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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” 

 

ПОКАНА 
за 

приемане на заявления за подпомагане по мярка 313 „Насърчаване на туристически 
дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) 

 
Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 се реализира с финансовата 
подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони. 

І. Финансова помощ е предназначена за: 
1. Общини с население до 10 000 души; 

2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на  
община от селските райони.  

ІІ. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности: 
1. Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или 

атракции за посетителите:  
а) 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;  

б) Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; 
инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и 
други спортове; 

в) Съоръжения за обществената инфраструктура – информационни пунктове, 
информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и 
съоръжения за безопасност и т.н. 

2. Разработване и маркетинг на туристически продукти:  
а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и 

информационни материали;  
б) изграждане на електронни системи на местно ниво за резервации в селските 

райони.  
Недопустими за подпомагане са следните дейности:  

1. Изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за 
лов, скално катерене и голф;  

 



2. Обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, 
включени в класификацията на Националния институт за паметници на културата 
/НИПК/; 

3. Изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които 
генерират доходи и които не са общинска и държавна собственост. 
 

  4. Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено 
разработване и маркетинг на туристически продукти. 

 III.  Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за един 
кандидат е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата 
равностойност на 200 000 евро. 
 

IV.  Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на: 
1. 100% от общите допустими разходи по проект на община от селски район.  
2. 70% от одобрените разходи по проект на юридическо лице с нестопанска цел. 

 
V. Кандидатите юридически лица с нестопанска цел трябва да отговарят на 

следните условия:  
 

1.  Имат седалище на територията на  община от селските райони. 

2.  Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ); 

3. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в 
несъстоятелност; 

4. Не са в производство по ликвидация;  

5. Нямат изискуеми публични задължения към държава.  

 
Документи се подават в Областната разплащателна агенция на Държавен фонд 
„Земеделие” по място на извършване на инвестицията. 
 
Заявлението за подпомагане по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” 
е публикувано на следните интернет адреси:  

http://www.mzh.government.bg в рубриката „Програма за развитие на 
селските райони” => „Документи по мерки от ос 3” 

- http://www.dfz.bg. 
 
На горните два интернет адреса e публикувана Наредба №32 от 12 септември 2008г. 
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 
„Насърчаване на туристически дейности” от Програмата за развитие на селските 
райони (ДВ бр. 83 от 2008г.). 
 
Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от Областните 
разплащателни агенции. 
 
Началната дата за подаване на заявления за подпомагане 01.10.2008г. 
Документи се подават в Областната разплащателна агенция на Държавен фонд 
„Земеделие” по място на извършване на инвестицията. 


