията на 

МИГ, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в 

стандартен производствен обеми производството им е в един от секторите „плодове и 

зеленчуци“, и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“./Уточнение: територията не 

попада в определението „необлагодетелстван район“ и затова не се включва сектор 



„животновъдство“/. 

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от 

земеделски дейности. Важно: Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 

Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г. 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите 

лица на територията на МИГ. 

Кандидатите следва да представят бизнес план /БП// по образец към Насоките за 

кандидатстване/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните 

инвестиции и дейности подробно описани в представения БП. 

Допустими дейности:  

По подмярка 4.1.2. от Стратегията за ВОМР на МИГ ще се подпомагат материални и 

нематериални дълготрайни инвестиции, водещи до подобряване на икономическата 

устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните дейности: 

 Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко 

свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на 

труда; 

 Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за 

напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на 

съществуващи мрежи в стопанствата; 

 Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата; 

 Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване 

качеството на продукцията; 

 Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за 

съхранение на оборска тор; 

 Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства; 

 Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на 

продукцията (оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради 

за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на вентилация, изолация и 

охлаждане); 

 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 на биоенергия; 

 Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства; 

 Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, 

приложими за съответните. 

Приоритет по тази подмярка ще бъде даван на стопанства от секторите: 

 Плодове и зеленчуци; 

 Биологично производство; 

 Инвестиции в енергийна ефективност, опазване на околната среда и иновации. 

Допустими разходи за материални инвестиции: 

1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез 

лизинг; 

2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер 



до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг; 

3. Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар), закупуване на 

преносими сушилни и др.; 

Допустими нематериални разходи: 

4. 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. 

Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите 

инвестиции по проекта.; 

5. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на 

търговски марки и процеси,  необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”; 

6. Разходите за достигане съответствие с международни признати стандарти. 

Финансови параметри  на проектите 

Минимален размер на общите допустими разходи за проект -  2 445 лева, или левовата 

равностойност на 1250 евро. 

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 48 895 лева, или левовата 

равностойност на 25 000 евро. 

Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 60 %  от общия размер на допустимите 

за финансово подпомагане разходи; 

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано 

подпомагане не може да надхвърля 80%, в следните случаи: 

• За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;; 

• За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в 

рамките на повече от една мярка – 10 %; 

• За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска 

производителност – 10 %; 

• Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване 

на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация 

към климатичните промени– 10 %;. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

№ Критерии за избор Точки 

1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в 

земеделието –плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински 

растения 

25 

2 Проектът е за биологично производство на земеделски продукти 20 

3 Проектът осигурява допълваща заетост 15 

4 Проектът повишава енергийната ефективност на земеделското 

стопанство 

10 

5 Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство 15 

6 Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на 

кооперирането между производителите, включително за дейности 

свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на 

ЕС. 

15 

 ОБЩО 100 
 



МЯРКА: 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ПРСР 2014 - 2020 Г. (ЕЗФРСР) 

Код на мярката: 4.2 Наименование на мярката: Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

Описание на целите и обхвата на мярката  

Цел: Модернизиране на преработващи предприятия с цел производство на качествени 

местни храни и  продукти,  създаване на работни места и стимулиране на предприятията да 

подобрят ефективността и конкурентоспособността си;Насърчаване на  пазарните 

взаимодействия между земеделските производители и преработавтелите на земеделска 

продукция на територията на МИГ; 

Подпомагането е насочено към модернизиране 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. В 

преработката на селскостопански продукти се създава добавена стойност към производството 

на суровини от традиционно развитото селско стопанство на територията на МИГ. 

Качествените храни са все по-търсени на пазара. Чрез прилагане на мярката ще се насърчават 

предприемачеството, производството на качествени продукти. Инвестиционна подкрепа 

насочена към преработка на селскостопанска продукция насърчава и предоставя 

осигуряването на заетост в територията. 

 

Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" има за цел 

подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността 

на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:  

1. По-ефективно използване на факторите за производство; 

2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, вкл. къси вериги на доставка; 

3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 

4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, 

както и ориентиране към преработка на биологични продукти. 

Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ, включваща всички населени 

места от общините Главиница и Ситово и землищата им. 

Обхват на дейностите по мярката: По мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на 

цялостната дейност на предприятието чрез:  

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на 

използването им, и/или  

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или  

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или  

4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или  

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или  

6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, 

и/или  

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или  



8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или  

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, 

и/или  

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 

преработка на първични земеделски биологични продукти.  

Допустими кандидати и получатели на финансова помощ 

1. Регистрирани земеделски стопани, съгласноНаредба № 3 от 1999 г., чийто минимален 

стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата 

равностойност на 8000 евро;   

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" 

от ПРСР 2014 - 2020 г.;  

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. 

4. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите и да имат седалище на територията на община Главиница или 

община Ситово. 

5.Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва 

да отговарят на следните условия: 

 5.1. да са регистрирани като земеделски стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); 

5.2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-

малко от левовата равностойност на 8000 евро. 

6. Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по т. 5.2 се 

доказва с декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен 

обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване й: 

6.1. регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в 

Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или 

6.2. документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването 

му; или 

6.3. анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. 

7. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния 

стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да противоречи на 

разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители. 

8. За едноличните търговци, които не са регистрирани или са регистрирани през годината, 

предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани  се признават 

обстоятелствата по т.1, т. 5 и т.  

9. Кандидати с проекти за инвестиции за насърчаване на интеграцията между земеделските 



стопани и предприятия от преработвателната промишленост може да са само лица, които са 

регистрирани като земеделски стопани най-малко две години преди датата на 

кандидатстване, с изключение на признати групи/организации на производители.  в Насоките 

за кандидатстване по мярката.  

Кандидатите/ползвателите се подпомагат, при условие че отговарят на изискванията на  

Насоките за кандидатстване по мярката 1. Кандидатите/ползвателите се подпомагат, при 

условие че: 

1.1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд "Земеделие"; 

1.2. нямат изискуеми публични задължения към държавата; 

1.3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в 

несъстоятелност; 

1.4. не са в производство по ликвидация. 

2. Изискването по т. 1.4  не се прилага за кандидати еднолични търговци. 

3. Не се предоставя финансова помощ в случай, че представляващият кандидата/ползвателя 

на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на 

управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително 

прокурист или търговски пълномощник, както и лицата с правомощия за вземане на решения 

или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, попадат в някоя от 

категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, 

буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и 

за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 

2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) №966/2012". 

4. Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощта: 

4.1. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, 

търговско дружество или юридическо лице и член/членове на управителния им орган, както 

и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски 

пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо 

публична длъжност в Управляващия орган или Разплащателната агенция (РА), което е 

участвало при одобряването на заявлението за подпомагане; 

4.2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси. 

5. Изпълнението на изискванията по ал. 3 и 4 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта 

и от лицата, участващи в юридическото лице, за колективни инвестиции със: 



5.1. декларация към момента на кандидатстване; 

5.2. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, 

за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, 

включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър. 

6. Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощ, които са включени 

в Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012. 

7. (Нова – ДВ, бр. 69 от 2016 г. , в сила от 2.09.2016 г.) Не се предоставя финансова помощ за 

проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в 

неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора или памук за кандидати, 

които попадат в някоя от категориите, определени в чл.1, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) 

№ 702/2014 от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите 

на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в 

приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за 

отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB L 193, 1 юли 2014 г.), наричан по-

нататък "Регламент (ЕС) № 702/2014". 

Допустими дейности и разходи: 

(1)Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани 

производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:  

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни 

продукти;  

2. месо и месни продукти;  

3. плодове и зеленчуци, включително гъби;  

4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или 

маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;  

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;  

6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на маслиново масло;  

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с 

изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, 

захар и сладкарски изделия;  

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);  

9. гроздова мъст, вино и оцет.  

(2) Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на 

енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински 

продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 

26 и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с 

дейностите, попадащи в някои от секторите по ал. 1.  

(3) Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по ал. 1, за чиято преработка 



и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № I по чл. 38 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък „приложение № I 

от Договора", и в приложение към Насоките за кандидатстване по мярката.  

(4) Съответствието на проектите със секторите по ал. 1 се определя въз основа на 

селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, 

технологията на производство и получените крайни продукти.  

Финансова помощ не се предоставя за дейности: 1. включени в оперативните програми на 

кандидати - организации на производители на плодове и зеленчуци съгласно Наредба № 11 

от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и 

зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на 

одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.); 2. допустими за подпомагане 

по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ 

по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 

2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и 89 от 2014 г.) за производството на лозаро-

винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки; 3. свързани 

с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини; 4. подпомагани по 

чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата 

организация на пазара на хмел и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 

1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30 ноември 2005 г.); 5. свързани с 

преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти.  

Недопустими разходи: 

 Разходи за обикновена подмяна и поддръжка;  

 Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, 

разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други разходи, свързани с договора за 

лизинг, режийни разходи и разходи за застраховки; 

 Разходите за ДДС, които подлежат на възстановяване в съответствие с националното 

законодателство в областта на ДДС  

 Закупуване на оборудване втора ръка; 

 Принос в натура; 

 При инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и 

плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното 

засаждане; 

 Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху 

околната среда; 

 Разходи извършени преди подаването на заявление за финансиране от страна на 

бенефициента независимо дали всички свързани плащания са направени или не с 

изключение на разходите 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, 

извършени след 01.01.2014 г. 

