
 
 

Грантови схеми по Програмата за развитие на селските райони  

(към 6 май 2009 г.) 
   

Наименование на 

грантовата схема 

Бенефициенти 

(Получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

Грантови схеми по програмата за развитие на селските райони финансиращи МСП от неземеделски сектори 

Мярка 312 

„Подкрепа за 

създаване и развитие 

на микропредпри-

ятия”* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Микропредприятия, 

работещи в 

неземеделски 

сектори в селските 

общини 

� Мярката се прилага 

в 231 общини в 

селските райони 

Минимален размер: 

10 000 лв. 

 

Максимален 

размер:   

800 000 лв. 

 

В случаи на 

инвестиции за 

производство на 

енергия от 

възобновяеми 

източници:  

2 млн. лв. 

 

 

До 70% от общите 

допустими разходи 

Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по 

маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски 

сектори, като: 

� Преработвателна промишленост - производство на мебели, 

леко машиностроене и т.н. 

� Производство на възобновяема енергия 

� 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. 

 

Ще се подпомагат инвестиции и в други сектори, с изключение 

на: 

� Първична преработка на земеделски продукти, рибарство и 

аквакултури 

� Секторите за преработка и маркетинг на допустими 

предприятия за подпомагане по мярка „Добавяне на стойност 

към земеделски и горски продукти” 

� Въгледобив и стоманодобив 

� Производство на синтетични влакна 

� Хазарт, финансови услуги и посредничество в недвижими 

имоти, както и сектори и дейности, определени в чл. 1 от 

Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 

Отворена за 

кандидатстване 

в периода: 

 

01.01.-

13.05.2009 

 
01.07.- 

08.09.2009 

 

12.10.-

15.12.2009 

 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 

Бенефициенти 

(Получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

Грантови схеми по програмата за развитие на селските райони финансиращи МСП от неземеделски сектори 

Мярка 123 

„Добавяне на 

стойност към 

земеделски и горски 

продукти” 

� Физически или 

юридически лица, 

регистрирани по 

Търговския закон 

или Закона за 

кооперациите 

� Микро, малки и 

средни предприятия 

� Големи 

предприятия с по-

малко от 750 

работника или с 

оборот по-малък от 

400 млн. лв. 

 

Минимален размер: 

20 000 лв. 

 

Максимален 

размер: 8 млн. лв. 

 

 

� 50% от общите 

одобрени 

инвестиционни 

разходи за микро, 

малки и средни 

предприятия 

 

� 25% от общите 

одобрени 

инвестиционни 

разходи за големи 

предприятия с по-

малко от 750 

работника или с 

оборот по-малък от 

400 млн. лв. 

Материални инвестиции: 

� Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради 

� Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване 

� Закупуване на транспортни средства 

� Изграждане и модернизиране на лаборатории 

� Инвестиции за достигане на съответствие с действащите и 

новоприетите стандарти на Общността 

� Закупуване на земя 

 

Нематериални инвестиции: 

� Сертификация, въвеждане на системи за управление, 

закупуване на софтуер, ноу-хау, такси, хонорари за 

архитекти, консултанти и др. 

 

Допустимост на производствените сектори: 

� Мляко и млечни продукти 

� Месо и месни продукти 

� Плодове и зеленчуци, включително гъби 

� Пчелен мед 

� Зърнени, мелничарски и нишестени продукти 

� Растителни и животински масла и мазнини 

� Технически и медицински култури, вкл. маслодайна роза и 

билки 

� Готови храни за селскостопански животни (фуражи) 

� Гроздова мъст, вино и оцет 

� Производство на енергия чрез преработка на растителни и 

животински продукти от първична и вторична биомаса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отворена за 

кандидатстване 

в периода: 

 

01.01.-

15.05.2009 

 

16.05.-

31.07.2009 

 

03.08.-

30.10.2009 

 

02.11.-

21.12.2009 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

Грантови схеми по програмата за развитие на селските райони финансиращи земеделските производители и собствениците на гори 

Мярка 112 

„Създаване на 

стопанства на 

млади фермери” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физически лица или 

еднолични търговци, 

които: 

� Са регистрирани, 

като земеделски 

производители не 

по-малко от 14 

месеца преди датата 

на кандидатстване и 

осъществяват 

земеделска дейност  

� Са на възраст от 18 

до 40 години 

� Притежават 

съответните 

професионални 

познания и умения 

 

 

 

Общият размер на 

финансовата помощ 

е не повече от 

левовата 

равностойност  

на 50 000 лв. 

