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Стратегия за местно развитие на територията на общините 
Белово, Септември и Велинград

4. Цялостна стратегическа рамка

II. Описание на интервенции
1. Мерки и дейности

Код на мяр. 
121

Наименование на мярката 
Модернизиране на земеделските стопанства

Описание 
на целите

Да се подобри конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград”, чрез преструктуриране и 
развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технически решения.

Обхват 
на мярката 

Съгласно чл. 4 от Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ.
Мярката е отворена за всички сектори, включени в Приложение І на Договора за създаване на ЕО, с изключение на сектор „Тютюн”. 
Географски обхват – цялата територия на МИГ.

Допустими
кандидати

Земеделски производители, организации на земеделски производители. Да са спазени  всички изисквания по чл. 13 от Наредба № 8/03.04.2008 
г. на МЗХ.
Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес - за физическите лица и седалище - за юридическите лица на територията на МИГ.

Допустими 
дейности

Съгласно чл. 3 на Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ, допустими са само проекти, чиито дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за 
производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.
- Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, 
и/или
- Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или
- Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
- Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване ефективността на използваните при производството 
суровини, и/или
- Подобряване условията на труд, и/или
- Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, екологичните и други условия на производство, и/или
- Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или
- Подобряване на възможностите за производство, преработка и  маркетинг на биологични земеделски продукти.

Допустими
разходи

Допустими за финансова помощ са всички разходи по чл. 26 от Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ. Строителство или обновяване на сгради 
и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство или реализацията на земеделската продукция. Закупуване и/или 
инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за 
опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството. Създаване и/или презасаждане 
на нови насаждения. Закупуване на земя, необходима за изграждане, модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи, 
предназначени за земеделски дейности и/или за създаване или презасаждане на нови насаждения, с изключение създаване/презасаждане 
на винени лозя. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства. Инвестиции за напоителни съоръжения /без лозарство/. 
Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства. Въвеждане на добри производствени практики в земеделските стопанства. 
Разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-
икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнес план, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими 
за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта. Закупуване на софтуер.

Продължение от Брой 6
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Недопустими
разходи

Недопустими са всички разходи, съгласно чл.12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на МЗХ и съгласно чл. 27 от Наредба № 8/ 03.04.2008 г 
на МЗХ.,
Изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф; инвестиции в сектор рибарство и 
аквакултури и хазарт; закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; лихви, глоби и неустойки; закупуване на недвижими 
имоти; текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; принос в натура; инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна;  
свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни разходи; разходи, 
направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни 
дейности; разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); мита, акцизи, такси; данъци, с изключение 
на невъзстановимия данък добавена стойност, разходи, платени в брой, с изключение на разходи за такси за подготовка на проекта и разходи 
по застрахователни премии; изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии; доставка и/или дейност, чиято стойност 
възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът не е получил най-малко три независими оферти;  търговия на 
дребно; закупуване на права за производство на земеделска продукция; закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане; 
закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност; разходи за сертификация по НАССР 
(Анализ на опасностите и контрол на критичните точки); разходи за изготвяне на бизнес план, когато кандидатът е одобрен за подпомагане 
по мерки  „Създаване на стопанства на млади фермери” или „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 
и в едно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнес план, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието; глоби и 
неустойки.

Финансови 
параметри за 
проектите  

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 лева 
Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 100 000 лева 

Размер на 
финансовата 
помощ 
(в % за 
различните 
видове
енефициенти) 

- 60 % от общите допустими разходи за млади фермери от селата, попадащи в планински и необлагодетелствани райони; 
- 50 % от общите допустими разходи за млади фермери в другите населени места от територията; 
- 50 % от общите допустими разходи за млади фермери от селата, непопадащи в планински и необлагодетелствани райони; 
- 40 % от общите допустими разходи за земеделските производители от другите населени места от територията; 
- За инвестиции, свързани с водоспестяващи технологии, производството на мляко и енергийната ефективност – увеличение с 10 %;
- Увеличение с 10 % за: Инвестиции за прилагане на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС; Инвестиции, свързани с производството на мляко; 
Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност; Инвестиции, свързани с производството на биогаз; 
Инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия; Създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и 
дървесни видове, използвани за производство на биоенергия; Инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии; Инвестиции за 
извършване на конверсия към биологично земеделско производство.

