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Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура. 

(Предварително резюме – очаквано отваряне на мярката през целия месец Юни) 

Цел 

Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и спестяване на енергия  

 

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане 

дейности по подмярката: 

1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински 

пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 

2. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; 

3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени 

за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение; 

4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства; 

5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

6. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура; 

7. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, 

включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства; 

8. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение в селските райони  
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Не се допускат за подпомагане следните дейности: 

1. Дейности подпомагани по други мерки от програмата за развитие на селските райони. 

2. за дейности по чл. 4, т. 4, 6, 7 и 8, в границите на територията на общините с 

административен център - Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич; 

3. за дейности по чл. 4, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 8 в строителните граници на градовете - Велинград, 

Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич; 

4. за дейности по чл. 4, т. 4, 5, 7 и 8, с изключение за дейности свързани с оборудване, 

обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства в рамките на строителните граници 

на градовете от четвърто ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 

за периода 2013 – 2025, посочени в приложение № 1; 

5. за дейности в сгради за здравеопазване на територията на цялата страна, с изключение 

на дейностите по т. 4; 

6. за дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които са част от процеса на 

деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства; 

7. за дейности по чл. 4, т. 7 за обекти обявени от Националният институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН) със статут на недвижима културна ценност с категория 

„национално или световно значение“,  

8. за дейности за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна 

инфраструктура от регионално и национално значение и по-конкретно професионални, 

специални, помощни, спортни училища, училища по изкуство и култура и висши училища; 

9. за дейности за оборудване, пряко свързано с провеждане на обучителни дейности в 

образователната инфраструктура; 

11. за дейности за създаване на информационни и комуникационни технологии в 

образователна инфраструктура. 

Допустими разходи 

1. строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или 

реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно 

допустимите за подпомагане дейности по чл. 4; 
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2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната 

им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане 

дейности по чл. 4; 

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, 

регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност; 

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и 

консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени 

както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така 

и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер 

на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3. 

Бенефициенти 

 Общини в селските райони; 

 Юридически лица с нестопанска цел за дейности свързани със социалната и спортната 

инфраструктура и културния живот; 

 Читалища за дейности свързани с културния живот 

 ВиК оператори за дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на 

канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в 

агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони. 

Не се подпомагат следните дейности по общини 

 по т. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, общини посочени в приложение № 2; 

 по т. 2, градовете - Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич, в 

строителните им граници; 

 по т. 1, 2, 3 и 5, на територията на общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, 

Панагюрище и Петрич, с изключение на строителните граници на административния 

център; 
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 по т. 1, 2, 3 и 6, включително за дейности свързани с оборудване, обзавеждане и 

подобряване на прилежащите пространства в рамките на строителните граници на 

градовете от четвърто ниво, съгласно Националната концепция за пространствено 

развитие за периода 2013 – 2025, посочени в приложение № 1; 

 по т. 2, общини посочени в приложение № 2 само за агломерации под 2 000 е.ж. 

посочени в приложение № 3; 

 по т. 4, 6 и 7, юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел; 

 по т. 7, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища. 

Условия за допустимост 

Кандидатите трябва да са от допустимите бенефициенти. Дейностите трябва да се 

изпълняват на територията на селските райони на Република България; да отговарят на 

дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура; предвидените по тях дейности да се 

изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако 

съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея; да нямат отрицателно 

въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда; да 

отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и 

плановете за тяхното управление, а когато няма издадени заповеди за определяне на местата 

по Натура 2000 дейността да е съгласувана с МОСВ, Закона за защитените територии, Закона 

за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното 

прилагане; дейностите да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените оценки, както 

и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно 

ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане 

(когато е приложимо); ако дейностите се извършват на терени, които подлежат на 

рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на 

нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи растителни видове, когато 

националното законодателство изисква да се приложат тези мерки; да са придружени с анализ 

на икономическите и социалните ползи, в който е доказано, че дейността ще доведе до 

социално–икономическо развитие на селският район; да съдържат аргументация за 

устойчивостта на дейността. 

Принципи при определяне на критериите за подбор 
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1. За инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към 

тях приоритет ще бъде даван на: 

 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район; 

 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо 

ниво на безработица; 

 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява транспортна 

свързаност на населени места от селските райони до малките градове от 4-то 

йерархично ниво съгласно НКПР (съгласно приложен списък); 

 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна 

свързаност на населено място с втори и трети клас републикански пътища; 

 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие. 

