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Приложение № 1 към Решение №12 от 12.11.2012 
г. на УС на МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ 

 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2012 и 2013 г. ПО СМР НА „БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ 

ПЪРВА ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ 2012/2013 г., МЕРКИ: 121, 122, 123, 311 и 312 
Мярка Цел на Мярката Общ 

разполагаем 
бюджет за 

2012 и 2013 г. 
в ЛЕВА 

Минимален 
размер на 

общите 
допустими 
разходи за 

един проект 

Максимален 
размер на общите 

допустими 
разходи за целия 

период на 
прилагане на СМР 
за един кандидат. 

Размер на помощта (в % за 
различните видове 

бенефициенти) 

Допустими кандидати Период на 
обявяване 

на 
поканата 

Период за 
прием на 
проекти 

121„Модернизиране на 
земеделските 
стопанства” 

- Да подобри цялостната дейност и 
конкурентноспособност на земеделските 
стопанства чрез модернизиране на 
производствените условия и 
въвеждането на нови процеси и 
технологии, целящи производство на 
качествени земеделски продукти; 
- Да подобри опазването на околната 
среда; 
- Да допринесе за спазване на 
стандартите на Общността и 
подобряване на условията в 
земеделските стопанства, особено по 
отношение на сигурността и безопасните 
условия на труд, хигиената и хуманното 
отношение към животните. 

997 473.30 лв. 
 
 

Левовата 
равностойност 
на 3 500 евро 

Левовата 
равностойност на 

200 000 евро 

- От 40% до 60% съгласно чл. 6 
ал. 2 от Наредба №8 от 
3.04.2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по мярка 
"Модернизиране на 
земеделските стопанства" от 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2007 - 2013 г. 
- 10% допълнително 
увеличение на финансовата 
помощ за случаите по чл.6 ал. 3 
от Наредба №8 от 3.04.2008 г. 

- Земеделски производители, 
регистрирани по реда на 
Наредба №3/1999 за създаване и 
поддържане на регистър на ЗП; 
- Организации на земеделски 
производители. 
Забележка: Всички кандидати 
задължително следва да имат 
постоянен адрес – за физически 
лица, и седалище за еднолични 
търговци и юридически лица на 
територията на МИГ. 

23.11.2012 
– 

30.06.2013 

10.12.2012 
– 

30.06.2013 

122 „Подобряване 
икономическата 
стойност на горите“ 

- Подобряване на сечите за семенно 
възобновяване на горите, както и 
продължаване на осветленията за 
създаване на високостъблени гори; 
- Подобряване на качеството и 
количеството на дървесината 

19 558.30 лв. Левовата 
равностойност 
на 1 000 евро 

Левовата 
равностойност на 

10 000 евро 

- 60% от общите допустими 
разходи за проекти попадащи в 
необлагодетелствани райони 
и/или в обхвата на местата по 
националната екологична 
мрежа Натура 2000 

- Физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица - 
собственици на гори с площ, по-
голяма от 0,5 ха; 
- Общини, притежаващи над 10 
ха гори. 

23.11.2012 
– 

30.06.2013 

10.12.2012 
– 

30.06.2013 
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посредством подходящи лесовъдски 
дейности(отгледни сечи и кастрене);  
- Подпомагане модернизацията на 
специфичното оборудване за 
лесовъдски дейности, както и 
производството и добива на не-
дървесни продукти от горите. 

- 50% от общите допустими 
разходи за всички останали 
случаи. 

Забележка: Всички кандидати 
задължително следва да имат 
постоянен адрес – за физически 
лица, и седалище за еднолични 
търговци и юридически лица на 
територията на МИГ. 

123 „Добавяне на 
стойност към 
земеделски и горски 
продукти" 

1) Подобряване на цялостната дейност, 
икономическата ефективност и 
конкурентноспособността на 
предприятията в хранително-
преработвателната и горската 
промишлености на територията на МИГ 
Брезово и Братя Даскалови 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. 
2) Постигане на съответствие със 
стандартите на Общността. 
3) Подобряване опазването на околната 
среда. 

179 936.36 лв. Левовата 
равностойност 
на 3 500 евро 

Левовата 
равностойност на 

135 000 евро 

- 50 % от общите допустими 
разходи по проекта за микро-, 
малки и средни предприятия; 

Еднолични търговци или 
юридически лица, които са: 
1. микро-, малки или средни 
предприятия; 
2. междинни предприятия. 
Забележка: Всички кандидати 
задължително следва да имат 
постоянен адрес – за физически 
лица, и седалище за еднолични 
търговци и юридически лица на 
територията на МИГ. 

23.11.2012 
– 

30.06.2013 

10.12.2012 
– 

30.06.2013 

311 „Разнообразяване 
към неземеделски 
дейности” 

- Насърчаване на разнообразяването 
към неземеделски дейности, чрез 
земеделския сектор; 
- Насърчаване на създаването на 
възможности за заетост и на повишаване 
на доходите на населението от селските 
райони; 
- Насърчаване на развитието на 
интегриран туризъм в селските райони. 

