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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И
Р А З П Р О С Т Р А Н Я В А   С Е   Б Е З П Л А Т Н О

РубРика

Година V, брой 10, вторник, 

11 май 2010 година

В РЕЗЮМЕ: Както вече неведнъж сме Ви информирали, предстои кандидатстване на Община Тервел  със заявление за финансиране на Стратегията за местно развитие 
на територията на общини Тервел и Крушари.Такова финансиране ще бъде одобрено в случай,че Стратегията съответства на приоритетите и изискванията на Програмата за 
развитие на селските райони.Освен това трябва да са спазени всички останали изисквания на програмата по отношение на процеса по създаването и състава на Местната 
инициативна група.Тя пък от своя страна е онова звено,което съдейства на местните представители на бизнеса,общините и неправителствения сектор да създадат и реализират 
свои проекти по подхода ЛИДЕР – инструмент на ос 4 на Програмата за развитие на селските райони.

• Кой и за какви дейности ще бъде подпомаган чрез бъдещата МИГ ?
Стратегията за местно развитие на общата територия /проект / предвижда възможности за интервенции , групирани в осем , включени в ПРСР мерки:
Мярка 111: “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
Цел на  мярката:
• Подобряване на човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство 

• Осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на 
управлението и бизнеса, новите технологии, качеството 
и безопасността на продуктите, устойчивото управление 
на природните ресурси, възобновяемите източници на 
енергия и биологичното производство.

Обхват на мярката:
• Курсове и информационни дейности в областта на 

земеделието и горите - за земеделски производители 
(регистрирани по Закона за подпомагане на 
земеделските производители) и собственици на гори, 
както и на заетите в     техните стопанства.

СЛЕДВА НА СТР. 2
Традиции и обичаи - капитал за бъдещата МИГ

Информационна кампания за с ъздаване на МИГ

О б у ч е н и е  н а  п о т е н ц и а л н и  у ч а с т н и ц и  в 
с ъ з д а в а н е т о  н а  М И Г
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Проект: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Тервел и Крушари»

 

 

 

П Р О Г Р А М А  З А  Р А З В И Т И Е  Н А  С Е Л С К И Т Е  Р А Й О Н И

АК Т УА ЛНА ВЪЗМОЖНОС Т ЗА МА ЛКИТЕ НАСЕ ЛЕНИ МЕС ТА И 
БИЗНЕС А В ОБЩИНИ ТЕРВЕ Л И КРУ ШАРИ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А  К А М П А Н И Я

За предстоящо създаване на Местна инициативна група – МИГ „Тервел-Крушари”

Дейност 7. Разработване и издаване на информационни материали, 
необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект 

на стратегия за местно развитие
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П Р О Г Р А М А  З А  Р А З В И Т И Е  Н А  С Е Л С К И Т Е  Р А Й О Н И
СЛЕДВА ОТ СТР. 1

Кой може да кандидатства:
• За обучение чрез курсове и информационни дейности се 

финансират обучаващи организации, които са:
- институции в системата на професионалното образование 

и обучение по смисъла на чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за 
професионалното образование и обучение, които провеждат 
обучение по една или повече от специалностите, съгласно 
приложение № 2 на наРЕДба №23 от 14.07. 2008 г.

• За обучение само чрез информационни дейности се 
финансират: 

-лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, в целите на устава (предмета на дейност) на 
които е включено повишаване на квалификацията, консултации 
или информационна дейност в областта на селското стопанство 
или горското стопанство или управлението на земите или околната 
среда;

Какви дейности могат да бъдат финансирани 
чрез проект по тази мярка?