100% � Увеличаване икономическия размер на земеделското 

стопанство минимум с 3 икономически единици 

� Увеличаване обработваемата площ на земеделското стопанство 

� Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни 

насаждения, ягодоплодни и винени лозя 

� Подобряване на сградния фонд чрез извършване на 

строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко 

свързани с дейността на стопанството 

� Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване 

на селскостопанска техника, машини, съоръжения и 

оборудване за нуждите на земеделското стопанство 

� Увеличаване броя на животните в стопанството 

� Придобиване на професионална квалификация в областта на 

земеделието 

� Достигане на съответствие със стандартите на Общността по 

отношение изискванията за безопасност на труда, опазване на 

околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните 

изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните, 

чрез извършване на съответните инвестиции за това 

� Преминаване към биологично производство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схемата е 

отворена за 

кандидатстване 

(до изчерпване 

на бюджета) 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

Грантови схеми по програмата за развитие на селските райони (ПРСР), финансиращи земеделските производители и собствениците на гори 

Мярка 121 

„Модернизиране на 

земеделските 

стопанства” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Земеделски 

производители 

 

� Признати 

организации на 

земеделски 

производители 

Минимален размер: 

7 000 лв. 

 

Максимален 

размер: 3 млн. лв. 

 

(за целия период на 

прилагане 

на ПРСР (2007-2013 

г.) за един 

кандидат) 

 

� Между 50 и 65%, в 

зависимост от това 

дали проектът ще се 

реализира на 

територията на 

необлагодетелстван 

район и в зависимост 

от това дали ще бъде 

реализиран от млад 

фермер 

 

� Финансовата помощ 

ще бъде 75% от 

общите допустими 

разходи по проекти, 

отнасящи се до 

защита на водите от 

замърсявания с 

нитрати от земеделски 

произход и за 

проекти, разположени 

на територията на 

нитратно 

чувствителни зони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Внедряване на нови продукти, процеси и технологии 

� Закупуване на оборудване, подобряване на наличните 

производствени, материални и/или нематериални активи 

� Подобряване на сътрудничеството с производителите и 

преработвателите на земеделски продукти 

� Опазване на околната среда, включително с намаляване на 

вредните емисии и отпадъци 

� Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси 

и подобряване ефективността на използваните при 

производството суровини 

� Подобряване условията на труд 

� Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, 

екологичните и другите условия на производство 

� Подобряване качеството на произвежданите земеделски 

продукти 

� Подобряване на възможностите за производство 

� Преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти 

Отворена за 

кандидатстване 

в периода: 

 

01.01.-

13.05.2009 

 

14.05.-

30.06.2009 

 

06.07.-

31.08.2009 

 

02.09.-

20.10.2009 

 

22.10.-

22.12.2009 

 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

Грантови схеми по програмата за развитие на селските райони финансиращи земеделските производители и собствениците на гори 

Мярка 311 

„Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности”* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Земеделски 

производители в 

общините от 

селските райони 

 

� Мярката предоставя 

безвъзмездна 

помощ на 

земеделски 

производители за 

инвестиции в 

неземеделски 

дейности 

 

� Мярката ще се 

прилага в 231 

общини в селските 

райони 

Максимален 

размер: 400 000 

евро 

 

В случаи на 

инвестиции за 

производство на 

енергия от 

възобновяеми 

източници: 

1 000 000 евро 

До 70% от общите 

допустими разходи 

Развитие на селски туризъм: 

� Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите 

(вкл. семейни хотели и къмпинги) 

� 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 (вкл. 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, продажба и маркетинг на земеделски продукти, 

които не се подпомагат по мярка 123  

� Създаване/обновяване или подобрение на работилници за 

поддръжка и ремонт на машини и съоръжения 

� Производство на енергия от възобновяеми източници 

Отворена за 

кандидатстване 

в периода: 

 

01.01.-

13.05.2009 

 

14.05.- 

25.07.2009 

 

26.07.- 

28.10.2009 

 

29.10.- 

31.12.2009 

Мярка 122 

„Подобряване 

икономическата 

стойност на 

горите” 

� Частни собственици 

на гори с площ над 

0.5 ха (физически и 

юридически лица) и 

техните сдружения 

 

� Общини, 

притежаващи гори 

над 10 ха и техните 

сдружения 

Минимален размер: 

2 000 лв. 

 

Максимален 

размер: 1 200 000 

лв. 

