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Приоритет 1  
„Развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги“  

 

1 Подмярка 4.1 
„Инвестиции в 

земеделски 
стопанства“ от 

мярка 4 
„Инвестиции в 

материални 
активи“  

 

 
Повишаване 
конкурентоспособността на 
земеделието на територията 
на МИГ „ЗАВЕТ-КУБРАТ” чрез:  
1. преструктуриране и 
развитие на наличните 
материални мощности в 
стопанствата; 
2. насърчаване въвеждането 
на иновативни технологии в 
стопанството, модернизация 
на физическия капитал и 
повишаване на енергийната 
ефективност; 
3. опазване на компонентите 
на околната среда; 
4. спазване стандартите на 
Европейския съюз (ЕС) и 
подобряване на условията в 
земеделските стопанства, 
ориентиране към биологично 
производство; 
5. насърчаване на 
сътрудничеството и 
кооперирането между 
земеделските стопани. 
 

Оценяване на  
проектни 

предложения 
чрез подбор 

не Левовата 
равностойно
ст на 405000 

евро 

1. Регистрирани земеделски 
стопани, съгласно Наредба № 3 от 
1999 г., чийто минимален 
стандартен производствен обем 
на земеделското им стопанство е 
по-голям от левовата 
равностойност на 8000 евро;   
2. Кандидати, юридически лица, 
които могат докажат доход от 
земеделска дейност и/или 
участие и подпомагане по схемата 
за единно плащане на площ; 
3. 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. 
4. За подпомагане само за 
проекти за колективни 
инвестиции могат да 
кандидатстват и юридически 
лица, регистрирани по Търговския 
закон и/или Закона за 
кооперациите, които включват 
най-малко 6 лица и са извън 
посочените по-горе; 
5. Кандидатите трябва да имат 
седалище или съответно 
постоянен адрес за физическите 
лица на територията на община 
Завет или община Кубрат; 
6. Кандидатите следва да 
представят бизнес план /БП/, 
доказващ подобряване на 
дейността на ЗС чрез прилагане на 

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 
възможностите за 
производство на биологични 
земеделски продукти 
 

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, включително 
трайни насаждения от 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, 
включително 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, включително чрез 

 от 50% до 
90% 
 

 26.04.2017 г. 
 
 23.08.2017 г. 

26.05.2017 г. 
 
25.09.2017 г. 

не не Левовата 
равностой
ност на 
2500 евро 

Левовата 
равностой
ност на 
50000 евро 

                                                           
1 Индикативната годишна работна програма е одобрена с Решение № 22 по Протокол №11/16.11.2016г. на УС на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“  
2 Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 

2014-2020 г. 



 

планираните инвестиции и 
дейности подробно описани в 
представения БП; 
7. 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. 
 

 

 финансов лизинг; 
6. разходи за достигане на съответствие 
със съществуващи стандарти на ЕС - за 
млади земеделски стопани, 
получаващи финансова помощ по 
подмярка 6; 
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 на община Завет или 
община Кубрат; 
9. закупуване, включително 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 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; 
11. закупуване на софтуер, 
включително чрез финансов лизинг; 
12. за ноу-хау, придобиване на патенти 
права и лицензи, за регистрация на 
търговски марки и процеси, 
необходими за изготвяне и изпълнение 
на проекта; 
13. разходи, свързани с подготовка и 
изпълнение на 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 проекта, включени в т. 1 - 
12. 



 

2 Подмярка 4.2 
„Инвестиции в 

работка/маркети
нг на 

селскостопански 
продукти ” от 

мярка 4 
„Инвестиции в 

материални 
активи”  

 

"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, включително 
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; 
6. Кооперирането и 
интеграцията между 
земеделските производители 
и предприятията от 
хранително-вкусовата 
промишленост на 
територията на МИГ 

 
 

Оценяване на  
проектни 

предложения 
чрез подбор 

не Левовата 
равностойно
ст на 127500 

евро 

1. Регистрирани земеделски 
стопани, съгласно Наредба № 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 Завет или община 
Кубрат. 