2. За инвестиции в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за 

доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за 

пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони приоритет 

ще бъде даван на: 

 Райони с установен или прогнозиран воден стрес (засушаване или недостиг на вода) и с 

лошо качество на питейната вода; 

 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие; 

 Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект. 

3. За инвестиции в изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 

значение приоритет ще бъде даван на: 

 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район; 

 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие. 
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4. За инвестиции в изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства приоритет 

ще бъде даван на: 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура 

за социални услуги за деца; 

 Проекти, осигуряващи недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими 

общности (в т.ч. роми), при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск 

от бедност, социално изключване и маргинализация; 

  Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности. 

5. За инвестиции в реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се 

предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност 

приоритет ще бъде даван на: 

 Инфраструктура в Северозападен район; 

 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие. 

6. За инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура приоритет ще бъде даван на: 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура 

в Северозападен район; 

 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие; 

  Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности. 

7. За инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на 

оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, 

вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства 

приоритет ще бъде даван на: 

 Проекти в зависимост от културната и обществената значимост на обекта; 

 Инфраструктура в Северозападен район. 

mailto:office@newideasbg.com
http://www.newideasbg.com/


NEW IDEAS CONSULT Ltd. 
 Нови идеи за вашия успех!  

 
1303 София, р-н Възраждане, ул. „Братя Миладинови“ №16, ет.1, ап.1 

office@newideasbg.com, Телефон: 02 440 0790; 0885 122 294 
 

www.newideasbg.com 

office@newideasbg.com 

 

 

 

 

8. За инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с местно значение в селските райони приоритет ще бъде даван 

на: 

 Проекти за инфраструктура, приоритизирана на база Методология за приоритизиране 

на образователна инфраструктура, одобрена от Министъра на образованието и науката; 

 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие. 

Ще се финансират проекти, които при оценката получават минимален брой точки съгласно 

решение на КН. 

Определяне на малка по мащаби инфраструктура, включително малка по мащаби 

туристическа инфраструктура, както е посочено в член 20, параграф 1, буква д) от 

Регламент (ЕС) № 1305/2013 

Mалка по размер инфраструктура е инвестиция, която се осъществява чрез дейности, 

подпомагани по подмярката, при която максималната стойност на допустимите разходи за 

един обект не надхвърля: 

 Левовата равностойност на 3 000 000 евро при извършване на дейности, свързани със: 

строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински 

пътища; изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи 

и съоръжения; доизграждане (без ново строителство) на канализационна мрежа; 

 Левовата равностойност на 2 000 000 евро при извършване на дейности, свързани с 

изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 

инфраструктура; 

 Левовата равностойност на 1 000 000 евро при извършване на всички други допустими 

дейности. 

Финансови условия 

Чл. 10. (1) Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не 

генерират нетни приходи. 

(2) Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще 

mailto:office@newideasbg.com
http://www.newideasbg.com/


NEW IDEAS CONSULT Ltd. 
 Нови идеи за вашия успех!  

 
1303 София, р-н Възраждане, ул. „Братя Миладинови“ №16, ет.1, ап.1 

office@newideasbg.com, Телефон: 02 440 0790; 0885 122 294 
 

www.newideasbg.com 

office@newideasbg.com 

 

 

 

 

генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за 

проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.  

(3) Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията 

ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. 

(4) Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 

размера на финансовата помощ определен въз основа на анализ „разходи-ползи“ по ал. 3 се 

осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.  

Чл. 11. (1) Максималният размер на общите допустими разходи по мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за целия период на 

прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат община, е левовата равностойност на 10 

000 000 евро. 

(2) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища или 

изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения 

не може да надхвърля левовата равностойност на 3 000 000 евро за един кандидат община. 

(3) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по 

чл. 4, т. 4 не може да надхвърля левовата равностойност на 2 000 000 евро, за един кандидат 

община или ЮЛНЦ. 

(4) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по 

чл. 4, т. 3 не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро и левовата 

равностойност на 2 000 000 евро за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един 

кандидат община. 

(5) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по 

чл. 4, т. 7 не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и левовата 

равностойност на 1 000 000 евро за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един 

кандидат община или читалище. 

(6) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и 

съоръженията и принадлежностите към тях и за дейностите по чл. 4, т. 5, 6 и 8 не може да 

надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро, за един кандидат община или ЮЛНЦ. 
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