Финансови параметри за проектите: Минимален размер на допустимите разходи – 9779 

лева, или левовата равностойност на 5 000 евро. Максимален размер на допустимите 

разходи – левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева. 



Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите разходи в зависимост от 

кандидата и проекта 

Размер на финансовата помощ: Не повече от 117 348 лева, или левовата равностойност 

на 60 000 евро. 

 (1) Финансова помощ за преработка на продукти от приложение № I от Договора в продукти 

извън приложение № I от Договора или памук се предоставя в съответствие с изискванията 

на Регламент (ЕС) № 702/2014. (2) Кандидатите за финансова помощ, чиито инвестиции 

попадат в обхвата на ал. 1, представят декларация за размера на получените държавни 

помощи по образец съгласно приложение /към Насоките за кандидатстване по мярката . 

Критерии за избор на проектите и тяхната тежест 

№ Критерии за избор Точки 

1 Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между 

земеделските производители и предприятия от хранително – 

преработвателната промишленост на територията на МИГ 

30 

2 Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, 

пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, 

произвеждани на територията на МИГ 

15 

3 Проектът е свързан  с внедряване на иновации 10 

4 Проектът е за преработка на биологични продукти 5 

5 С проекта  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването 

на околната среда.  

10 

 Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на - минимум1 ново 

работно място и запазване на съществуващи работни места 

30 

  Общо 100 

 
 

МЯРКА: 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ 

ПРСР 2014 - 2020 Г. (ЕЗФРСР) 

Код на мярката: 6.4 

Име на мярката:„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Описание на целите и обхвата на мярката: Насърчаване  на разнообразяването на 

неземеделските икономически дейности, създаване и развитие на микропредприятия на 

територията  на МИГ и разкриване на работни места. 

Развитието на предприемачеството в селските райони е от съществено значение за задържане 

на жителите, особено на младите хора, и за разнообразяване на икономиката на селските 

райони с нови дейности, продукти и услуги за населението и за външни за територията 

пазари. Развитието на бизнеса повлиява благоприятно постигане на оживление, по-висока и 

качествена заетост и намаляване на бедността в тези райони.Данните за предприятията и 

заетостта на територията на МИГ, сравнени с показателите за област Силистра и за страната 

показват, че икономиката на селския район, който се характеризира с изостаналост, е с ниска 

степен на разнообразяване. Слабо е развитието на секторите, които добавят стойност към 

произвежданите първични продукти или оползотворяват други местни ресурси. 

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за 



устойчивото възходящо развитие на територията на МИГ, което е аргументирано и от 

извършените при подготовката на СВОМР проучвания и анализи.Проектите по мярката, за 

които е заявен интерес, ще допринесе за постигане на междусекторните цели в областта на 

иновациите и околната среда. Подкрепата за инвестиции в неземеделски дейности ще 

осигури ресурса за повишена конкурентоспособност на производствата и услугите на 

територията, вкл. чрез създаване на нови предприятия и чрез въвеждането на нови услуги, 

продукти, по-ефективни или иновативни технологии. Инвестиционните дейности са пряко 

свързани и със създаване на качествена заетост. Ще се ускори диверсификацията на 

неземеделските дейности и преструктурирането на местната икономика.Мярката ще 

насърчава проекти в областта на „иновации“, „зелената икономика“, включително на енергия 

от ВЕИ за собствено потребление.Чрез финансовата подкрепа може да се усвои част от 

потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности. 

Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ, включваща всички населени 

места от общините Главиница и Ситово в административно-териториалните им граници. 

Допустими получатели на финансова помощ: 

1. Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични 

търговци, или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и 

физически лица, регистрирани по Закона за занаятите; 

2. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите 

лица на територията на община Главиница или община Ситово; 

3. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на 

Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 

4. Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа 

жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години, а при строително-монтажни 

работи – за срок от 10 години. 

Допустими дейности и разходи 

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: 

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения); 

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 

Договора за функциониране на ЕС (независимо от вложените продукти и материали); 

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с 

увреждания, здравни услуги (само извън публичните), счетоводни и други, свързани с 

бизнеса услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ и др.; 

4. Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление; 

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 

посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

Допустимите дейности и разходи по мярката ще бъдат указани в Насоките за кандидатстване 

на МИГ,  

По мярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на 

селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I 

на Договора за създаване на Европейската общност. Не се предоставя финансова помощ за 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници ВЕИ, с изключение на 



производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци. 

Финансови параметри за проектите: Минимален размер на общо допустимите разходи – 

левовата равностойност на 5 000 евро, или 9779 лева.Максимален размер на общо 

допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро, или 391 160 лева. 