 

Допустими са проекти с 
включени в тях дейности, 
които водят до подобряване 
на цялостната дейност на 
предприятието чрез:  
1. внедряване на нови 
продукти, процеси и 
технологии, и/или 
модернизиране на наличните 
мощности и подобряване на 
използването им, и/или  
2. намаляване на 
себестойността на 
произвежданата продукция, 
и/или  
3. постигане на съответствие с 
нововъведени стандарти на 
ЕС, и/или  
4. подобряване на 
сътрудничеството с 
производителите на суровини, 
и/или  
5. опазване на околната среда, 
включително намаляване на 
вредните емисии и отпадъци, 
и/или  
6. подобряване на 
енергийната ефективност в 
предприятията, и/или  
7. подобряване на 
безопасността и хигиенните 
условия на производство и 
труд, и/или  
8. подобряване на качеството 
и безопасността на храните и 
тяхната проследяемост, и/или  
9. подобряване на 
възможностите за 
производство на биологични 
храни чрез преработка на 
първични земеделски 
биологични продукти. 

 

1. изграждане, придобиване и 
модернизиране на сгради и други 
недвижими активи, свързани с 
производството и/или маркетинга, 
включително такива, използвани 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 производствения 
процес по преработка и маркетинга, в 
т.ч. за: 
а) преработка, пакетиране, 
включително охлаждане, замразяване, 
сушене, съхраняване и др. на 
суровините или продукцията; 
б0 производство на нови продукти, 
въвеждане на нови технологии и 
процеси; 
в0 опазване на компонентите на 
околната среда; 
г0 производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници за 
собствените нужди на предприятието, 
включително чрез преработка на 
растителна и животинска първична и 
вторична биомаса; 
д0 подобряване на енергийната 
ефективност и за подобряване и 
контрол на качеството и безопасността 
на суровините и храните; 
3. закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, на специализирани 
транспортни средства, включително 
хладилни такива, за превоз на 
суровините или готовата продукция, 
използвани и произвеждани от 
предприятието; 
4. изграждане/модернизиране, 
включително оборудване на   
лаборатории, които са собственост на 
кандидата, разположени са на 
територията на предприятието и са 
пряко свързани с нуждите на 
производствения процес, включително 
чрез финансов лизинг; 
5. материални инвестиции за постигане 
на съответствие с новоприети 
стандарти на Съюза, включително чрез 
финансов лизинг; 
6. разходи за достигане на съответствие 
с международно признати стандарти за 
системи за управление, разходи за 
въвеждане на добри производствени 
практики, системи за управление на 
качеството и подготовка за 
сертификация в предприятията само 
когато тези разходи са част от общ 
проект на кандидата; 
7. закупуване на софтуер, включително 
чрез финансов лизинг; 
8. за ноу-хау, придобиване на патентни 
права и лицензи, за регистрация на 
търговски марки и процеси, 
необходими за изготвяне и изпълнение 
на проекта; разходи, свързани с 
проекта, в т.ч. разходи за предпроектни 
проучвания, такси, хонорари за 
архитекти, инженери и консултанти, 
консултации за икономическа 
устойчивост на проекти, извършени 
както в процеса на подготовка на 
проекта преди подаване на 
заявлението за подпомагане, така и по 
време на неговото изпълнение, които 

50% 26.04.2017 г. 
 
 23.08.2017 г. 

26.05.2017  
 
25.09.2017 г. 

не Не  Левовата 
равностой
ност на 
2500 евро 

Левовата 
равностой
ност на 
50000 евро 



 

3 Подмярка 8.6* 
Инвестиции в 
преработката, 

мобилизирането 
и търговията на 
горски продукти 

от мярка 8 
„Инвестиции в 
развитието на 

горските 
територии и 

подобряване на 
жизнеспособнос

тта на горите”  
 

Подмярката цели да се 
подсигурят средства за 
подпомагане на 
недържавните гори, както и 
държавните гори, 
стопанисвани от общини и 
частно-правни юридически 
лица, които да могат да 
запазят освен своята 
многофункционалност и 
конкурентоспособността на 
собствениците/стопаните си, 
за да продължат с 
устойчивото управление на 
горите си. 