• Дългосрочни курсове - с продължителност  от 150 часа, 
• Краткосрочни курсове -   с продължителност 30 часа
• Информационни дейности с продължителност до 18 

часа - Семинари, информационни сесии или работни срещи

Какви са допустимите разходи?
1. За обучаващите организации:
•  Разходи за подготовка и провеждане на курсовете/

информационните дейности
• Разходи за разработване на учебни програми;
• Разходи за учебни помещения и учебни материали 
2. За обучаваните: 
• Пътни, пълен пансион и нощувки.
Финансови параметри за проектите (минимален и максимален 

размер)
Минимална стойност на финансовата  помощ за 1 проект: 1500 

евро
Максимална стойност на финансовата помощ за 1 проект: 14 

000 евро
Размер на финансовата помощ (в %)- 100 % за всички 

бенефициенти

Критерии за избор на проек ти (приоритети):
С приоритет се финансират проекти, насочени към:
-   млади фермери и/или  жени, 
-  обучителни и/или информационни дейности, които са 

насочени към ползватели на помощ по мярка “агроекологични 
плащания”  

Общ публичен принос за мярката за периода на прилагане на 
Стратегията – 16 000 евро.

За всички параметри на проектите по Мярка 111,които не са 
описани в Стратегията за местно развитие се прилагат разпоредбите 
на наредба №23 от 14.07. 2008 г. и наРЕДба 23 от 18.12.2009 г. на 
МЗХ.

Мярка 121: 
”Модернизиране 

на земеделските стопанства”

Цел на  мярката:
• подобряване конкурентоспособността на земеделието 

на територията чрез преструктуриране и развитие на наличните 
материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането 
на нови технически решения

Обхват на мярката:
• подобряване  конкурентоспособността на земеделските 

стопанства;
• подобряване опазването на околната среда;
• спазване стандартите на Общността 

Кой може да кандидатства:
1.  регистрирани земеделски производители ;

2. признати организации на земеделски производители, 
които отговарят на изискванията на чл. 13 ал. 2 на наредба 8 от 
3.04.2008г.

Какви дейности могат да бъдат финансирани 
чрез проект по тази мярка?

Всички, които водят до внедряване на нови продукти, процеси 
и технологии и подобряване на наличните производствени 
активи,подобряване на сътрудничеството с производителите и 
преработвателите на земеделски продукти, опазване на околната 
среда,увеличаване използването на възобновяеми природни 
ресурси и подобряване на ефективността на използваните при 
производството суровини,подобряване условията на труд, 
подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, 
екологичните и други условия на производство, подобряване 
качеството на произвежданите земеделски продукти,подобряване 
на възможностите за производство, преработка и маркетинг на 
биологични земеделски продукти.

Какви са допустимите разходи?
-- строителство или обновяване на сгради и друга недвижима 

собственост, използвана за земеделското производство на ниво 
стопанство, 

-- закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения 
и оборудване, необходими за подобряване на земеделския 
производствен процес,

-- създаване и/или презасаждане на трайни насаждения,
--  инвестиции за достигане съответствие със стандарти на 

Общността съгласно приложение № 9 на наредба 8 от 30.04.2008
--  инвестиции за пчеларство
--  закупуване на специализирани земеделски транспортни 

средства
--  инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за 

рехабилитация и/или подобряване на съществуваща мрежа в 
стопанството

--  достигане на съответствие с международно признати 
стандарти

--  закупуване на софтуер;
--  разходи, свързани с проекта, извършени съгласно чл.26 от 

наредба 8
Финансови параметри за проектите (минимален и максимален 

размер)
--  Минимален размер на финансовата помощ за 1 проект– 1 

000 Euro
--  Максимален размер финансовата  помощ за 1 проект  – 

25 000 Euro
Размер на финансовата помощ (в %) - 40 % от общите 

допустими разходи 
Критерии за избор на проекти/приоритети/:
С приоритет се финансират проекти,които:
- създават условия за съхранение и първична  преработка на 

произведените на територията местни продукти ;
- обслужват няколко малки стопанства;
--  са представени от  бенефициенти на възраст до 45 

години; 
--  Създават работни места извън семейството ; 
--  Създават заетост на местни квалифицирани кадри; 
--  Прилагат иновационни подходи по смисъла на подхода 

„Лидер”;  
--  Са представени от бенефициенти,които обработват до 

10 икономически единици и не са свързани лица с други кандидати, 
обработващи над 10 ИЕ

--  Общ публичен принос за мярката за периода на 
прилагане на Стратегията – 240 000 евро.

