
 

                                                                                 
 „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. 
 

1 

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ 
 

обявява в рамките на  
 

ПЕТИ ПРИЕМ  
 

на проекти 
 

ПОКАНА  
 

за  
 

прием на заявления за подпомагане по мярка 321 " Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони“  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: 
 
1. Общините Брезово и Братя Даскалови 
2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и имащи 
седалище на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ за дейности по  т. 1, 2, 3, 4,  от III) Допустими 
дейности на Поканата; 
3. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, регистрирани на територията на МИГ „Брезово, Братя 
Даскалови“ за т. 1, 2, 3, 4, 6, 7 от III) Допустими дейности на Поканата; 
4. Всички бенефициенти следва да отговарят на изискванията посочени в чл.14 от Наредба № 25/29.07.2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони " 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 МИГ „Брезово, Братя Даскалови“. 
Мярката подпомага инвестиции в инфраструктура и оборудване с цел развитие на услугите за населението и 
икономиката в селските райони: 
1. Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни 
центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива; 
2. Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и 
др.); 
3. Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги: 
а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт; 
б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт; 
4. Изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на ИКТ (здравни 
съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове. 
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5. Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само 
трупосъбирателни площадки); 
6.  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 
ВЕИ; изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена от биомаса или други възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия; 
7. Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за 
предоставяне на обществени услуги; 
 
IV) Допустими разходи: 
 
Допустими за финансова помощ са: 

 Разходи за строителство, реконструкция и рехабилитация;  

 Закупуване на нови машини, съоръжения, обзавеждане и оборудване, включително и компютърен софтуер и 
специализирана техника, до пазарната им стойност;  

 Закупуване на книги, аудио- и видеоматериали до пазарната им стойност, ако са част от инвестиция за 
предоставяне на нова услуга;  

 Разходи за закупуване на превозни средства; 

 Общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи разходите за 
предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект. 
 
V) Недопустими разходи: 
Финансова помощ не се предоставя за: 
1. Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от 
Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН); 
2. Инфраструктура за широколентов достъп до интернет; 

 Инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване; 

 Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов; 

 Текущ ремонт на сградите/инфраструктурата; 

 Оперативни разходи свързани с предоставянето на услугите. 
 
Недопустими са и всички разходи посочени като „НЕДОПУСТИМИ“ в: 

 Наредба № 23/ 18.12.2009 г. на МЗХ и  

 Наредба № 25/29.07.2008г. на МЗХ. 
 
VI) Финансови параметри за проектите: 
 
1. Минимален размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на: 1 000 евро. 
2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на: 80 000 евро. 
3. Общият разполагаем бюджет по мярката за настоящия период на прием на проекти е:  16 280 лв. 
 
VII) Финансовата помощ е в размер на: 
 
1. 100% от общите допустими разходи за проекти на общини и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с 
нестопанска цел, или читалища, които не генерират приходи и са в обществен интерес.  
2.  70 % от общите допустими разходи за проекти извън горните случаи. 
 
VIII) Предоставяне на консултации: 
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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. 
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