 

Оценяване на  
проектни 

предложения 
чрез подбор 

не Левовата 
равностойно
ст на 60000 

евро 

1. Физически и юридически лица, 
собственици на горски територии; 
2. Община Завет или Община 
Кубрат; 
3. Сдружения на частни 
собственици на горски територии; 
4. Микро, малки и средни 
предприятия; 
5. Горски стопани, доставчици на 
услуги. 
6. Кандидатите трябва да имат 
седалище или съответно 
постоянен адрес за физическите 
лица на територията на община 
Завет или община Кубрат. 
 

 

Допустими дейности и 
разходи: 
За инвестиции в преработка и 
маркетинг на горски продукти 
преди индустриалната 
преработка на дървесината: 
1. Изграждане, придобиване 
или подобрение на сгради и 
други недвижими активи 
необходими за първичната 
преработка на дървесината, 
както и закупуването на земя, 
когато са пряко свързани с 
изпълнението на проекта;  
2. Закупуването или вземането 
на лизинг на нови машини и 
оборудване за първична 
преработка на дървесината, 
както и други работни 
операции, предхождащи 
промишлената преработка, до 
пазарната цена на актива;  
3. Закупуването или вземането 
на лизинг на нови машини и 
оборудване за преработка на 
недървесни горски продукти;  
4. Разходи за инвестиции в 
подобряване на 
икономическата стойност на 
горите, в т.ч.: отгледни сечи 
във високостъблени и семенно 
възобновени издънкови гори 
до 40 годишна възраст;  
5. Закупуване или вземането 
на лизинг на щадящи почвата 
и ресурсите специализирана 
горска техника и оборудване 
за сеч, извозване, товарене и 
транспорт на дървесина за 
едно или повече стопанства;  
6. Разходи за закупуване на 
земя, когато са пряко свързани 
с изпълнението на проекта и 
не надхвърлят 10 % от общите 
допустими разходи по 
проекта. 
7. Общи разходи, свързани с 
инвестицията, например 
хонорари на архитекти, 
инженери и консултанти, 
хонорари, свързани с 
консултации относно 
екологичната и 
икономическата устойчивост, 
включително проучвания за 
техническа осъществимост; 
8. Нематериални инвестиции: 
придобиването или 
развитието на компютърен 
софтуер и придобиването на 
патенти, лицензи, авторски 
права, търговски марки и т.н. 

Условия за допустимост:  
• Закупуването на оборудване за сеч е 
допустимо за подпомагане само ако 
предвиденото устойчиво ползване на 
дървесина позволява подходящото му 
ефикасно използване; 
• Частните собственици трябва да 
притежават минимум 0.5 ха горски 
територии; Сдруженията на частните 
собственици трябва да притежават 
горски територии с площ минимум 1.0 
ха; 
• Юридическите лица - частни 
собственици, са допустими за 
подпомагане, само ако са регистрирани 
съгласно българското законодателство 
и максималното участие на държавата в 
тях не превишава 25%; 
• Общините и техните сдружения 
трябва да притежават минимум 10 ха 
гори; 
• За първична преработка на дървесина 
са допустими само микро, малки и 
средни предприятия. 
 

 До  
50 % 

Ноември  
2017 г. 

Декември 
2017 г. 

не  не Левовата 
равностой
ност на 
2500 евро 

Левовата 
равностой
ност на 
35000 евро 

4 Подмярка 6.4 * 
Подкрепа за 
инвестиции в 
установяването и 
развитието на 
неселскостопанс
ки дейности 

 

Насърчаване  на 
разнообразяването на 
икономическите дейности, 
създаване и развитие на 
малки предприятия и 
разкриване на работни 
места. 
Развитието на 

Оценяване на  
проектни 

предложения 
чрез подбор 

не Левовата 
равностойно
ст на 427500 

евро 

1.Земеделски производители или 
микропредприятия, регистрирани 
като еднолични търговци или 
юридически лица по Търговския 
закон, Закона за кооперациите 
или Закона за вероизповеданията, 
както и физически лица, 
регистрирани по Закона за 

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 

Мярката финансира материални и 
нематериални инвестиции, за 
създаване и развитие на неземеделски 
дейности в селските райони, 
включващи: 
1.Изграждане или подобренията на 
недвижимо имущество. 
2.Закупуване на нови машини и 

До 75% Ноември  
2017 г. 