За всички параметри на проектите по Мярка 121,които не са 
описани в Стратегията за местно развитие се прилагат разпоредбите 
на наредба №8 от 30.04. 2008 г. и наРЕДба 23 от 18.12.2009 г. на 
МЗХ.

Мярка 123: “Добавяне на стойност 
към земеделски продукти“

Цел на  мярката:
• Подобряване на цялостната дейност, икономическата 

ефективност и конкурентноспособността на предприятията в 
хранително-преработвателната промишлености чрез: по-добро 

използване на факторите за производство,въвеждане на нови  
продукти, процеси и технологии, подобряване на качеството и 
безопасността на храните и тяхната проследяемост.

• Постигане на съответствие със стандартите на Общността. 
•  Подобряване опазването на околната среда

Обхват на мярката:
Инвестиции в материални и/или нематериални активи, които: 
а. подобряват цялостната дейност на предприятията,
б. отнасят се до:
• преработка и/или маркетинг на продукти описани в 

Приложение I на Договора за ЕС с изключение на рибни  и горски 
продукти, и/или

• развитие на нови продукти, процеси и технологии за 
продукти, описани в Приложение I на Договора за ЕС с изключение 
на рибни  и горски продукти.

в.  отговарят на стандартите на Общността.
Подкрепа се предоставя за инвестиции за постигане на 

съответствие с нововъведени стандарти на Общността  само за 
микро предприятия.  

• Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми 
енергийни източници са допустими, ако се отнасят за нуждите на 
предприятието, и/или за производство на енергия за продажба 
чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична 
биомаса от продукти описани в Приложение І от Договора за ЕС.

   Кой може да кандидатства:
Физически или юридически лица, микро-, малки или средни 

предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за 
кооперациите, в секторите, посочени в раздела за Допустими те за 
финансиране дейности.

Какви дейности могат да бъдат финансирани чрез проект по тази 
мярка?

насочените към инвестиции в  следните сектори: 
1.  мляко  и  млечни  продукти,  
2. месо и месни продукти; 
3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 
4. пчелен мед, 
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; 
7.  технически  и  медицински  култури,  включително  билки,  

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  производство  на  енергия  чрез  преработка  на  първична  и  

вторична  биомаса  от растителни и животински продукти. 

Какви са допустимите разходи?
1. изграждане и/или модернизиране на  сгради и други 

недвижими  активи,  свързани  с производство,  преработка  
и/или  маркетинг,  включително  събаряне  на  стари  сгради  и 
производствени съоръжения; 

2.   закупуване  и  инсталиране  на  нови  машини  и  оборудване  
за  подобряване  на производствения процес и маркетинга, в т.ч. 
за:   преработка,  пакетиране,  охлаждане,  замразяване,  сушене  
и  съхраняване  на суровините или продукцията;  производство на 
нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;  опазване 
компонентите на околната среда;   производство  на  енергия  от  
възобновяеми  енергийни  източници  за  собствените нужди  на  
предприятието,  както  и  за  продажба  в  случай  на  преработка  
на  първична  и вторична биомаса от растителни и животински 
продукти от приложение № 1 по наредба 18;

3.  закупуване  на  специализирани  транспортни  средства,  
свързани  с  подобряване  на производството, осигуряване на 
суровини и реализация на продукцията; 

4.  изграждане/модернизиране,  включително  оборудване  на  
лаборатории,  които  са собственост на кандидата, разположени са на 
територията на предприятието и са за нуждите на производствения 
процес;  

5. нематериални инвестиции за покриване на международно 
признати стандарти 

6. закупуване на софтуер; 
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7.  разходи,  свързани  с  проекта, извършени по реда на  

наРЕДба № 18 от 26.06.2008 г.
 Финансови параметри за проектите (минимален и максимален 

размер)
Минимална стойност на финансовата  помощ за 1 проект: 