 

(за един кандидат 

за целия 

период на 

прилагане на 

ПРСР) 

 

� До 50% от общите 

допустими разходи 

 

� До 60% от общите 

допустими разходи 

за необлагодетелст-

вани райони или 

обозначени места по 

Натура 2000 

� Изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за 

недържавни гори 

� Осветления и прочистки в издънкови гори след сечи за естествено 

семенно възобновяване в дървостои на възраст между 1 и 10 год. – 
веднъж за периода на програмата 

� Кастрене в борови култури под 40 годишна възраст 

� Отгледни сечи в млади (под 40 годишна възраст) иглолистни и 

широколистни гори 

� Закупуване на подходящо оборудване, като: 

- Оборудване за сеч, като харвестъри, процесори, моторни триони 
- Извозна техника, като сортиментни извозвачи, трактори, въжени 

линии 

 

Бележка: Дейности, свързани с възстановяването на горите след 

окончателни сечи не са допустими за подпомагане 

Отворена за 

кандидатстване 

в периода: 

 

01.01.-

13.05.2009 

 

14.05.-

31.08.2009 

 

01.09.-

18.12.2009 

 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

Грантови схеми по програмата за развитие на селските райони финансиращи земеделските производители и собствениците на гори 

Мярка 223 

„Първоначално 

залесяване на 

неземеделски земи” 

Финансова помощ сe 

предоставя за 

инвестиции, 

извършвани върху 

всички неземеделски 

земи на територията 

на цялата страна, 

независимо от 

собствеността им, 

попадащи в общини с 

лесистост по- малка 

от 60% или райони с 

висок и среден риск 

от ерозия 

Минимален размер: 

2 400 лв.  

(за един проект за 

целия период на 

прилагане на ПРСР 

за един кандидат) 

 

Максимален 

размер: 600 000 лв. 

За създаване: 

� До 70% от общите 

допустими разходи 

� До 100% от общите 

допустими разходи, 

ако бенефициентът е 

община от селските 

райони 

� До 80% от общите 

допустими разходи в 

необлагодетелствани 

райони и места по 

Натура 2000 

 

За поддръжка: 

� За презасяване и 

презасаждане 10% от 

разходите за 

създаване 

� За отглеждане (по 

определена 

методология) 

 

 

 

Залесяване, което включва: 

� Създаване на програма/план за залесяване и/или технологичен 

план за залесяване 

� Почвоподготовка 

� Сеене или засаждане 

� Дейности за направляване на естественото редуване на 

видовете 

� Ограждане на залесената територия 

 

Поддръжка, която включва:   

� Попълване (презасяване или презасаждане) 

� Отглеждане на младите горски култури до 5 години след 

залесяването 

 

Бенефициенти могат да са: 

� Физически лица, юридически лица, собственици на 

неземеделски земи с площ над 0,5 ха 

� Общини притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха 

� Държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, 

национални паркове и научно-изследователски горски 

стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха 

Отворена за 

кандидатстване 

в периода: 

 

01.01.-

13.05.2009 

 

01.06.- 

14.08.2009 

 

30.09.2009 – 

11.12.2009 

Мярка 211 

„Плащания на 

земеделски стопани 

за природни 

ограничения в 

планинските 

райони” 

Земеделски стопани: 

физически лица, 

еднолични търговци 

или юридически лица 

 

- Диференцирани нива на 

плащания, в зависимост 

от размера на 

стопанството: 

� От 0 до 50 ха: 90 евро 

на ха 

� За частта над 50 до 

100 ха: 40 евро на ха 

� За частта над 100 

хектара: 0 евро на ха 

 

 

Плащанията целят да компенсират допълнителните разходи или 

по-ниските икономически приходи поради природните 

ограничения за земеделско производство в планинските 

необлагодетелствани райони 

Схемата е 

отворена за 

кандидатстване 

(до изчерпване 

на бюджета) 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

Грантови схеми по програмата за развитие на селските райони финансиращи земеделските производители и собствениците на гори 

Мярка 226 
„Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни 

дейности” 

� Частни собственици 
на гори и техните 

сдружения 

� Общини собственици 

на гори и/или техните 

сдружения 

� Държавни 

лесничейства, 

държавни 

дивечовъдни станции, 

национални паркове и 

научно 
изследователски 

горски стопанства 

Минимален размер: 1 
000 евро  

 

Максимален размер: 

300 000 евро 

 

(за един проект за 

целия период на 

прилагане на ПРСР за 

един кандидат) 

 

До 100% от общите 
допустими разходи 

Възстановителни дейности: 
� Почистване на площите, пострадали от горски пожари, ветровали или 

насекоми 

� Презалесяване на пострадалите гори чрез използване на местни 

дървесни видове 

� Създаване и поддръжка на депа за съхранение на дървесината в 

случаите на природни бедствия 

 