Декември 
2017 г. 

не не Левовата 
равностой
ност на 
7500 евро 

Левовата 
равностой
ност на 
100000 
евро 

http://evroprogrami.com/mnenieto-na-konsultanta/klasifikaciya-na-selskite-rayoni-v-prsr-2014-2020


 

предприемачеството в 
селските райони е от 
съществено значение за 
задържане на жителите на 
селските територии, особено 
на младите хора и за 
разнообразяване на 
икономиката на селските 
райони. Развитието на 
бизнеса ще повлияе и на 
намаляване на бедността в 
тези райони. Подпомагането 
на инвестициите в 
неземеделски дейности е от 
съществено значение за 
устойчивото възходящо 
развитие на селските райони. 
Подпомагането по мярката 
ще допринесе за постигане 
на междусекторните цели в 
областта на иновациите и 
околната среда. 
Помощта за реализиране на 
неземеделски дейности ще 
спомогне въвеждането на 
иновативни технологии или 
продукти в селските райони 
Насърчаването на 
инвестиционните 
дейности ще подпомогне 
създаването на заетост и ще 
ускори диверсификацията на 
неземеделските дейности. 
Подмярката ще подпомогне 
развитието на технологиите в 
областта на „зелената 
икономика“, включително на 
енергия от ВЕИ за собствено 
потребление. 
Чрез финансовата подкрепа 
ще се подпомогне 
усвояването на потенциала 
за развитие на туризъм, 
съчетаващ природни и 
културни ценности. 

занаятите; 
2.Кандидатите трябва да имат 
седалище или съответно 
постоянен адрес за физическите 
лица на територията на община 
Завет или община Кубрат; 
3.При определянето на едно 
предприятие за 
микропредприятие се следва 
дефиницията на Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията. 
4.Кандидатът е необходимо да 
представи разработен бизнес 
план, който да показва 
икономическа жизнеспособност 
на инвестицията за срок от 5 
години/ 10 години при 
строително-монтажни работи. 
 

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 Европейския съюз 
(независимо от вложените 
продукти и материали); 
3.Развитие на услуги във 
всички сектори (например: 
грижи за деца, възрастни хора, 
хора с увреждания, здравни 
услуги (само извън 
публичните), счетоводни и 
други, свързани с бизнеса 
услуги, ветеринарни дейности 
и услуги базирани на ИТ и др.; 
4.Производство на енергия от 
възобновяеми енергийни 
източници за собствено 
потребление; 
5.Развитие на занаяти 
(включително предоставяне на 
услуги, свързани с участието на 
посетители в занаятчийски 
дейности) и други 
неземеделски дейности. 
 

оборудване, включително компютърен 
софтуер до пазарната стойност на 
активите; 
3.Нематериални инвестиции: 
придобиване и създаване на 
компютърен софтуер и придобиване на 
патенти, лицензи, авторски права и 
марки. 
4.Общи разходи – хонорари на 
архитекти, инженери и консултанти, 
хонорари, свързани с консултации 
относно екологичната и 
икономическата устойчивост, 
включително проучвания за техническа 
осъществимост – максимум 12 % от 
допустимите разходи. 
5.Разходите за предварителни 
проучвания, подготовка на бизнес план 
и консултантски услуги по подготовка, 
изпълнение и отчитане на проектите не 
могат да надвишават 6% от сумата на 
общо допустимите разходи.  