Критерии 
за избор на 
проекти

По тази мярка ще бъдат подкрепяни приоритетно развитието на малки, устойчиви ферми със собствени местни продукти, които да бъдат 
интегрирани в общ туристически продукт. 

Код на мяр. 
123 

Наименование на мярката 
Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Описание 
на целите

1. Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-
преработвателната и горската промишленост чрез:
а) по-добро използване на факторите за производство;
б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;
в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.
2. Постигане на съответствие със стандартите на Общността.
3. Подобряване опазването на околната среда.

Обхват
 на мярката 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции, съгласно чл.3 на Наредба № 18/26.06. 2008 г на МЗХ. Продуктите от 
допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № 1 
по чл. 32 от Договора за създаване на ЕО. Географски обхват – цялата територия на МИГ.  

Допустими
кандидати

Съгласно чл. 11 на Наредба № 18/26.06. 2008 г. на МЗХ. Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни или междинни предприятия. Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес 
- за физическите лица и седалище - за юридическите лица на територията на МИГ.

ИнфОрМацИОнен 
БюлетИн

Издание на Сдружение „Център за обучение и услуги”

Програма за развитие на селските райони 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа ИНвЕСТИра в СЕЛСКИТЕ раЙоНИ

Предпечатна подготовка и Печат НИТОС
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Допустими 
дейности

Съгласно чл. 23 на Наредба № 18/26.06. 2008 г. на МЗХ. Допустими са само проекти, чиито дейности се осъществяват на територията на МИГ 
и са за: внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или внедряване на нови 
продукти, процеси и технологии, и/или намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или ремонт и модернизиране на 
преработвателни предприятия, преработващи продукти от  Приложение 1 на Договора за ЕС. Маркетинг и популяризиране на района като 
производител на аграрни продукти, създаване на общи търговски марки за типични местни продукти и др. Изграждане, модернизиране, 
включително оборудване на лаборатории, собственост на кандидата, разположени на територията на предприятието и за нуждите на 
производствения процес. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски 
биологични продукти.

Допустими
разходи

Съгласно чл. 23 на Наредба № 18/26.06. 2008 г на МЗХ. Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с 
производство, преработка и/или маркетинг; закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения 
процес и маркетинга; закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване 
на суровини и реализация на продукцията; изграждане/модернизиране на лаборатории, собственост на кандидата,  материални 
инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността; материални инвестиции за постигане на съответствие с 
действащи стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите “мляко и млечни продукти” , “месо и месни продукти”; 
нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти; закупуване на софтуер; разходи, свързани с проекта, като 
разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, 
маркетингови стратегии, разработване на бизнес план, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение 
на дейностите по проекта.

Недопустими
разходи

Недопустими са всички разходи, съгласно чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на МЗХ и съгласно чл. 24 от Наредба № 18/26.06.2008 
г. на МЗХ. Изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф; инвестиции в сектор 
рибарство и аквакултури и хазарт; закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; лихви, глоби и неустойки; закупуване 
на недвижими имоти; текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; принос в натура; инвестиции, отнасящи се до 
обикновена замяна;  свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, 
оперативни и застрахователни разходи; разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с 
изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми 
на Европейския съюз (ЕС); мита, акцизи, такси; данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност; разходи, платени в 
брой; изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии; доставка и/или дейност, чиято стойност възлиза на повече 
от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът не е получил най-малко три независими оферти; търговия на дребно; 
закупуване на права за производство на земеделска продукция; закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане; 
закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност; разходи за сертификация по 
НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти; разходи за изготвяне на 
бизнес план, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки  „Създаване на стопанства на млади фермери” или „Подпомагане на 
полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и в едно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнес план, 
изготвен от Националната служба за съвети в земеделието; глоби и неустойки. Не се подпомагат като самостоятелен проект дейности: 
за събаряне на стари сгради и производствени съоръжения; за нематериални инвестиции за постигане на съответствие с международно 
признати стандарти; включващи единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато кандидатът е пазар на 
производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка, извършена от кандидата.