Превантивни дейности за борба с горските пожари: 

� Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура –

лесокултурни прегради, противопожарни полоси, минерализовани 

ивици и т.н. 
� Закупуване на оборудване за противопожарни депа 

� Строителство и подобряване на площадки за хеликоптери 

� Строителство и подобряване на водоизточници за борба с пожарите 

� Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване 

на средства за наблюдение и комуникация 

� Строителство и подобряване на горски пътища в гори с висока степен 
на риск от пожари 

� Разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане на иглолистните 

култури в широколистни или смесени дървостои 

Схемата е 
отворена за 

кандидатстване 

(до изчерпване на 

бюджета) 

Мярка 212 „Плащания 
на земеделски стопани 

в райони с ограничения, 

различни от 

планинските райони” 

 

 

Земеделски стопани: 
физически или 

юридически лица 

 

- Диференцирани нива на 
плащания, в зависимост от 

размера на стопанството: 

� От 0 до 50 ха: 50 евро 

на ха 

� За частта над 50 до 100 

ха: 20 евро на ха 
� За частта над 100 ха: 0 

евро на ха 

Тази мярка ще подкрепя земеделски стопани в райони с неблагоприятни 
почвено-климатични и специфични условия, които са различни от 

планинските райони, с цел да предотврати изоставянето и деградацията 

на земеделските земи и да опази биологичното разнообразие и 

привлекателността на ландшафта 

Схемата е 
отворена за 

кандидатстване 

(до изчерпване на 

бюджета) 

Мярка 141 

„Подпомагане на 
полупазарни 

стопанства в процес 

на преструктуриране” 

За подпомагане могат да 

кандидатстват 
физически лица, които 

отговарят на определени 

условия 

 

 
 

Финансовата помощ е 

в размер на левовата 
равностойност на 1 

500 евро годишно за 

период максимум 5 

години 

100% Финансова помощ по тази мярка се предоставя на полупазарни 

стопанства, за да преодолеят трудностите по посрещане на разходите, 
свързани с преструктурирането на тяхната земеделска дейност 

Схемата е 

отворена за 
кандидатстване 

(до изчерпване на 

бюджета) 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

Грантови схеми по програмата за развитие на селските райони финансиращи земеделските производители и собствениците на гори 

Мярка 142 

„Създаване на 

организации на 

производители” 

За подпомагане могат 

да кандидатстват 

юридически лица, 

регистрирани като СД 

или ООД, 

регистрирани по 

Търговския закон, 

или като кооперация, 

с изключение на 

кооперативните 

съюзи по чл. 54, ал. 3  

Размерът на 

помощта се 

определя като 

процент от 

стойността на 

годишната пазарна 

продукция на 

организацията 

Помощта се изчислява 

като процент от 

годишната пазарна 

продукция  

Финансова помощ е под формата на годишно плащане, отпускана за пет 

последователни години, считано от датата на признаване на 
организацията на производителите. 

Подпомага се създаването на организации на производители в един или 

два от следните сектори: 

� Зърнено-житни култури 

� Медицински и етерично-маслени култури 

� Зърнено-бобови култури 

� Технически култури, с изкл. на хмел 

� Картофи 

� Мляко 

� Месо, с изкл. на риба и аквакултури 

� Мед 
� Винено грозде. 

 

Допустими са и биологични продукти извън горните сектори, с изкл. на 

хмел, риба и аквакултури, плодове и зеленчуци. 

Схемата е 

отворена за 

кандидатстване 

(до изчерпване 

на бюджета) 

Мярка 214 

„Агроекологични 

плащания” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земеделски стопани: 

физически или 

юридически лица 

- Нивата на 

компенсаторни 

плащания са различни 

за всяка от петте мерки, 

като се изчисляват по 

определена 

методология 

Мярката се състои от 5 под-мерки: 

 

Биологично земеделие: 

� Биологично растениевъдство 

� Биологично пчеларство 

Управление на земеделски земи с висока природна стойност 

(ВПС): 

� Възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени 

площи с ВПС 

� Възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи 

с ВПС 

� Поддържане на местообитанията на защитени видове в 

обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места 

Поддържане на характеристиките на ландшафта: 

� Традиционно отглеждане на овощни култури 

Традиционно животновъдство: 

� Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за 

селското стопанство 

� Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) 

Опазване на почвите и водите: 

� Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и 

водите и контрол на почвената ерозия 

Схемата е 

отворена за 

кандидатстване 

(до изчерпване 

на бюджета) 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 
 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

Грантови схеми по програмата за развитие на селските райони финансиращи общини, неправителствени организации и читалища 

