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БЮЛЕТИН № 5/07.03.2023 г. 
 

 
 

гр. ПЛОВДИВ 4000, ул. „ГЛАДСТОН“ № 1 (ДНТ), ет.1, офис 2 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ В ПЕРИОДА 2023 – 2027 г. БЮДЖЕТ 8 МЛРД. ЕВРО: 

Директни плащания: 55% -4,4 МЛРД. ЕВРО 

Развитие на селските райони: 44% - 3,5 МЛРД. ЕВРО 

Секторни интервенции: 2% , от които за: 

* ОП – Мляко и млечни продукти и Плодове и Зеленчуци - 6 МЛН. 

* Евро Пчеларство - 26 МЛН. ЕВРО 

* Лозаро-Винарски сектор - 99 МЛН. ЕВРО 

Преходна национална помощ - 281 МЛН. ЕВРО 
ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА БЮДЖЕТ – 241 892 313 ЕВРО 

Подпомагането се предоставя само за материални и/или нематериални активи, в това число машини, съоръжения, оборудване, включително и 

недвижима собственост, както и общи разходи, свързани с подпомаганата дейност. 

Земеделски стопани, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия: 

•да са физически лица или; да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за 

вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия; 

·МАЛКО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ ОТ НАД 8 000 ДО 30 000 ЕВРО, ВКЛЮЧИТЕЛНО; 

·СРЕДНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ ОТ НАД 30 000 ДО 170 000 ЕВРО, ВКЛЮЧИТЕЛНО; 

·ГОЛЯМО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ НАД 170 000 ЕВРО. 

•„средни“ и „големи“ земеделски стопанства - да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските 

производители от най – малко 36 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период; 

•„малки“ земеделски стопанства - да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най 

– малко 12 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период; 
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Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. За всяка категория кандидати при 

стартиране на приеми е допустимо в националните правила за прилагане на интервенциите да се дефинират различни финансови условия по 

отношение на интензитет и максимален размер на допустимите разходи след съгласуване с Комитета за наблюдение на Стратегическия план; 

•В зависимост от размера на финансовата помощ за отделните категории земеделски стопанства, същата може да се увеличи с до 25 % за 

проектни предложения представени от кандидати групи/организации на производители и кооперативни обединения на земеделски стопани; 

•Финансовата помощ може да се увеличи с до 10 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори, определени в 

анализа към СП; 

·МИНИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЕДНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е 15 000 ЕВРО. 

·МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА: 

- „МАЛКО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“ Е ДО 250 000 ЕВРО;ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ДО 250 000 ЕВРО 

- „СРЕДНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“ Е ДО 500 000 ЕВРО; ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ДО 250 000 ЕВРО 

- „ГОЛЯМО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“ Е ДО 750 000 ЕВРО; ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ДО 375 000 ЕВРО. 

-ЗА ГРУПА/ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЛИ КООПЕРАТИВНИ ОБЕДИНЕНИЯ, ДО 1 500 000 ЕВРО;ЗА ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ДО 750 000 ЕВРО.  

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

БЮДЖЕТ– 105 810 993 ЕВРО 

1. Биологично производство - създаване на трайни насаждения, включително разсадници, по биологичен начин и 

изграждане/ремонт/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на животни по биологичен начин; 

2. Материални и нематериални инвестиции за прилагане на технологиите на прецизно/интелигентно/цифрово земеделие; 

3. Размножаване и поддържане на генофонда. 

·МАЛКО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ ОТ НАД 8 000 ДО 30 000 ЕВРО, ВКЛЮЧИТЕЛНО; 

·СРЕДНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ ОТ НАД 30 000 ДО 170 000 ЕВРО, ВКЛЮЧИТЕЛНО; 

·ГОЛЯМО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ НАД 170 000 ЕВРО. 

-Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. За всяка категория кандидати при 

стартиране на приеми е допустимо в националните правила за прилагане на интервенциите да се дефинират различни финансови условия по 

отношение на интензитет и максимален размер на допустимите разходи след съгласуване с Комитета за наблюдение на Стратегическия план; 

- В зависимост от размера на финансовата помощ за отделните категории земеделски стопанства, същата може да се увеличи с до 25 % за 

проектни предложения представени от кандидати групи/организации на производители и кооперативни обединения на земеделски стопани; 

- Финансовата помощ може да се увеличи с до 10 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори, определени в 

анализа към СП; 

·МИНИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЕДНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е 15 000 ЕВРО. 

·МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА: 

- „МАЛКО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“ Е ДО 250 000 ЕВРО;ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ДО 250 000 ЕВРО 

- „СРЕДНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“ Е ДО 500 000 ЕВРО; ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ДО 250 000 ЕВРО 

- „ГОЛЯМО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“ Е ДО 750 000 ЕВРО; ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ДО 375 000 ЕВРО. 

-ЗА ГРУПА/ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЛИ КООПЕРАТИВНИ ОБЕДИНЕНИЯ, ДО 1 500 000 ЕВРО;ЗА ИНВЕСТИЦИИ В  
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ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ДО 750 000 ЕВРО. 

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ БЮДЖЕТ – 294 797 808 ЕВРО 

* Кандидатите преработватели на селскостопански продукти, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия: 

 да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или други създадени в съответствие със 

специализирано национално законодателство. 

 да са микро, малки, средни или големи* предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. (*Предприятия, които 

надвишават критериите посочени в чл. 3, ал. 1 от Закон за малки и средни предприятия); 

 за микро и малки предприятия - да осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните* /*ако 

закона е приложим за съответната дейност/ от най – малко 24 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение; 

 за средни и големи* предприятия - да осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните* /*ако 

закона е приложим за съответната дейност/ от най – малко 36 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение; 

 да имат разработен бизнес план за дейностите по преработка на селскостопански продукти и доказващ подобряване на дейността на кандидата 

чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности; 

* Кандидати пазари на производители · 

 да са юридически лица регистрирани по Търговския закон; 

 да имат разработен бизнес план за дейностите по проектното предложение, които трябва да съответстват на дейността на пазара на 

производители съгласно Закона за стоковите борси и тържищата; 

* Кандидатите групи/организации на производители допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия: 

 да са признати от министъра на земеделието 

 да имат разработен бизнес план за дейностите по преработка на селскостопански продукти произведени от членовете на групата/организацията 

на производители. 

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ 

ПОДПОМАГАНЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ САМО ЗА МАТЕРИАЛНИ И/ИЛИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, В ТОВА ЧИСЛО МАШИНИ, 

СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ОБЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 

ПОДПОМАГАНАТА ДЕЙНОСТ 

Земеделски Производители: 

* до 50 % - За всяка категория кандидати при стартиране на приеми е допустимо в националните правила за прилагане на интервенциите да се 

дефинират различни финансови условия по отношение на интензитет и максимален размер на допустимите разходи след съгласуване с 

Комитета за наблюдение на Стратегическия план.  

* В зависимост от размера на финансовата помощ за отделните категории земеделски стопанства, същата може да се увеличи с до 25 % за 

проектни предложения представени от кандидати групи/организации на производители и кооперативни обединения на земеделски стопани; 

* Финансовата помощ може да се увеличи с до 10 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори определени в 

анализа към СП. 

* Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро. 

* Максималният размер на допустимите разходи за: - „малко земеделско стопанство“ е до 500 000 евро; · за „средно земеделско стопанство“ за 

периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 1 000 000 евро; · за „голямо земеделско стопанство“ до 1 500 000 евро; 
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* за ГП/ОП или кооперативни обединения на земеделски стопани до 2 000 000 евро;  

* Нива на подпомагане за пазари на производители: 

Финансовата помощ е в размер до 65 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектни предложения за 

пазари на производители; 

* Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро; 

* Максималният размер на допустимите разходи за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 2 500 000 евро; Допустимите 

кандидати имат право на подпомагане чрез финансови инструмент под формата на гаранционна схема. 