Финансови 
параметри 
за проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 15 000 лева 
Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 200 000 лева 

Размер на 
финансовата 
помощ 
(в % за 
различните
видове 
бенефициенти) 

До 50% от стойността на общите допустими разходи за микро, малки и средни предприятия и до 25 % за междинни предприятия.
Увеличение с 10 % за:  Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност; Инвестиции в сгради 
и оборудване за производство на биоенергия в случай на преработка на продукти (суровини), включени в Приложение I на Договора 
за създаване на ЕО; Инвестиции в сгради и оборудване за производство на енергия от други възобновяеми енергийни източници за 
собствените енергийни нужди на преработвателното предприятие; Инвестиции в сгради и оборудване за пречистване на отпадните води; 
Инвестиции, свързани с подобряване на преработката и маркетинга на мляко и млечни продукти.

Критерии
 за избор 
на проекти

По тази мярка ще бъдат приоритетно подкрепяни проектни предложения за обработка на специфични местни продукти, които да бъдат 
интегрирани в общ туристически продукт. 

Държавни 
помощи 

В случаи на преработка и маркетинг на горски продукти и/или преработка на продукти, обхванати от Приложение І на Договора за създаване 
на ЕО, до продукти извън Приложение I, помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на Комисията (ЕС) 
1998/2006 за минимална помощ (de minimis). Максималната безвъзмездна помощ за един бенефициент е 200 000 евро. Един бенефициент 
не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни средства), възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни 
години. 

Код на мяр. 
226

Наименование на мярката 
Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни мерки

Цели на
 мярката

Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари.

Обхват 
на мярката

Превантивни дейности срещу пожари в гори и земи от горския фонд, независимо от собствеността им, класифицирани като гори със среден 
риск от горски пожари.  Географски обхват – цялата територия на МИГ1.

Допустими 
кандидати

Съгласно чл.13 и чл. 14 на Наредба № 20/07.07.2008г. на МЗХ.
 1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори и земи от горския фонд на територията на МИГ.
2.  Трите общини за собствени гори и земи от горския фонд.
3. Държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), национални паркове и научноизследователски горски стопанства, 
управляващи гори и земи от държавния горския фонд на територията на МИГ; 
Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес – за физическите лица, и седалище – за еднолични търговци и юридическите лица на 
територията на МИГ.
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Допустими 
дейности

Допустими са само проекти, чиито дейности се осъществяват на територията на МИГ и са за: Закупуване на оборудване за противопожарни 
депа и защитни средства, съгласно Наредба 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и 
опазване на горите от пожари; Строителство и подобряване на постоянни наблюдателни пунктове,  закупуване на средства за наблюдение 
и комуникация.

Допустими 
разходи

Съгласно чл. 17 на Наредба № 20/07.07.2008г. на МЗХ:
- Разходи за строителство и подобряване на постоянни наблюдателни пунктове,  закупуване на средства за наблюдение и комуникация; 
закупуване на оборудване за гасаческите групи;
- Действително извършени и платени за стоки/услуги през периода на извършване на дейността.

Недопустими 
разходи

Недопустими са всички разходи, съгласно чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на МЗХ и съгласно чл. 18 от Наредба № 20/07.07.2008 
г. на МЗХ.
Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; закупуване на земя и сгради; данък добавена стойност (ДДС), който 
подлежи на възстановяване; лизинг; оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми; банкови такси, разходи за гаранции, 
изплащане и рефинансиране на лихви; принос в натура; доставка и/или дейност, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност 
на 15 000 евро, за която кандидатът, който не е възложител по смисъла на ЗОП и НВМОП, не е получил най-малко три независими оферти; 
закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност; инвестиции, които представляват „обикновена подмяна”; плащания 
в брой; мита, акцизи, такси; закупуване на недвижими имоти; текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; принос в 
натура; разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); глоби и неустойки.

Финансови 
параметри 
за проектите  

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 лева.
Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 30 000 лева.

Размера на 
финансовата 
помощ (в % ) 

Финансовата помощ е в размер на 100 % от одобрените разходи.
Чл.7, ал.4 и ал.5 от Наредба 20/07.07.2008 година

Критерии за избор 
на проекти

Приложение № 14.7 към СМР

Код на мяр. 
311

Наименование на мярката 
Разнообразяване към неземеделски дейности

Описание 
на целите

Насърчаване развитието на интегриран туризъм на територията. Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в района, 
включително туризъм. Насърчаване създаването на нови възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от района. 