 

Приоритет  2 
Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси  

 

5 Подмярка 7.2. 
Инвестиции в 
създаването, 

подобряването 
или 

разширяването 
на всички видове 

малка по 
мащаби 

инфраструктура  
 

Развитие на социалната, 
образователна и културна 
инфраструктура и 
подобряване на 
възможностите за активен 
живот, социално 
приобщаване и 
разнообразни дейности за 
свободното време на хората 
от всички поколения  

 

Подбор на 
проектни 

предложения 

не Левовата 
равностойно
ст на 270000 

евро 

1. Община Завет или Община 
Кубрат; 
2. Юридически лица с 
нестопанска цел за дейности, 
свързани със социалната и 
спортната инфраструктура и 
културния живот; 
3. Читалища за дейности, 
свързани с културния живот; 
4. Кандидатите трябва да имат 
седалище на територията на 
Община Завет или община 
Кубрат; 

 

1. Изграждане и/или 
обновяване на площи за 
широко обществено ползване, 
предназначени за трайно 
задоволяване на обществени 
потребности от общинско 
значение. 
2. Изграждане, реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на социална 
инфраструктура за 
предоставяне на услуги, които 
не са част от процеса на 
деинституционализация на 
деца или възрастни, 
включително транспортни 
средства. 
3. Реконструкция и/или 
ремонт на общински сгради, в 
които се предоставят 
обществени услуги. 
4. Изграждане, реконструкция, 

За строителство, реконструкция, 
рехабилитация, изграждане, 
обновяване, ремонт и/или реставрация 
на сгради и/или помещения и/или 
друга недвижима собственост, съгласно 
допустимите за подпомагане дейности 
които са: 
1. разходи, свързани с прякото 
изпълнение на строително-монтажните 
работи, вкл. непредвидени разходи в 
размер до 5% от стойността на 
одобрените СМР. 
2. закупуване на нови транспортни 
средства, оборудване и обзавеждане 
до пазарната им стойност, включително 
чрез финансов лизинг, съгласно 
допустимите за подпомагане дейности; 
3. придобиване на компютърен 
софтуер, патентни и авторски права, 
лицензи, регистрация на търговски 
марки, до пазарната им стойност; 
4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. 

до 100% 26.04.2017 г. 
 
 23.08.2017 г. 

26.05.2017  
 
25.09.2017 г. 

не не Левовата 
равностой
ност на 
10000 евро 

Левовата 
равностой
ност на 
50000 евро 



 

ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на спортна 
инфраструктура. 
5. Изграждане, реконструкция, 
ремонт, реставрация, 
закупуване на оборудване 
и/или обзавеждане на обекти, 
свързани с културния живот, 
вкл. мобилни такива, вкл. и 
дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на 
прилежащите пространства. 
6. Реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или 
обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура 
с местно значение в селските 
райони 

 
 

разходи за хонорари за архитекти, 
инженери и консултанти, консултации 
за икономическа и екологична 
устойчивост 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 по т.1-3. 
5. Разходите за предварителни 
проучвания и консултантски услуги по 
подготовка, изпълнение и отчитане на 
проектите не могат да надвишават 5% 
от сумата на общо допустимите 
разходи.  
6. Закупуването чрез финансов лизинг 
на активите е допустимо, при условие 
че ползвателят на помощта стане 
собственик на съответния актив не по-
късно от датата на подаване на 
заявката за междинно или окончателно 
плащане за същия актив. 

6 Подмярка 7.5.* 
Инвестиции за 

публично 
ползване в 

инфраструктура 
за отдих, 

туристическа 
информация и 

малка по мащаб 
туристическа 

инфраструктура  
 

Подбор на 
проектни 

предложения 

не Левовата 
равностойно
ст на 90000 

евро 

1. Община Завет или община 
Кубрат; 
2. Юридически лица с 
нестопанска цел със седалище на 
територията на Община Завет или 
община Кубрат. 

 

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). 

1. Изграждането, включително 
отпускането на лизинг, или 
подобренията на недвижимо 
имущество; 
2. Закупуването или вземането на 
лизинг на нови машини и оборудване, 
обзавеждане до пазарната цена на 
актива; 
3. Следните нематериални инвестиции: 
придобиването или развитието на 
компютърен софтуер и придобиването 
на патенти, лицензи, авторски права, 
търговски марки.  
4. Общи разходи, свързани с 
изброените по-горе, като разходи за 
проучвания, разходи за архитекти, 
инженери за изготвяне на проектно-
сметна документация, разходи, 
свързани с консултации относно 
екологичната и икономическата 
устойчивост, разходи по управление и 
отчитане на проектите. Разходите по т. 
4 не трябва да надхвърлят 12% от 
сумата на преките инвестиционни 
разходи по т.1-3. 
5. Консултациите, пред-
проектнитепроучвания, подготовка и 
окомплектоване на пакета от 
документи за кандидатстване и 
консултантски услуги, свързани с 
изпълнението и отчитане на дейностите 
по проекта до изплащане на помощта, 
и не могат да надвишават 5 % от сумата 
на допустимите разходи по т.12.  
 