5000 евро
Максимална стойност на финансовата помощ за 1 проект: 200 

000 евро
Размер на финансовата помощ (в %) - 50 % от общите 

допустими разходи по проекта
Критерии за избор на проекти/приоритети/:
С приоритет се финансират проекти, насочени към:
Приоритет ще бъде даден на проекти, които водят до :
- създаване на нови работни места 
-  насърчават преработката на произвеждани в района 

земеделски продукти 
- водят до разнообразяване на продуктовата гама на 

бенефициента
- утвърждават търговска марка на продуктите
Общ публичен принос за мярката за периода на прилагане на 

Стратегията – 290 000 евро.
За всички параметри на проектите по Мярка 123,които 

не са описани в Стратегията за местно развитие се прилагат 
разпоредбите на наредба №18 от 26.06.2008 г. и наРЕДба 23 от 
18.12.2009 г. на МЗХ.

Мярка 311:
”Разнообразяване 

към неземеделски дейности”

Цел на  мярката:
• насърчаване на разнообразяването към неземеделски 

дейности;
• насърчаване създаването на възможности за заетост и на 

повишаване на доходите на населението от селските райони;
• насърчаване развитието на интегриран туризъм  в селските 

райони
Обхват на мярката:

Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски 
производители за инвестиции в неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства:
Земеделски производители – физически или юридически 

лица – регистрирани по реда на Закона за подпомагане на 
земеделските производители.За юридически лица, делът на 
приходите от земеделска дейност трябва да бъде минимум 50 % 
от общите приходи на предприятието .

     Какви дейности могат да бъдат финансирани чрез проект 
по тази мярка?

      Финансират се неземеделски дейности, с изключение 
на посочените в чл. 4 ал. 2 на наредба 30/11.08.2008 г., като 
например: 

• Развитие на селски туризъм:
• Местно занаятчийство: 
• Развитие на социални услуги за  населението в селските 

райони;
• Създаване/обновяване или подобрение на работилници за 

поддръжка и ремонт на машини и съоръжения
• други
Какви са допустимите разходи?
• изграждане и/или реконструкция или ремонт на 

сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;
• закупуване на транспортни средства , пряко свързани 

с дейността;
• закупуване на машини, съоръжения и оборудване, 

включително и компютърен софтуер и специализирана техника до 
пазарната им стойност;

• общи разходи,свързани с проекта: хонорари за правни 
услуги,консултанти, 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.

Финансови параметри за проектите (минимален и максимален 
размер)

-- Минимален размер на финансовата помощ за 1 проект– 3 
000 Euro

-- Максимален размер финансовата  помощ за 1 проект  
– 70 000 Euro

Размер на финансовата помощ (в %) - 70 % от общите 
допустими разходи 

Критерии за избор на проекти/приоритети/:
С приоритет се финансират проекти,свързани с :
- туризъм;
- Създаване на заетост извън семейството 
- Осигуряване работа за жени и/или за безработни на възраст 

над 50 години
- Услуги, насочени към уязвими групи от населението
Общ публичен принос за мярката за периода на прилагане на 

Стратегията – 200 000 евро.
За всички параметри на проектите по Мярка 311,които не са 

описани в Стратегията за местно развитие се прилагат разпоредбите 
на наредба №30/11.08.2008 г. и наРЕДба 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ.

Мярка 312: 
“Подкрепа за създаване и развитие 

на микропредприятия“

Цел на  мярката:
• насърчаване на растежа и създаване на нови работни места 

в неземеделски микропредприятия в селските райони; 
• насърчаване на предприемачеството в селските райони;
• насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.

Обхват на мярката:
• Мярката предоставя безвъзмездна помощ за инвестиции и 

съвети за маркетинг и мениджмънт за стартиращи и съществуващи 
микропредприятия. 

• Мярката подпомага неземеделски микропредприятия 
за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски 
дейности.

Кой може да кандидатства:
новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, 

работещи в неземеделски сектори, които са регистрирани 
по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 
занаятите

Какви дейности могат да бъдат финансирани чрез проект по 
тази мярка?