Обхват 
на мярката 

Съгласно чл. 4 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ. Мярката ще предоставя безвъзмездна помощ за инвестиции и стартиране на неземеделски 
дейности с изключение на:  производство и преработка на земеделски продукти, посочени в Приложение № 1 на Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година; производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури; 
въгледобив; стоманодобив;  производство на синтетични влакна;  залагания и хазарт; финансово посредничество и операции с недвижими имоти; 
сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;  производство и продажба на биогорива от биомаса; 
производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията 
над 1 мегават; производство и продажба на биоенергия при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство, с капацитет на 
инсталацията над 1 мегават; изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов; 
посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Добавяне 
на стойност към земеделски и горски продукти” по ПРСР за периода 2007 - 2013 г. в случаите, когато кандидатът е микропредприятие по смисъла 
на Закона за малки и средни предприятия. Географски обхват – цялата територия на МИГ.

Допустими 
кандидати

Съгласно чл. 13 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ. 
Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:
1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските 
производители и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и
3. имат седалище или клон със седалище на територията на МИГ и са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за 
малки и средни предприятия и имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка 
на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, 
директно свързана с извършването на тези дейности и услуги. 
Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес – за физическите лица и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на 
територията на МИГ.

Допустими 
дейности

Допустими са само проекти, чиито дейности се осъществяват на територията на МИГ. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за 
неземеделски дейности /с изключение на дейности по изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално 
катерене и голф; в сектор рибарство и аквакултури и хазарт/: 
- Развитие на селски туризъм:
- Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения и т.н.); Развитие 
на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за 
свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, 
пеперуди, растения и т.н.); 
- Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, 
мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н; 
- Местно занаятчийство -  занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски 
дейности); 
- Развитие на социални услуги за  населението в селските райони - грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;
- Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 и крайният продукт не е включен в  Приложение І на 
Договора за създаване на ЕО;
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Допустими 
дейности

- Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения.
- Производство и продажба на възобновяема енергия: слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н. (с изключение производството на 
биогорива);
- биоенергия, в случай на преработка на суровини от собственото земеделско стопанство 

Допустими 
разходи

Съгласно чл. 23 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга 
недвижима собственост; закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;  закупуване на машини, 
съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност; закупуване на коне за 
неземеделска дейност; общи разходи: свързани с консултации, 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, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Недопустими 
разходи

Недопустими са всички разходи по чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на МЗХ и по чл. 23 ал. 8,9 и 10 от Наредба № 30/11.08.2008 г. на 
МЗХ. Изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов; закупуване на оборудване, 
машини и съоръжения втора употреба; закупуване на земя и сгради; текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 
инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС; лизинг; оперативни 
разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки; банкови такси; разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; 
разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи; разходи за дейности, 
подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); принос в натура; мита, акцизи, такси; разходи, свързани с консултации и 
разходи за архитекти и инженери, направени по-рано от една година от датата на кандидатстване; доставка или услуга, чиято стойност възлиза 
на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, или тя е част от доставки/услуги на обща стойност по-голяма от левовата равностойност 
на 15 000 евро, договорирани с един доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е представил най-малко три съпоставими независими 
оферти в оригинал; плащания в брой; разходи за изготвяне на бизнес план, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки „Създаване 
на стопанства на млади фермери” или „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и в едно с одобрения 
проект по тези мерки е представил бизнес план, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието; глоби и неустойки.

Финансови 
параметри 
за проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 лева
Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 150 000 лева 

Размера на 
финансовата
помощ (в % за 
различните 
бенефициент) 

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи.
За инвестиции  в сгради и оборудване за производство и продажба на биоенергия при преработка на биомаса (суровини) от собственото 
земеделско стопанство и за производство и продажба на енергия от други възобновяеми енергийни източници) – увеличение с 10 на сто от 
одобрените разходи.

Критерии
за избор 
на проекти

Приоритетно ще бъдат подкрепяни фермери, предлагащи проектни предложения за дейности и услуги, които са водещи за СМР и са свързани 
със развитието на туризма.
Приложение № 14.7 към СМР

Държавни 
помощи 

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (de minimis). 
Максималната безвъзмездна помощ за един бенефициент е 200 000 евро, а в случай на инвестиции в сектор „сухопътен транспорт” - 100 000 
евро.
Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни 
години - годината на плащане и две предходни години.
Финансовата помощ за един ползвател за проекти в сектор „сухопътен транспорт” не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 
евро за три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

Код на мяр. 
312

Наименование на мярката 
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

Описание на целите Насърчаване развитието на интегриран туризъм, на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за неземеделски 
дейности и насърчаване на предприемачеството на територията на МИГ.