398 989.32 лв. Левовата 
равностойност 
на 3 500 евро 

Левовата 
равностойност на 

200 000 евро 

- 70 % от одобрените разходи - Земеделски производители 
- Юридически лица с приходи от 
земеделска дейност поне 50 % от 
дохода  за предходната година 
на кандидатстването. 
Забележка: Всички кандидати 
задължително следва да имат 
постоянен адрес – за физически 
лица, и седалище за еднолични 
търговци и юридически лица на 
територията на МИГ. 

23.11.2012 
– 

30.06.2013 

10.12.2012 
– 

30.06.2013 



                          

 

                                                                                                                                              
 „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. 

СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови” 
Адрес: гр.Брезово 4160 обл. Пловдив  ул. „Георги Димитров”№ 25, ет. 4 

www.mig.brezovo.bg; ел. поща: migb_bd@abv.bg 

312 „Подкрепа за 
създаване и развитие 
на микропредприятия” 

Насърчаване на растежа и създаване на 
нови работни места в неземеделски 
микропредприятия на територията на 
МИГ; 
Насърчаване на предприемачеството; 
Насърчаване развитието на знакови за 
територията туристически атракции и 
услуги. 

805 801.96 лв. 
 

Левовата 
равностойност 
на 5 000 евро 

Левовата 
равностойност на 

200 000 евро 

- 70 % от одобрените разходи Новорегистрирани или 
съществуващи 
микропредприятия1, работещи в 
неземеделски сектори в общини 
от селските райони; 
Забележка: Всички кандидати 
задължително следва да имат 
постоянен адрес – за физически 
лица, и седалище за еднолични 
търговци и юридически лица на 
територията на МИГ. 

23.11.2012 
– 

30.06.2013 

10.12.2012 
– 

30.06.2013 

ВТОРА ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ 2012/2013 г., МЕРКИ: 313, 321, 322 
313 „Насърчаване на 
туристическите 
дейности”  

- 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 
на територията на МИГ; 

293 374.50 лв. 
 

Левовата 
равностойност 
на 1 000 евро 

Левовата 
равностойност на 

150 000 евро 

- 100 % от одобрените разходи 
за проекти на общини; 
- 100% от одобрените разходи 
за проекти на ЮЛНЦ 
(регистрирани в обществена 
полза), негенериращи приходи; 
- 70% от допустимите разходи 
за проекти на ЮЛНЦ различни 
от гореописаните. 

Община Брезово и Община Братя 
Даскалови и ЮЛНЦ на 
територията на МИГ. 
Забележка: Всички кандидати 
задължително следва да имат 
седалище на територията на 
МИГ. 

25.11.2012 
– 

30.06.2013 

12.12.2012 
– 

30.06.2013 

321 „Основни услуги за 
населението и 
икономиката в 
селските райони” 

- 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 и 
по-специално този на децата и 
уязвимите групи от населението; 
- Да се подобри достъпа до услуги 
свързани с информационните и 
комуникационни технологии. 

215 141.30 лв. 
 

Левовата 
равностойност 
на 1 000 евро 

Левовата 
равностойност на 

80 000 евро 

- 100% от общите допустими 
разходи за проекти на общини 
и за проекти, подадени от 
кандидати - ЮЛНЦ, или 
читалища, които не генерират 
приходи и са в обществен 
интерес. 
- 70% от общите допустими 
разходи за проекти различни от 
гореописаните. 

Община Брезово и Община Братя 
Даскалови, читалища на 
територията на двете общини, и 
ЮЛНЦ на територията на МИГ. 
Забележка: Всички кандидати 
задължително следва да имат 
седалище на територията на 
МИГ. 

25.11.2012 
– 

30.06.2013 

12.12.2012 
– 

30.06.2013 

322 „Обновяване и Да се подобри привлекателността на 215 141.30 лв. Левовата Левовата - 100 % от общите допустими Община Брезово и Братя 25.11.2012 12.12.2012 

                                                             
1 Микропредприятия са предприятия, които имат средно списъчен брой на персонала по-малък от 10 души и годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс, които не превишават левовата равностойност на 2 000 000 
евро и съответстват на всички изисквания на Препоръката на Комисията (ЕС) 2003/361 за дефиницията за малки и средни предприятия. 
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развитие на населените 
места” 

средата за живот в населените места от 
територията на МИГ. 

 равностойност 
на 1 000 евро 

равностойност на 
80 000 евро 

разходи за проекти на общини 
и за проекти, подадени от 
кандидати - юридически лица с 
нестопанска цел, читалища или 
местни поделения на 
вероизповедания, които не 
генерират приходи и са в 
обществен интерес. 
- 70% от общите допустими 
разходи за проекти различни от 
гореописаните. 

Даскалови; Читалища, 
регистрирани по Закона за 
читалищата; Местни поделения 
на вероизповедания, 
регистрирани като юридически 
лица, съгласно чл. 20 на Закона 
за вероизповеданията; 
Юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по Закона за 
Юридически лица с нестопанска 
цел, с регистрация на 
територията на МИГ. 

– 
30.06.2013 

– 
30.06.2013 

 