Интензитет на финансовата помощ и правила за „минимална помощ“:Интензитетът на 

финансовата помощ е до 75% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, и 

при спазване на правилата за „минимална помощ“ съгласно условията на Регламент (ЕС) № 

1407/2013 на ЕК от 18.12.2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на ЕС към помощта de minimis. 

Размер на финансовата помощ: Размерът на финансовата помощ за един проект по 

стратегията не може да превишава левовата равностойност на 50 000 евро – 97790 лева, а 

когато проектът предвижда инвестиции в места за настаняване стойността на финансовата 

помощ за един проект е не повече от 50 000 лева с ДДС./Общи условия към мерките/. 

 

Критерии за избор на проектите и тяхната тежест 

№ Критерии за избор Точки 

1 Проектът е на млад предприемач до 40 години, вкл. 15 

2 Проектът е в сферата на социалните или здравните услуги 10 

3 Проектът е за производствени дейности 20 

4 Проектът включва технологични иновации 15 

5 Проектът създава 1 работно място – 10 точки,  2 работни места – 15 точки, 

над 2 работни места - 25 точки 

25 

6 Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 2 години 

преди датата на кандидатстване 

5 

7 Проектът включва иновации 10 

 Общо 100 

 
 

МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ 

ИНФРАСТРУКТУРА“    ПРСР 2014 - 2020 Г. (ЕЗФРСР) 

Код на мярката: 7.2 Име на мярката:„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Описание на целите и обхвата на мярката: 

Цел: Мярката има за цел да допринесе за преодоляване на изостаналостта и териториалния 

дисбаланс, да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и подобряване 

на условията и средата за икономическото развитие на територията на МИГ.  

Мярка 7.2. от СВОМР отговаря за заявените потребности на местната общност от създаване, 

развитие или подобряване на състоянието на местната инфраструктура като среда за живот, 

труд и икономически дейности на населението.Публичните инвестиции по мярката са 

планирани с цел подобряване на облика и физическата среда в част от населените места, 

ограничаване обезлюдяването на територията, намаляването на риска от социално 

изключване и подобряване на качеството на живот. Подмярката предоставя подкрепа за 

инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и социално 



предназначение, както и прилежащите им пространства, зелени площи за обществено 

ползване, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията 

на МИГ. Чрез инвестициите в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и 

качеството на предоставяното образование и се намалява броя на преждевременно 

напусналите процеса на обучение. Чрез инвестиции в културната инфраструктура се създават 

нови възможности за оживление на селата и територията. Подкрепата за инвестиции в малка 

по размер инфраструктура  създава основни услуги на населението в селския район. 

Обхват на мярката:  Подмярката ще се изпълнява на територията на МИГ„Главиница 

– Ситово Крайдунавска Добруджа“  

 

Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ, включваща всички населени 

места от общините Главиница и Ситово в административно-териториалните им граници. 

Обхват на инвестициите:  Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в 35-те  населени места 

на територията на МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“, включително 

инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. 

Допустими кандидати и получатели на финансова помощ 

1. Община Главиница и Община Ситово; 

2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната 

инфраструктура и културния живот; 

3. Читалища за дейности, свързани с културния живот; 

4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или 

община Ситово. 

Не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта при наличие на някое от 

обстоятелствата за отстраняване, описани в Насоките за кандидатстване по мярката.  

1.Не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта при наличие на някое от 

обстоятелствата за 

отстраняване, когато: 

1.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, или са в 

процедура по 

ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 

чл. 740 от 

Търговския закон, или са преустановили дейността си; 

1.2. имат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и/или към община за данъци и/или задължителни вноски 

за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение 

на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила 

акт на компетентен орган; 

1.3. са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, установено с 



влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в 

която е извършено нарушението; 

1.4. чрез измама или по небрежност са предоставили невярна информация, необходима за 

удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или 

изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно 

законодателството на държавата, в която еизвършено нарушението; 

1.5. са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

1.6. са нарушили правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е установено 

с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в 

която е извършено нарушението; 

1.7. е установено, че по тяхна вина не са изпълнили задълженията си по договор за 

предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други договорни санкции, с 

изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на стоот стойността 

или обема на договорените дейности по договора; 

1.8. са констатирани при проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредители с 

бюджет, 

Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, значителни 

недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за 

предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга, което е 

довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други договорни 

санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договорените дейности по договора; 

1.9. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 

изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за 

строителство или за услуга са нарушили чл. 118, 128, 245, 301, 302, 303, 304 или 305 от 

Кодекса на труда; 

1.10. са извършили нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните 

органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността; 

1.11. имат изискуеми и ликвидни задължения към РА, освен ако е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията; 