Обхват 
на мярката 

Съгласно чл. 4 на Наредба № 29/11.08.2008 г. на МЗХ мярката ще предоставя безвъзмездна помощ за инвестиции и съвети за маркетинг 
и мениджмънт за нови и съществуващи микропредприятия и физически лица, както и за инвестиции за създаване и развитие на 
неземеделски дейности, с изключение на: производство и преработка на земеделски продукти, посочени в Приложение № 1 на Наредба № 
29 от 11. 08. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие 
на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г.; производство, преработка и търговия 
на риба, рибни продукти и аквакултури; въгледобив; стоманодобив; производство на синтетични влакна; залагания и хазарт; финансово 
посредничество и операции с недвижими имоти; сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;  
производство на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти (суровини), които попадат в Приложение №1; 
производство и продажба на енергия от възобновяеми източници, с капацитет на инсталацията над 1 мегават; изграждане и/или 
обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов; посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 
2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Добавяне на стойност към земеделски и горски 
продукти” по ПРСР за периода 2007 - 2013 г. Географски обхват – цялата територия на МИГ.

Допустими 
кандидати

Съгласно чл. 13 от Наредба № 29/11.08.2008 г. на МЗХ.
Микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия, които:
1. Имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.
2. Не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 
земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) 
и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност.
3. Регистрирани са по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.
Едноличните търговци и юридическите лица са допустими за подпомагане, само ако са вписани в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията. 
Като физически лица по реда на тази наредба могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за 
която са регистрирани. Бенефициентите по проекти да имат постоянен адрес - за физическите лица и седалище - за еднолични търговци 
и юридическите лица, на територията на МИГ.
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Допустими 
дейности

Мярката предоставя безвъзмездна помощ за инвестиции и съвети за маркетинг и мениджмънт за нови и съществуващи 
микропредприятия. 
Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности. 
- Преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене и т.н. 
- Производство на възобновяема енергия:
- Производство на биоенергия за посрещане на собствените енергийни нужди на микропредприятието;
- Производство на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти (суровини), които не попадат в Приложение І на 
Договора за създаване на ЕО;
- Производство на енергия за продажба от възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н.).
- Услуги - развитие на дейности, свързани със селски туризъм от частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на 
консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н. 
Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на МИГ.

Допустими 
разходи

Съгласно чл. 23 от Наредба № 29/11.08.2008 г. на МЗХ. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга 
недвижима собственост; закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността; закупуване на 
машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност; закупуване 
на коне за неземеделска дейност; общи разходи: свързани с консултации, 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, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Недопустими 
разходи

Недопустими са всички разходи по чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на МЗХ и по чл. 23 ал. 8 и 9 от Наредба № 29/11.08.2008 
г. на МЗХ. Изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов; закупуване на 
оборудване, машини и съоръжения втора употреба; закупуване на земя и сгради; текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна 
подкрепа; инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС; 
лизинг; оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки; банкови такси; разходи за гаранции, изплащане и 
рефинансиране на лихви; разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи 
разходи; разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); принос в натура; мита, акцизи, такси; 
разходи, свързани с консултации и разходи за архитекти и инженери, направени по-рано от една година от датата на кандидатстване; 
доставка или услуга, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или тя е част от доставки/услуги на 
обща стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, договорирани с един доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е 
представил най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал; плащания в брой; глоби и неустойки.

Финансови 
параметри 
за проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 лева 
Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 150 000 лева

Размера 
на финансовата 
помощ (в % за разл.
бен.) 

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи.
За инвестиции в сгради и оборудване за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници, с изключение на 
тези, които попадат в Приложение I на Договора за създаване на ЕО увеличение с 10 на сто ото одобрените разходи.

Критерии за избор 
на проекти

Приоритетно ще бъдат подкрепяни микропредприятия, развиващи дейности и услуги, които са водещи за СМР и са свързани с развитието 
на туризма.
Приложение №15.7 от СМР

Държавни
 помощи 

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (de 
minimis). Максималната безвъзмездна помощ за един бенефициент е 200 000 евро, а в случай на инвестиции в сектор „сухопътен транспорт” 
- 100 000 евро.
Финансовата помощ за един ползвател  не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни 
данъчни години – годината на плащане и две предходни години.
Финансовата помощ за един ползвател за проекти в сектор „сухопътен транспорт” не може да надхвърля левовата равностойност на 100 
000 евро за три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

Код на мяр. 
313

Наименование на мярката 
Насърчаване на туристическите дейности

Описание 
на целите

Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони. 
Насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски 
туризъм.