Мярка 321 „Основни 

услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони” 

� Общини 

� Неправителствени 

организации и 

читалища, намира-

щи се в селските 

райони 

Минимален размер: 

10 000 евро 

(за един проект за 

целия 

период на 

прилагане на ПРСР 

за един кандидат) 

 

Максимален 

размер: 3 млн. евро 

за бенефициенти 

общини, а за 

останалите 

бенефициенти: 500 

000 евро 

� Общини: 100% 

� Неправителствени 

организации и 

читалища: 70% 

� Строителство, реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища и мостове 

� Строителство/реконструкция/рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения 

� Строителство/реконструкция/рехабилитация на 

канализационни системи и съоръжения 

� Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за 

управление на животинските отпадъци (само 

трупосъбирателни площадки) 

� Изграждане или рехабилитация и оборудване на 

инсталации/мощности за производство на топлинна и/или 

електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или 

сгради които предоставят различни обществени услуги от 

възобновяеми енергийни източници; изграждане на 

разпределителна мрежа за био-горива или произведена от 

биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

топлинна/електрическа енергия 

� Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на 

общински или други сгради, използвани за предоставяне на 

обществени услуги 

� 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 (спортни и младежки центрове) 

� Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги: 

- Грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително 

специализиран транспорт 

- Грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни 

центрове и др.), вкл. специализиран транспорт 

� Изграждане или подобряване на центрове, предоставящи 

услуги, свързани с използването на информационни и 

комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на 

бизнеса, общински услуги и др.), вкл. създаване на мобилни 

центрове 

 

Отворена за 

кандидатстване 

в периода: 

 

01.01.-

15.05.2009 

 

15.07.- 

30.10.2009 

 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 
 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален 

размер на 

безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

Грантови схеми по програмата за развитие на селските райони финансиращи общини, неправителствени организации и читалища 
Мярка 322 

„Обновяване и 
развитие на 

населените места” 

� Общини извън 

агломерационните 
ареали 

� Читалища 

� Местни поделения 

на вероизповедания 

� Граждански 

дружества на 

физически и/или 

юридически лица 

� Юридически лица с 

нестопанска цел 

Минимален размер: 

10 000 евро 
 

Максимален размер:  

� За проекти на 

общини:         1 

млн. евро 

� За проекти на 

останалите бенефи-

циенти: 500 000 

евро 

 

 
 

 

 

� Общини: 100% 

� Читалища, 
юридически лица с 

нестопанска цел, 

местни поделения на 

вероизповедания: 70% 

� Граждански 

сдружения: 50% 

� Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, 

детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на 
съоръжения 

� Реконструкция или ремонт на обществени сгради с местно 

историческо и културно значение и подобряване на прилежащите 

пространства, вкл. вертикална планировка 

� Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и 

подобряване на прилежащите пространства, вкл. вертикална 

планировка 

� Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, 

както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за 

обновяване на населеното място 

� Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, 
улично осветление 

� Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, 

ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности 

Отворена за 

кандидатстване в 
периода: 

 

01.01.-13.05.2009 

 

01.08.- 30.10.2009 

 

Мярка 313 

„Насърчаване на 

туристически 

дейности” 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

� Общини с население 

до 10 000 души 

 

� Юридически лица с 

нестопанска цел, 

регистрирани по 
Закона за юридичес-

ките лица с 

нестопанска цел, 

които имат седалище 

на територията на 

община от селските 
райони 

Минимален размер: 

10 000 евро 

 

Максимален размер: 

200 000 евро 

� Общини: 100% 

� Неправителствени 

организации: 70% 

� Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, 

съоръжения и/или атракции за посетителите: 

- Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения - 

посетителски центрове за представяне и експониране на местното 

природно и културно наследство 

- Изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито, 
малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове 

за временни изложения с туристическа цел 

- Съоръжения и места за спорт и отдих -  туристически и колоездачни 

пътеки 

- Инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, 

планински туризъм и други спортове 
- Съоръжения за 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: 
- Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно 

ниво и информационни материали 

- Изграждане на електронни системи на местно ниво за резервации в 

селските райони 

Отворена за 

кандидатстване в 

периода: 

 

01.01.-13.05.2009 

 
14.05-25.06.2009 

 

26.06.-28.09.2009 

 

29.09.- 31.12.2009 

 

 
Бележка: *Грантови схеми в режим de minimis, при който максималният размер на безвъзмездна помощ е 200 000 евро за период от 3 

последователни години, а за инвестиции в сухопътен транспорт - до 100 000 евро (Регламент на Европейската комисия (ЕС) 1998/2006)          