Финансират се неземеделски дейности, с изключение на 
посочените в чл. 4 ал. 2 на наредба 29: 

• Развитие на селски туризъм:
• Местно занаятчийство: 
• Създаване/обновяване или подобрение на работилници
• услуги – комунални, социални грижи и здравеопазване, 
• други сектори,при спазване на  ограниченията, посочени в 

чл. 4 ал. 2 на наредба № 29 от 11. 08. 2008 г. на МЗХ
Какви са допустимите разходи?
1.  изграждане  и/или  реконструкция  или  ремонт  на  сгради,  

и/или  помещения  и  друга недвижима собственост;  
2.  закупуване на транспортни средства за неземеделски 

дейности, пряко свързани с дейността; 
3.  закупуване на машини,  съоръжения и  оборудване,  

включително и  компютърен  софтуер и специализирана техника 
до пазарната им стойност; 

4.  закупуване на коне за неземеделска дейност; 
5.  общи разходи,извършени при спазване на  наРЕДба № 29 

от 11. 08. 2008 г.
 Финансови параметри за проектите (минимален и максимален 

размер)
Минимална стойност на финансовата  помощ за 1 проект: 3000 

евро
Максимална стойност на финансовата помощ за 1 проект: 50 

000 евро
Размер на финансовата помощ (в %) - 70 % от общите 

допустими разходи по проекта
Критерии за избор на проекти/приоритети/:
 Приоритет ще бъде даден на проекти, които водят до:
- Предлагане на мобилни услуги за преодоляване на 

изолацията на вътрешността на територията; 

- Подобряват качеството на живот на хора в неравностойно 
положение

- Подпомагат реализацията на  местни продукти; 
- Развитие на туризъм
- са представени от млади хора (до 40  г.);
- създават работни места и заетост за местни квалифицирани 

кадри
Общ публичен принос за мярката за периода на прилагане на 

Стратегията – 290 000 евро.
За всички параметри на проектите по Мярка 312,които 

не са описани в Стратегията за местно развитие се прилагат 
разпоредбите на наредба № 29 от 11.08.2008 г. и наРЕДба 23 от 
18.12.2009 г. на МЗХ.

Мярка 313:
”Насърчаване 

на туристическите дейности”

Цел на  мярката:
• насърчаване на растежа на доходите и създаването на 

заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на 
интегриран селски туризъм;

Разнообразяване и подобряване на туристическата 
инфраструктура, атракциите и съоръжения за посетители в 
селските райони; 

Обхват на мярката:
Мярката предоставя помощ за инвестиции за развитие 

на туристическа инфраструктура СаМО на ТЕРИТОРИЯТа на 
Община Крушари, общинска или държавна собственост и/или на 
организации с нестопанска цел, за атракции за посетителите, както 
и развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво. 
Проектите трябва да отговарят на приоритетите на общинския 
план за развитие на община та, което се удостоверява с решение 
на общинския съвет.

Кой може да кандидатства:
Община Крушари и юридически лица с нестопанска цел с 

регистрация на територията на МИГ , като дейностите се изпълняват 
на територията на Община Крушари. 

     Какви дейности могат да бъдат финансирани чрез проект 
по тази мярка?

      Изграждане или обновяване на туристическа 
инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:

- атракции за посетителите, места и съоръжения за отдих и 
развлечения

- Съоръжения на обществената инфраструктура – 
информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели 
за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за 
безопасност и т.н. 

Разработване и маркетинг на туристически продукти, ако се 
отнасят за по-долу описаните инвестиции:

- Разработване на туристически маркетингови стратегии на 
местно ниво и информационни материали;

• Разработване на електронни системи за резервации в 
селските райони на местно ниво.

Какви са допустимите разходи?
1. изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради, 

съоръжения, помещения и/или друга недвижима собственост;
 2.  закупуване  на  машини,  съоръжения  и  оборудване,  

включително  и  компютърен софтуер и специализирана техника 
(до пазарната им стойност);

3. общи разходи, свързани  с: 
а.  консултации и услуги, необходими  за  подготовката,  

изпълнението  и  отчитането  на дейностите по проекта; 
б.  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. 