до 100% Ноември  
2017 
 

Декември 
2017 

не не Левовата 
равностой
ност на 
10000 евро 

Левовата 
равностой
ност на 
80000 евро 

7 Мярка 19.2-05*, 
извън ПРСР: 

Партньорства за 
насърчаване на 

селската 
природа, 

самобитност, 
традиции и 

Възстановяване, опазване и 
развитие на местните 
природни и културни 

ресурси  
 

Подбор на 
проектни 

предложения 

не Левовата 
равностойно
ст на 120000 

евро 

1. Община Завет; 
2. Община Кубрат; 
3. Юридически лица с 
нестопанска цел, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел;  
4. Читалища, вписани по Закона за 
народните читалища; 

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 

1. Разходи за проучвания, оценка и 
планове назначими за общността 
природни територии. 
2. Разходи свързани с проучване, 
провеждане на археологически 
разкопки, консервиране  и/или 
възстановяване на паметници на 
културата с местно значение и 

до 100% в 
зависимос
т от 
кандидата 

Ноември  
2017 г. 

Декември 
2017 г. 

Предстои 
да бъде 
уточнено 

Предстои да 
бъде 
уточнено 

От 
левовата 
равностой
ност на 
7000 евро 
до 
10000евро 
в зависи-

Левовата 
равностой
ност на 
50000 евро 



 

култура.  
 

5. Юридически лица, 
регистрирани по Търговския 
закон, Закона за кооперациите 
или Закона за занаятите;  
6. Кандидатите трябва да имат 
седалище на територията на 
община Завет или община 
Кубрат; 

 

и геоморфоложка); както и 
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: 
- 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.  

 

устройство на достъпна среда до тях. 
3. Разходи за  обучение и подготовка на 
водачи и аниматори. 
4. Разходи за създаване на местна 
туристическа и културна инфраструк-
тура, предназначена за провеждане на 
събори и фестивали  на открито.  
5. Разходи за почистване, съхраняване, 
възстановяване и поддържане на зна-
чими природни и културно-исторически 
обекти, в т.ч. археологически, както и 
терените около тях. 
6.Разходи за създаване, съхраняване и 
обогатяване на музейни исторически 
или етнографски сбирки. 
7.Разходи за изготвяне на 
информационни материали – плакати, 
статии, радио и телевизионни 
предавания, атласи и карти на 
територията, табели и др. 
8.Закупуване на оборудване и 
обзавеждане на сгради, които са част от 
културното наследство. 
9.Разходи за проучвания и изработване 
на материали за идентифициране, 
документиране, изследване и/или 
съхраняване на материалното и 
нематериалното културно наследство 
на територита. 
10.Разходи за провеждане на 
фестивали, събори, организиране на 
изложби, семинари. 
11.Разходи за семинари и 
конференции, свързани с изграждане 
на партньорства и създаване на мрежи 
между различни културни 
институции/музеи, музейни сбирки, 
читалища, общини, НПО. 
12.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, патентни 
права и лицензи, такси и разходи, 
необходими за организиране  на 
проектните дейности в общ размер до 
12 %.  
13.Консултациите, пред-проектните 
изследвания, подготовка и 
окомплектоване на пакета от 
документи за кандидатстване и 
консултантски услуги, свързани с 
изпълнението и отчитане на дейностите 
по проекта до изплащане на помощта, 
и не могат да надвишават 5 % от сумата 
на допустимите разходи по т.12.  
14.Финансова помощ за предварителни 
разходи по консултации и придобиване 
на проектна готовност се предоставя 
само в случаите, когато същите са 
извършени действително и са 
направени не по-рано от една година 
преди датата на кандидатстване.  

мост от 
кандидата 

 

*Ако е приложимо 