1.12. са включени в системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент 



(ЕС, Евратом) №966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L,бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), 

наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012";__ 

1.13. представляващият кандидата/ползвателя на помощта, негов законен или упълномощен 

представител, член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава 

длъжност, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на 

кандидата/ползвателя на помощта: 

а) са обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012; 

б) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководител на РА, УО или със 

служители на ръководна длъжност в РА или УО; 

в) е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в РА или УО до една година от 

прекратяване на правоотношението; 

г) е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за: участие в организирана 

престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301, 302, 302а, 303, 

304, 304а, 304б, 304в, 305, 305а, 306 или 307 от Наказателния кодекс; престъпление против 

финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 

253, 253а, 253б, 254, 254а, 254б, 255, 255а, 255б, 256, 258, 259, 259а или 260 от Наказателния 

кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219, 220, 221а, 223, 224, 225, 225б, 225в, 

226, 227, 227б, 227в, 227г, 227д, 227е, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 234а, 234б, 234в, 235, 

236, 237, 238, 239, 240, 242, 242а, 243, 244, 244а, 245, 246, 247, 248, 248а, 249, 250, 251 или 

252 от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194, 195, 196, 196а, 

197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 212а, 212б, 213, 

213а, 214, 214а, 215, 216, 216а или 217 от Наказателния кодекс; престъпления против 

народното здраве и против околната среда по чл. 352, 352а, 353, 353а, 353б, 353в, 353г, 353д, 

353е; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 159а, 159б, 159в 

или159г от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; 

престъпление по чл. 192а отНаказателния кодекс; 

д) е лице, за което е налично някое от обстоятелствата по т. 1.3, 1.4,1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, т. 

1.11  или 1.12. 

2. В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на т. 1.1, 1.2 и т. 1.10 

 

Кандидатите/ползвателите се подпомагат, при условие че  не отговарят на изискванията в 

Насоките за кандидатстване по мярката. 

-Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато РА или друг компетентен 

орган установи, че кандидатът/ползвателят на помощта е създал изкуствено условията, 



необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското 

право и българското законодателство в областта на допустимите за подпомагане дейности   

Допустими дейности и разходи 

По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" се предоставя финансова помощ за следните 

допустими за подпомагане дейности,: 

 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; 

 2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински 

пътища и съоръженията и принадлежностите към тях; 

 3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони; ИЗКЛЮЧВА СЕ ОТ СВОМР. 

 4. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение; 

 5. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства; 

 6. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.; 

 7. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, 

включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства; 

 8. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение в селските райони. 

Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя за дейности, описани , описани като 

недопустими  в Насоките за кандидатстване по мярката. 

1. за дейности, допустими за подпомагане по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски 

стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. ; 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г; подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделските стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства"; 

подмярка 4.2.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по 

Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства"; подмярка 

4.4."Непроизводствени инвестиции"; подмярка 4.4.2. "Непроизводствени инвестиции по 

Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в 

материални активи";  6.3. "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 

"Развитие на стопанства и предприятия от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г.;  подмярка 6.1. "Помощ при стартиране за млади земеделски стопани"; 

подмярка 6.2. "Помощ при стартиране за неселскостопански дейности в селските райони"; 

подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"; подмярка 6.4.2. 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие 



на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия";  7.6. "Проучвания 

и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 

природно наследство на селата" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

(ДВ, бр. 27 от 2016 г.), подмярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони" или по мярка 16 "Сътрудничество"; 

2. за дейности, допустими за подпомагане съобразно демаркационната линия с Оперативна 

програма "Региони в растеж";  

3. за дейности в сгради за здравеопазване на територията на цялата страна; 

4. за дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които са част от процеса на 

деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства, или които 

са финансирани по операция "Независим живот" от Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси 2014 – 2020"; 

5. за дейности по чл. 4, за обекти с предоставен от министъра на културата статут на 

недвижима културна ценност с категория "национално значение" или "световно значение"; 

6. за дейности за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна 

инфраструктура от регионално и национално значение и по-конкретно професионални, 

спортни училища, училища по изкуство и култура и висши училища; 

7. за дейности за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура, които са финансирани по Оперативна програма "Наука и 

образование за интелигентен растеж"; 

8. за дейности за създаване на информационни и комуникационни технологии в 

образователна инфраструктура. 

. 

Недопустими разходи: Финансова помощ не се предоставя за 

 1. закупуване или наем на земя и сгради; 2. закупуване на оборудване, обзавеждане и 

транспортни средства втора употреба; 3. данък върху добавена стойност (ДДС) с изключение 

на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от 

лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената 

стойност; 4. лизинг с изключение на финансов лизинг;  5. оперативни разходи, включително 

разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт; 6. банкови и административни 

такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки; 7. 