Финансови параметри за проектите (минимален и максимален 
размер)

-- Минимален размер на финансовата помощ за 1 проект– 3 
000 Euro

-- Максимален размер финансовата  помощ за 1 проект  
– 25 000 Euro

-- Размер на финансовата помощ (в %) – 
-- 100% от общите допустими разходи за проекти на общини;
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-- 100% от общите допустими разходи за проекти на 
юридически лица с нестопанска цел за негенериращи приходи 
проекти в обществен интерес;

-- 70% от общите допустими разходи за други проекти на 
юридически лица с нестопанска цел

Критерии за избор на проекти/приоритети/:
В процеса на избор се дава приоритет на проекти, които: 
- представят и популяризират местното природно и културно 

наследство и
- използват ИТ технологии и
- са част от реализирането на цялостна маркетингова 

стратегия 
Общ публичен принос за мярката за периода на прилагане на 

Стратегията – 60 000 евро.
За всички параметри на проектите по Мярка 313,които 

не са описани в Стратегията за местно развитие се прилагат 
разпоредбите на наРЕДба № 32 от 12.09.2008 г. и наРЕДба 23 от 
18.12.2009 г. на МЗХ.

Мярка 321: 
“Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони “

Цел на  мярката:
• Да се подобри достъпа на населението на селските райони 

до културни,  спортни и свързани със свободното време и отдиха 
услуги;

• Да се подобри достъпа на населението от селските райони до 
социални услуги;

• Да се подобри достъпа до услуги, свързани с информационните 
и комуникационни технологии.     Обхват на мярката:

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 инфраструктура. Дейността 
следва да отговаря на приоритетите на Плана за развитие на 
съответната община за периода 2007-2013г.;

Кой може да кандидатства:
Общини, юридически лица с нестопанска цел, читалища.
Основният предмет на дейност на кандидатите - юридически 

лица с нестопанска цел следва да е свързана с дейността/услугата 
която те целят да развиват.

      Какви дейности могат да бъдат финансирани чрез проект 
по тази мярка?

Мярката подпомага инвестиции в инфраструктура, 
обзавеждане  и/или оборудване за следните дейности: 

- Изграждане на нови или подобряване на съществуващи 
центрове за предоставяне на културни услуги, включително 
създаването на мобилни такива;

- Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно 
време и спорт 

- 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, др), 
включително създаването на мобилни центрове; 

- Изграждане или рехабилитация и оборудване 
на инсталации за производство на електрическа и/или 
топлинна енергия за сгради общинска собственост и/
или сгради, в които се предоставят различни услуги на 
общността, от възобновяеми енергийни източници; 

- изграждане на разпределителна мрежа за био-
горива или произведена от биомаса или други ВЕИ 
топлинна/електрическа енергия. 

-Инвестиции за подобряване на енергийната 
ефективност на общински или други сгради използвани за 
предоставяне на услуги на общността; (читалища)

      Какви са допустимите разходи?
1.  реконструкция  или  ремонт  на  сгради и/или друга 

недвижима собственост: 
2.  закупуване  на  нови  машини,  съоръжения,  

обзавеждане, включително  и  компютърен  софтуер  и  
специализирана  техника,  

3. разходи  за  закупуване  на  превозни  средства, както и  
5. всички други разходи, допустими   съгласно наРЕДба № 25 

ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г.,
 Финансови параметри за проектите (минимален и максимален 

размер)
Минимална стойност на финансовата  помощ за 1 проект: 3000 

евро
Максимална стойност на финансовата помощ за 1 проект на 

община : 150 000 евро
Максимална стойност на финансовата помощ за 1 проект на 

неправителствена организация/читалище – 50 000 евро
Размер на финансовата помощ (в %) – 
• 100% от общите допустими разходи за проекти на общините;
• 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически 

лица с нестопанска цел и на читалища за негенериращи приходи 
проекти и са в обществен интерес;

• 70% от общите допустими разходи за други проекти на 
неправителствени организации и на читалища