Обхват на мярката Финансова помощ се предоставя за  дейности, изпълнявани само на територията на община Белово.
Допустими 
кандидати

Съгласно чл. 13 от Наредба № 32/12.09.2008г. на МЗХ.
- Общините Белово, Велинград и Септември; 
- Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 
- Читалища, регистрирани по Закона за читалищата.
Бенефициентите по проекти да имат седалище  на територията на МИГ.

Допустими 
дейности

Съгласно чл. 4 от Наредба № 32/12.09.2008г. на МЗХ. Допустими са само проекти, чиито дейности се осъществяват на територията на МИГ и 
не са свързани с инвестиции за изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф; в 
сектор рибарство и аквакултури и хазарт. Обект на подпомагане са следните дейности: 
 1. Подобряване на достъпа до местното културно наследство - атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски 
центрове за представяне и експониране на местното културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; 
центрове за временни изложения с туристическа цел.
2. Подобряване на достъпа до природни забележителности - съоръжения и места за спорт и отдих: туристически пътеки; инфраструктура 
и съоръжения за пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове; информационни табла и пътепоказатели за туристическите 
места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;
3. Разработване и маркетинг на туристически продукти:
а) разработване на туристическа маркетингова стратегия за територията, рекламни и информационни материали;
б)  разработване на електронна система за резервации на територията на МИГ.
Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено дейности по т. 3
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Допустими 
разходи

Съгласно чл. 20 от Наредба № 32/12.09.2008г. на МЗХ. 
1. Изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради, съоръжения, помещения и/или друга недвижима собственост:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;
б) непредвидени разходи в размер до 5 процента от стойността на одобрените разходи по буква “а”.
2. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника (до пазарната им 
стойност).
3. Общи разходи:
а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и за други дейности и услуги, необходими за подготовката, 
изпълнението и отчитането на дейностите по проекта;
б) свързани с маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разработване и разпространение на маркетингови стратегии, рекламни 
и информационни материали, разработване на електронни системи, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне 
и изпълнение на дейностите по проекта.

Недопустими 
разходи

Недопустими са всички разходи по чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на МЗХ и по чл. 20 ал. 7 от Наредба № 32/12.09.2008г. 
на МЗХ. Разходи за изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов; 
закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; закупуване или наем на земя и сгради; текуща поддръжка на активи, 
обект на инвестиционна подкрепа; инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; данък добавена стойност (ДДС), с изключение на 
невъзстановим ДДС; лизинг; оперативни разходи, включително разходи за поддръжка (текущ ремонт), наеми, застраховки; банкови 
такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; разходи, направени преди датата на подписване на договора за 
финансово подпомагане, с изключение на общи разходи; разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския 
съюз (ЕС); принос в натура; мита, акцизи, такси; разходи, свързани с консултации и  разходи за архитекти и инженери, направени по-
рано от една година от датата на кандидатстване; доставка или услуга, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 
15 000 евро, или тя е част от доставки/услуги на обща стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, договорирани с един 
доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е представил най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал; плащания в 
брой; обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ; глоби и неустойки

Финансови 
параметри 
за проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 10 000 лева 
Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 200 000 лева

Размера на
финансовата 
помощ (в % ) 

Финансовата помощ е в размер на 100% от одобрените разходи за проекти на общини и за проекти, представени от юридически лица с 
нестопанска цел или читалища, които  не генерират приходи и са в обществен интерес. 

Критерии за избор 
на проекти

Приложение № 14.4    

Държавни помощи Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (De 
minimis), с изключение на проекти на общините. 
Общата публична помощ (европейски и/или бюджетни средства) за ползвател юридическо лице с нестопанска цел или читалище не може 
да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години (годината на плащане и две 
предходни години).

Код на мяр. 
321

Наименование на мярката 
Основни услуги за икономиката и населението на селските райони

Описание на целите - Да се подобри достъпът на населението до културни,  спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
- Да се подобри достъпът на населението до социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението; 
- Да се подобри достъпът до услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии.

