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СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ 

 

обявява в рамките на  
 

ПЕТИ ПРИЕМ  
 

на проекти 
 

ПОКАНА 
 

за  
 

прием на заявления за подпомагане по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"  от 
стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, финансирана от Програмата за 

развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони. 

 
I) Териториален обхват на мярката:  
 
Цялата територия на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ - общините Брезово и Братя Даскалови 
 
II) Допустими бенефициенти: 
 
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. 

3. Имат седалище или клон със седалище на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 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. 

4. Всички бенефициенти задължително следва да имат постоянен адрес – за физически лица, и седалище за 
еднолични търговци и юридически лица на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.  

5. Всички бенефициенти следва да отговарят на изискванията посочени в чл. 13 от Наредба № 30/11.08.2008 г. 
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски 
дейности " по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

 
III) Допустими дейности: 
 
Допустими са само проекти, чийто дейности се осъществяват на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните  неземеделски дейности: 

 Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения; 

 Производство и продажба на възобновяема енергия; 
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 Развитие на селски туризъм и възстановяване на занаятчийски практики; 

 Развитие на социални услуги за населението; 

 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; 

 
Не се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори, раздели, групи или дейности: 
1. Производство и преработка на земеделски продукти, посочени в приложение № 1;  
2. Производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;  
3. Въгледобив;  
4. Стоманодобив; 
5. Производство на синтетични влакна; 
6. Залагания и хазарт; 
7. Финансови услуги и операции с недвижими имоти; 
8. Сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение; 
9. Производство и продажба на биогорива от биомаса; 
10. Производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с 

капацитет на инсталацията над един мегават; 
11. Производство и продажба на биоенергия при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство, с 

капацитет на инсталацията над един мегават; 
12. Изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и 

лов; 
13. Посочени в чл. 3, ал. 5 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 Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.) в случаите, когато кандидатът е микропредприятие по 
смисъла на Закона за малките и средните предприятия; 

14. Развъждане на животни (с изключение на коне за неземеделски дейности), както и производството на 
чистопородни разплодни животни и хибриди. 

 
IV) Допустими разходи: 
 
Допустими за финансова помощ са следните 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: 

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери; 
б) 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. 

 
V) Недопустими разходи: 
 
Недопустими са всички разходи посочени като „НЕДОПУСТИМИ“ в: 

 Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на МЗХ и  

 Наредба № 30/11.08.2008 г. на МЗХ. 
 
VI) Финансови параметри за проектите: 



 

                                                                   
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови”  

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Договор №РД50-92/13.06.2012 г. 

3 

 

 
1. Минимален размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 500 евро. 
2. Максималният размер на общите допустими разходи за целия период за прилагане на Стратегията за местно 

развитие за един бенефициент е левовата равностойност на 200 000 евро. 
3. Общият разполагаем бюджет по мярката за настоящия период на прием на проекти е 398 989 лв. 
 
VII) Финансовата помощ е в размер на: 
 

1. 70% от общите одобрени инвестиционни разходи;  
. 

 
VIII) Предоставяне на консултации: 
 
Екипът на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ ще предоставя консултации на потенциалните 

бенефициенти по следните начини: 
- Устни консултации в офиса на МИГ гр. Брезово, ул. „Г. Димитров“ 25, ет. 4 в сградата на община Брезово по 

предварителна заявка, която може да бъде изтеглена от сайта на МИГ http://mig.brezovo.bg 
- Писмени консултации по електронна поща  migb_bd@abv.bg  
 
ІX) Период на приемане на Заявленията за подпомагане: 
 
От 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г. всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа. Документите ще се приемат в 

офиса на МИГ на адрес: гр. Брезово, ул. „Г. Димитров“ 25, ет. 4. Офисът се намира в административната сграда на 
община Брезово. 

Краен срок за подаване на заявления за подпомагане: 19.09.2014 г. до 17:00 ч. 
 
 
Лица за контакти: 

 Боян Костадинов – Изпълнителен директор: 0885 290 190 и 0879 495 889  

 Маньо Манев - Експерт по прилагане на СМР: 0879 495 886 

 Ани Троева - Технически асистент: 0879 495 888 

 Видка Узунова – счетоводител: 0879 495 885 
Офис на МИГ тел.: 03191/2624 

Необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на Сдружение „МИГ 
Брезово, Братя Даскалови“ - http://mig.brezovo.bg , а също така може да бъде получена и от офиса на МИГ всеки 
ден от 09.00 до 17.00 часа. 
 

 
 

 
 

http://mig.brezovo.bg/
mailto:migb_bd@abv.bg
http://mig.brezovo.bg/