Малки и Средни Предприятия: 

* до 50 % - За всяка категория кандидати при стартиране на приеми е допустимо в националните правила за прилагане на интервенциите да се 

дефинират различни финансови условия по отношение на интензитет и максимален размер на допустимите разходи след съгласуване с 

Комитета за наблюдение на Стратегическия план. ·  

* Финансовата помощ може да се увеличи с до 10 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори определени в 

анализа към СП. ·  

* Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро. 

* Максималният размер на допустимите разходи:  

- за микро или малко предприятие за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 500 000 евро; 

- за средно предприятие за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 1 000 000 евро; 

- за голямо* предприятие за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 1 500 000 евро; 

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА БЮДЖЕТ - 87 810 990 ЕВРО 

Категории земеделски стопанства допустими за подпомагане :  

МАЛКО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ ОТ НАД 8 000 ДО 30 000 ЕВРО, ВКЛЮЧИТЕЛНО; 

СРЕДНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ ОТ НАД 30 000 ДО 170 000 ЕВРО, ВКЛЮЧИТЕЛНО; 

ГОЛЯМО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ НАД 170 000 ЕВРО; 

Кандидатите преработватели на селскостопански продукти допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:  

• Да са физически или юридически лица регистрирани по търговския закон, закона за кооперациите или други създадени в съответствие със 

специализирано национално законодателство.  

• да са микро, малки, средни или големи* предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. (*Предприятия, които 

надвишават критериите посочени в чл. 3, ал. 1 от Закон за малки и средни предприятия); 

 • за микро и малки предприятия - да осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните* /*ако 

закона е приложим за съответната дейност/ от най – малко 24 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение;  

• за средни и големи предприятия - да осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните* /*ако 

закона е приложим за съответната дейност/ от най – малко 36 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение;  

• да имат разработен бизнес план за дейностите по преработка на селскостопански продукти и доказващ подобряване на дейността на кандидата 

чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности; 



5 

 

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

ПОДПОМАГАНЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ САМО ЗА МАТЕРИАЛНИ И/ИЛИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, В ТОВА ЧИСЛО МАШИНИ, 

СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ОБЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 

ПОДПОМАГАНАТА ДЕЙНОСТ -Допустимите кандидати имат право на подпомагане чрез финансови инструмент под формата на гаранционна 

схема. 

Земеделски Производители: 

* -до 50 %  

* За всяка категория кандидати при стартиране на приеми е допустимо в националните правила за прилагане на интервенциите да се дефинират 

различни финансови условия по отношение на интензитет и максимален размер на допустимите разходи след съгласуване с Комитета за 

наблюдение на Стратегическия план 

* В зависимост от размера на финансовата помощ за отделните категории земеделски стопанства, същата може да се увеличи с до 25 % за 

проектни предложения представени от кандидати ГП/ОП на производители и кооперативни обединения на земеделски стопани; 

* Финансовата помощ може да се увеличи с до 10 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори определени в 

анализа към СП. 

* Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро. 

* Максималният размер на допустимите разходи за: 

* „малко земеделско стопанство“ е до 500 000 евро; 

* за „средно земеделско стопанство“ за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 1 000 000 евро; 

* за „голямо земеделско стопанство“ до 1 500 000 евро; 

* за ГП/ОП или кооперативни обединения на земеделски стопани до 2 000 000 евро; 

Нива на подпомагане за пазари на производители: 

* Финансовата помощ е в размер до 65 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектни предложения за 

пазари на производители; 

* Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро; 

* Максималният размер на допустимите разходи е до 2 500 000 евро 

Малки и Средни Предприятия: 

* до 50 %  

* За всяка категория кандидати при стартиране на приеми е допустимо в националните правила за прилагане на интервенциите да се дефинират 

различни финансови условия по отношение на интензитет и максимален размер на допустимите разходи след съгласуване с Комитета за 

наблюдение на Стратегическия план 

* Финансовата помощ може да се увеличи с до 10 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори определени в 

анализа към СП. 

* Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро. 

* Максималният размер на допустимите разходи: 

* за микро или малко предприятие за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 500 000 евро; 



6 

 

* за средно предприятие за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 1 000 000 евро; 

* за голямо* предприятие за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 1 500 000 евро; 

ИНВЕСТИЦИИ ЗА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ БЮДЖЕТ 98 756 925 ЕВРО 

ПОДПОМАГАНЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.  

В ОБХВАТА НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СА ДОПУСТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ САМО ЗА ИНВЕСТИЦИИ В 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ. ПОДПОМАГАНЕ В РАМКИТЕ НА 

ИНТЕРВЕНЦИЯТА ПОЛУЧАВАТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ (ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАЗМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Е ОТ 

НАД 8 000 ЕВРО ДО 170 000 ЕВРО СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ /СПО/, ВКЛЮЧИТЕЛНО), МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ И 

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА. ПОДКРЕПАТА Е ЗА МАТЕРИАЛНИ И/ИЛИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, В ТОВА ЧИСЛО МАШИНИ, 

СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ОБЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 

ПОДПОМАГАНАТА ДЕЙНОСТ. ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ Е В РАЗМЕР ДО 50 % ОТ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ ЗА 

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ РАЗХОДИ; 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: 

* Подкрепа в рамките на интервенцията се предоставя на територията на селските райони в страната в съответствие с чл. 73 от Регламент (ЕС) 

№2021/2115 само за материални и/или нематериални активи, в това число машини, съоръжения, оборудване, включително и недвижима 

собственост, както и общи разходи, свързани с подпомаганата дейност. 

* Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности:  

• 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); 

• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и 

одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;  

• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; 

• Развитие на занаяти и други неземеделски дейности  

* МИНИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЕДНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е 15 000 ЕВРО. 

* МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЕДИН КАНДИДАТ ЗА ПЕРИОДА НА ПРИЛАГАНЕ НА 

ИНТЕРВЕНЦИЯТА Е ДО 200 000 ЕВРО, А МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЕДИН ПРОЕКТ Е ДО 200 000 

ЕВРО 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНИ УСЛУГИ И ДРЕБНИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

БЮДЖЕТ 500 012 160 ЕВРО 

 

* ОПРЕДЕЛЕНИТЕ МАКСИМАЛНИ СТОЙНОСТИ НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЩЕ СА В ДИАПАЗОНА ОТ ЛЕВОВАТА 

РАВНОСТОЙНОСТ НА 50 000 ЕВРО ДО ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА 3 000 000 ЕВРО СПОРЕДВИДА И МАЩАБА НА 

ПОДПОМАГАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

* УО ЩЕ ПРИЛАГА ПОДХОД ЗА НАСОЧВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, КОЙТО СЕ СЪСТОИ В 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗПОЛАГАЕМ БЮДЖЕТ ЗА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНСКА ТЕРИТОРИЯ СЪОБРАЗНО 

ОБЕКТИВНИ И НЕДИСКРИМИНАЦИОННИ КРИТЕРИИ. 
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* УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ; 

* ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ; 

* ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ; 

* ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ; 

* ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ, ВКЛ. И ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 

СОБСТВЕНИ НУЖДИ; 

* КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; 

* ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ; 

* СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

* ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ. ДОПУСТИМИ СА ОБЩИ РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТА, ИЗВЪРШЕНИ КАКТО В 

ПРОЦЕСА НА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТА, ТАКА И ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

 

E-BUSINESS CLUSTER 
ebusinesscluster@gmail.com  

Димитър Гишин dimitargishin@gmail.com 0882 933 530  

 Ангел Ангелов angelov.kti@gmail.com 0888 593 493 
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