обезщетения за отчуждаване на имоти; 8. принос в натура; 9. закупуване на нови транспортни 

средства и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;10. 

едногодишни растения; 11. плащания в брой; 12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата 

компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по 



лизинговия договор в случаите на финансов лизинг; 13. инвестиции, за които РА или друг 

компетентен орган установи изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел 

осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката; 14. инвестиции, които 

представляват обикновена подмяна;15. инвестиции, за които се установи, че ще имат 

отрицателно въздействие върху околната среда; 16. неустойки за неизпълнение по 

договорите с избраните доставчици/изпълнители; 17. натрупани лихви върху изплатени 

авансови плащания; 18. инвестиции в частта им, която надвишава референтните разходи. 

Финансови параметри за проектите: Минимален размер на допустимите разходи – 

левовата равностойност на 5 000 евро - 9779 лева. Максимален размер на допустимите 

разходи – левовата равностойност на 200 000 евро – 391 160 лева. 

ал.(1) Финансовата помощ за допустимите дейности по т. 5 /от списъка с Допустими 

дейности/, се предоставя след произнасяне на Европейската комисия по подадено 

уведомление за индивидуална инвестиционна помощ в съответствие с изискванията на 

Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско 

стопанство и в селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ОВ С 204 от 1.07.2014 г.). 

ал. (2) Кандидатите за финансовата помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на ал. 1, 

представят декларация за размера на получената държавна помощ съгласно приложение към 

Насоките за кандидатстване по мярката. 

ал. (3) Финансовата помощ за допустимите дейности по т. 7 /от списъка с Допустими 

дейности/се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.), 

наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013". 

ал.(4) Финансовата помощ за един кандидат/ползвател за дейности по т. 7 /от списъка с 

Допустими дейности/, заедно с другите получени минимални помощи не може да надхвърля 

левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни бюджетни години, 

включително текущата. 

ал.(5) Кандидатите за финансовата помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на ал. 3, 

представят декларация за минимална помощ съгласно приложение към Насоките за 

кандидатстване по мярката. 

Интензитет на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи.  

 Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията 

не генерират нетни приходи.  

 Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на 

инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи 

- ползи" (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът 

на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата 

равностойност на 50 000 евро, и за проекти по  т. 7.  

 Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията 

ще генерират нетни приходи, установени въз основа на анализ „разходи - ползи" 

(финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане 
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разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.  

 Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи - 

ползи" се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в 

парична форма. 

Размер на финансовата помощ: Не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за 

един проект – 195 580 лева. 

Критерии за избор на проектите и тяхната тежест 

№ Критерии за избор Точки 

1 Проектът се реализира в населено място извън общинския център 15 

2 Проектът се реализира в град/село център на община 5 

3 Проектът е с обхват на дейностите повече от едно населено място 10 

4 Проектът предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност 15 

5 
Проектът включва подобряване на социална или образователна 

инфраструктура на територията 

15 

6 Проектът е ориентиран към създаване на нови услуги за населението 15 

7 Проектът включва повече от един вид от допустимите дейности  15 

8 Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания 10 

  Общо 100 

 
 

МЯРКА 7.5 .:„ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 

ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ПРСР 2014 - 2020 Г. (ЕЗФРСР) 

Код на мярката: 7.5 

Име на мярката:„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

Описание на целите и обхвата на мярката:  

Цел:Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством 

подкрепа за инфраструктура за отдих, местен туризъм, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване. 

Обхват на мярката:  

Географски обхват на мярката: цялата територия на МИГ, включваща всички населени 

места от общините Главиница и Ситово в административно-териториалните им граници. 

Обхват на инвестициите:  Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби туристическа инфраструктура за публично 

ползване в 35-те  населени места на територията на МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска 

Добруджа“, вкл. туристически и посетителски центрове, центрове за изкуства и занаяти, 

туристически пътеки, велоалеи,  система за туристическа информация като табели и 

пътепоказатели; съоръжения за безопасност. 

Допустими получатели на финансова помощ 

1. Община Главиница; 

2. Община Ситово; 

3. Юридически лица с нестопанска цел. 

4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или 



община Ситово. 

Допустими дейности и разходи: 

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

туристически информационни 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 познавателна или образователна цел. 

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). 

Недопустими разходи: Финансова помощ не се предоставя за 

1. закупуване или наем на земя и сгради;  2. закупуване на оборудване, обзавеждане и 

транспортни средства втора употреба;  3. данък върху добавена стойност (ДДС) с изключение 

на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от 

лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената 

стойност;  4. лизинг с изключение на финансов лизинг;  5. оперативни разходи, включително 

разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт;  6. банкови и административни 

такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки;  7. 