Обхват на мярката Съгласно чл. 4 от Наредба № 25/29.07.2008г. на МЗХ. Мярката предоставя подкрепа за инвестиции, целящи подобряване на основните услуги 
за икономиката и населението на цялата територия на МИГ. Подкрепата е за създаване на основни услуги, отнасящи се до едно селище или 
група от населени места и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малкомащабна инфраструктура с изключение на: 
Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално/световно значение (обявени за такива от НИПК); Инвестиции в 
държавни сгради за обучение и здравеопазване;

Допустими 
кандидати

Съгласно чл.14 от Наредба № 25/29.07.2008 г. на МЗХ:
- Общините Белово, Септември, Велинград за всички допустими дейности;
- Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за дейности по  т. 2, 3, 4, 
5, 6 и 7;
- Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7;
- Бенефициентите по проекти да имат седалище  на територията на МИГ.

Допустими 
дейности

Допустими са само проекти, чиито дейности се осъществяват на територията на МИГ. Мярката подпомага инвестиции в инфраструктура и 
оборудване с цел развитие на  услугите за населението и икономиката в селските райони:
- Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на услуги на 
общността;
- Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, 
библиотеки), включително създаването на мобилни такива; 
- Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл. спортни, младежки центрове и др.);
- Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги - грижи за деца (детски ясли и градини), грижи за възрастни хора и хора с 
увреждания (дневни центрове) включително специализиран транспорт; 
- Изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, базирани на използването на информационни и комуникационни 
технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове; 
- Инфраструктура за широколентов достъп до Интернет. 
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Европа ИНвЕСТИра в СЕЛСКИТЕ раЙоНИ

Допустими 
разходи

Съгласно чл. 23 от  Наредба № 25/29.07.2008 г. на МЗХ.
1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост;
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква “а”.
2. Закупуване на нови машини, съоръжения, обзавеждане и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, 
до пазарната им стойност.
3. Закупуване на книги, аудио и видео материали до пазарната им стойност, ако са част от инвестиция за предоставяне на нова услуга.
4. Разходи за закупуване на превозни средства до пазарната им стойност за осигуряване на услугите за дейностите по т. 3, 5 и 6 от 
допустимите дейности. 
5. Общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка 
на идеен и/или работен/технически проект, по смисъла на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания 
към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социални ползи, необходими за подготовката, изпълнението и 
отчитането на дейностите по проекта.

Недопустими 
разходи

Недопустими са всички разходи по чл. 12 и чл. 12 а от Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на МЗХ и по чл. 20 ал. 7 от Наредба № 32/12.09.2008г. 
на МЗХ. Разходи за изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов; 
закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; закупуване или наем на земя и сгради; текуща поддръжка на активи, 
обект на инвестиционна подкрепа; инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; данък добавена стойност (ДДС), с изключение на 
невъзстановим ДДС; лизинг; оперативни разходи, включително разходи за поддръжка (текущ ремонт), наеми, застраховки; банкови 
такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; разходи, направени преди датата на подписване на договора за 
финансово подпомагане, с изключение на общи разходи; разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския 
съюз (ЕС); принос в натура; мита, акцизи, такси; разходи, свързани с консултации и  разходи за архитекти и инженери, направени по-
рано от една година от датата на кандидатстване; доставка или услуга, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 
15 000 евро, или тя е част от доставки/услуги на обща стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, договорирани с един 
доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е представил най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал; плащания в 
брой; обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ; глоби и неустойки.

Финансови
параметри 
за проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 30 000 лева. 
Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 200 000 лева.

Размера на 
финансовата помощ 
(в % ) 

Финансовата помощ е в размер на 100% от одобрените разходи за проекти на общини и за проекти, представени от юридически лица с 
нестопанска цел, местни поделения на вероизповедания или читалища, които  не генерират приходи и са в обществен интерес. 

Критерии за избор 
на проекти

Приложение № 14.7 от СМР      

Държавни помощи Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 за минимална помощ (De 
minimis) с изключение на проекти на общини. 
Общата публична помощ (европейски и/или бюджетни средства) за ползвател, юридическо лице с нестопанска цел или читалище, не може 
да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро, за период от три последователни данъчни години (годината на плащане и две 
предходни години).

      
    

               
           (Продължава в следващия брой)