Критерии за избор на проекти/приоритети/:
С приоритет се финансират проекти, насочени към:
Приоритет ще бъде даден на проекти, които водят до :
- Приоритет ще бъде даден на проекти, които:
- Създават постоянни работни места 
- създават мобилни услуги, или такива, които не са били 

предлагани в населените  места 
- създава инфраструктура, обслужваща новосъздадени, или 

съществуващи икономически  субекти  
- Предлагат услуги към групи, застрашени от социално 

изключване
-    Генерират енергия от ВЕИ в сгради, в които се предлагат 

социални/образователни услуги
Общ публичен принос за мярката за периода на прилагане на 

Стратегията – 330 000 евро.
За всички параметри на проектите по Мярка 321,които не са 

описани в Стратегията за местно развитие се прилагат разпоредбите 
на наредба № 25 от 29.07.2008 г. и наРЕДба 23 от 18.12.2009 г. на 
МЗХ.

Мярка 322:
”Обновяване и развитие 

на населените места”
Цел на  мярката:

Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените 
места от селските райони     Обхват на мярката:

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции в паркове, зелени 
площи, улици, площади, тротоари и улично осветление, и обновяване 
на сгради в населените места от селските райони , които съответстват на 
приоритетите на общинския план  за развитие на съответната община, 
удостоверено с решение на общинския съвет.

Кой може да кандидатства:
• Общини, юридически лица с нестопанска цел, читалища; 
• Местни поделения на вероизповедания, които могат да 

кандидатстват за обновяване и ремонт на сгради с религиозно 
значение.     

Какви дейности могат да бъдат финансирани чрез проект по тази 
мярка?

      1.  рехабилитация  на  обществени  зелени  площи -  паркове  и  
градини,  детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на 
съоръжения; 

2. реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и 
подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална 
планировка; 

3.  реконструкция  и  изграждане  на  улична мрежа,  тротоари,  
площади,  улично осветление;

Какви са допустимите разходи?
1. Разходи за СМР за реконструкция/рехабилитация или ремонт на 

сгради и/или помещения и друга недвижима собственост, в т. ч. паркове 
и градини, детски площадки и съоръженията към тях; изграждане, 
реконструкция или ремонт на улична мрежа, тротоари, площади, улично 
осветление:

2. Закупуване на съоръжения, до пазарната им стойност;
3. Общи разходи, свързани с подготовката, изпълнението и 

отчитането на
дейностите по проекта,извършени по реда на  наРЕДба № 24 от 

29.07.2008г..
Финансови параметри за проектите (минимален и максимален 

размер)
--  Минимален размер на финансовата помощ за 1 проект– 3 000 

Euro
-- Максимален размер финансовата  помощ за 1 проект на община 

– 100 000 Euro
-- Максимален размер финансовата  помощ за 1 проект на 

неправителствена организация, читалище , гражданско сдружение на 
юридически и физически лица , местно поделение на вероизповеданията 
– 50 000 евро 

-- Размер на финансовата помощ (в %) – 
-- 100% от общите допустими разходи за проекти на общините; 
-- 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически 

лица с нестопанска цел, на читалища за негенериращи приходи проекти 
в обществен интерес;

-- 70% от общите допустими разходи за други проекти на 
неправителствени организации, читалища и местните поделения на 
вероизповеданията 

Критерии за избор на проекти/приоритети/:
В процеса на избор се дава приоритет на проекти, които водят до: 
-  Осигуряване на  постоянно поддържани работни места 
-  увеличаване привлекателността на територията; 
- намаляване на изолацията на вътрешността на територията
- подобряване достъпа на населението до услуги
Общ публичен принос за мярката за периода на прилагане на 

Стратегията – 260 000 евро.
За всички параметри на проектите по Мярка 322,които не са описани 

в Стратегията за местно развитие се прилагат разпоредбите на наРЕДба 
№ 24 от 29.07.2008 г. и наРЕДба 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ.

Су х а  р е к а  -  к р а с и в а т а  д о п и р н а  т о ч к а 
м е ж д у  Те р в е л  и  К р у ш а р и

Паркът на Тервел