обезщетения за отчуждаване на имоти;  8. принос в натура;  9. закупуване на нови 

транспортни средства и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им 

стойност; 10. едногодишни растения;  11. плащания в брой;  12. лихви и комисиони, печалба 

на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни 

разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;  13. инвестиции, за които РА 

или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия за получаване на 

помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;  14. 

инвестиции, които представляват обикновена подмяна; 15. инвестиции, за които се установи, 

че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда;  16. неустойки за неизпълнение 

по договорите с избраните доставчици/изпълнители;  17. натрупани лихви върху изплатени 

авансови плащания;  18. инвестиции в частта им, която надвишава референтните разходи. 

Режим на държавна/минимална помощ: За мярката ще се прилагат условията за държавна 

помощ, определени в указанията на МЗХГ за приложимия режим на държавни помощи по 

мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 г. в 

стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него . При 

изпълнение на проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, включващ само 

нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат 

чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Финансови параметри за проектите: 



Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 10 000 евро – 19558 

лева. Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 

евро – 391 160 лева. 

Интензитет на финансовата помощ 

До 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта. 

 Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията 

не генерират нетни приходи.  

 Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на 

инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи 

- ползи" (финансов анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът 

на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата 

равностойност на 50 000 евро.  

 Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията 

ще генерират нетни приходи, установени въз основа на анализ „разходи - ползи" 

(финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.  

 Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – 

ползи“ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в 

парична форма. 

Размер на финансовата помощ: До левовата равностойност на 50 000 евро – 97 790 лева. 

Критерии за избор на проектите и тяхната тежест 

 

 

 

Критерии за избор Точки 

1 Проектът има иновативен характер за територията на МИГ  20 

2 Проектът насърчава популяризирането на местни природни 

забележителности 

15 

3 Проектът насърчава популяризирането на местното културно-

историческо наследство 

15 

4 Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания 10 

5 Проектът включва създаване съоръжения за безопасност на ползвателите 10 

 Проектът подобрява информационната обезпеченост на туризма на 

територията на МИГ 

10 

 Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен 

ефект и въздействие. 

20 

  Общо 100 
 

МЯРКА ИЗВЪН  ПРСР 2014-20  И РЕГЛАМЕНТ № 1305/2013, НО СЪОТВЕТСТВАЩА 

НА ЦЕЛИТЕ НА ПРСР И НА РЕГЛАМЕНТА (ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕЗФРСР) 

МЯРКА 19.05:  „ПРОУЧВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  НА 



ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И  КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО“  ПРСР/ЕЗФРСР 

Код на мярката 19.05: Име на мярката: „Проучване, съхраняване и оползотворяване  на 

природните ресурси и  културното наследство на територията на общините Главиница 

и Ситово“  

Описание на целите и обхвата на мярката  

Целите на мярката са насочени към развитието и популяризирането на природните ресурси 

и културно-историческото наследство на територията на общините Главиница и Ситово. Ще 

се насърчи  създаването на партньорства и постигане на сътрудничество между местни 

организации за изпълнение на дейности в областта на опазване и възстановяване на 

природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на 

материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции и 

събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите.   

В обхвата на мярката се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и 

нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на 

културните традиции и идентичност на селския район и опазване и популяризиране на 

природните дадености и богатство от територията на МИГ. 

Подпомагат се проекти, които допринасят за съхраняването и развитието на селското 

природно и културно наследство и укрепване на селските общности като уникален социален, 

природен и културен актив в населените места от територията на МИГ. 

Природата и културно-историческото наследство са сред най-силно изразените сравнителни 

предимства на селските райони.  Запазването на духовния и културния живот на населението, 

особено на подрастващите и младите хора е от важно значение за развитието на дадената 

територия. Културното и природно наследство се запазва, съхранява и развива в местните 

културни центрове, каквито са читалища, училища, музеи, някои от неправителствените 

организации. Инвестициите в развитието и обогатяването на културната идентичност и 

традиции води до повишаване на  качеството на живот на хората в дадена територия. 

Опазването и популяризирането на  културното и природно наследство има благоприятно 

устойчиво въздействие и по отношение на опазване на околната среда. 

Допустими получатели на финансова помощ 

1. Община Главиница; 

2. Община Ситово; 

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел;  

4. Читалища, вписани по Закона за народните читалища; 

5. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или 

Закона за занаятите;  

6. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Главиница или 

община Ситово. 

Допустими дейности: 

1. Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация,  

рехабилитация, защита и управление на места по НАТУРА 2000 или други места с висока 

природна стойност (пейзаж, екологична, геоложка и геоморфоложка),  както и с културна, 



археологическа и архитектурна стойности. 

2. Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и 

устойчивото развитие. 

3. Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното 

наследство: 

а) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на 

защитени територии, обявени по Закона за защитените територии: 

б) Прилагане на дейности в Защитени територии, които нямат 

одобрени Планове за управление, съобразени със заповедите им за обявяване, 

след съгласуване с компетентни органи. 

в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите 

на видове, включени в Закона за биологичното разнообразие; 

г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на 

местообитанията, включени в закона за биологичното разнообразие; 

д) Дейности, свързани с опазване на вековни дървета; 

е) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, 

растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от 

особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и 

обичаи, или са част от селския пейзаж. 

4. Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж 

5. Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за 

тяхното прилагане 

6. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното 

и културно наследство на територията.  

7. Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и 

съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния 

фолклор; опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране, 

предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство. 

8. Дейности свързани с промотиране и популяризиране на проектите. 

Допустими са разходите за:  

1) Разходи за полева инвентаризация/проучване на физически блокове в територии с 

висока природна стойност.  

2) Разходи, свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки, 

консервиране  и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение. 

3) Разходи за устройство и развитие инфраструктурата на туристически зони. 

4) Разходи за  обучение и подготовка на водачи и аниматори. 

5) Разходи за почистване на териториите от  ТБО. 

6) Разходи за създаване на местна туристическа и културна инфраструктура, извън тези, 

които са допустими по мярка 7.5 от Стратегията на МИГ 

7) Реконструкция на съществуващите характерни елементи на територията на МИГ, 

реставриране и консервиране. 

- Разходи, свързани с прякото изпълнение на реставрационните, строително-

ремонтните и строително-монтажните дейности; 



- Непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи   

8) Разходи за създаване, съхраняване и обогатяване на сбирки (природни, исторически, 

етнографски и др.)  

9) Разходи за почистване, съхраняване, възстановяване и поддържане на значими 

природни и културно-исторически обекти, в т.ч. археологически, както и терените около 

тях. 

10) Разходи за изготвяне на информационни материали – плакати, статии, радио и 

телевизионни предавания, атласи и карти на територията, табели и др. 

11) Закупуване на оборудване и обзавеждане на сгради, които са част от културното 

наследство. 

12) Разходи за проучвания и изработване на материали за идентифициране, 

документиране, изследване и/или съхраняване на нематериалното културно наследство. 

13) Разходи за провеждане на фестивали, събори, организиране на изложби, семинари. 

14) Разходи за изграждане на партньорства и създаване на мрежи между различни 

културни институции/музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО и частни лица/ 

15) Общи разходи, свързани с: консултации, проучвания, стратегии, хонорари за правни 

услуги,архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на 

системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни 

материали, придобиване на патентни права и лицензи, такси и разходи, необходими за 

изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта в общ размер на 12 % от допустимите 

разходи.  

16) Консултациите, пред-проектните изследвания, подготовка и окомплектоване на пакета 

от документи за кандидатстване и консултантските услуги, свързани с изпълнението и 

отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, като не могат да надвишават 

5 % от сумата на допустимите разходи.  

Финансова помощ за предварителни разходи, свързани с подготовка на проектно 

предложение се предоставя само в случаите, когато същите са извършени действително и 

са направени не по-рано от една година преди датата на кандидатстване.  

Финансови параметри за проектите: 

Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 3 000 евро – 

5867,40 лева. 

Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро. 

Интензитет на финансовата помощ: 

Интензитетът се определя в съответствие с условията на Насоките за СВОМР: 

-  до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с 

нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов 

анализ)“, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;  

- до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно 

представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ;  

- до 60 на сто - когато получател е частно лице;  

- до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.  

Размер на финансовата помощ:  



До левовата равностойност на 35 000 евро за един проект – 68 453 лева. 

Критерии за избор на проектите и тяхната тежест 

№ Критерии за избор Точки 

1 Проектът  води до утвърждаване на териториалната идентичност чрез  

създаване на местен материален и/или нематериален туристически 

продукт/или местно събитие 

10 

2 Проектът цели проучване, съхраняване,  възстановяване и обновяване 

на културното и/или природното наследство на територията на МИГ  
10 

3 Проектът се изпълнява в населени места  от двете общини  25 

4 Проектът включва възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие в зони с висока природна стойност, вкл. в 

зони по европейската мрежа Натура 2000 

20 

5 Проектът включва разработване на туристически и/или 

интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за 

тяхното прилагане 

10 

6 Проектът включва дейности, осъществявани чрез иновативни, 

интегрирани  и интерактивни подходи  

15 

7 Проектът насърчава социални и културни взаимодействия в 

мултикултурната среда и включва дейности с участие на 

представители от всички етноси на територията 

10 

  Общо 100 
 

 


