
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ставители на публични институции, кметове на 
на  населени места от общината, земеделски про-
изводители, фирми, неправителствения сектор, 
представители на уязвими групи. В хода на срещи-
те бяха обсъдени нуждите в развитието на тери-
торията на МИГ и SWOT анализа на територията, 
както и формулирани основна цел, приоритети и 
специфични цели на Стратегията за ВОМР до 2020 
година. Консултирани бяха предвидените мерки 
в подкрепа на публичния, нестопанския и стопан-
ския сектор от ПРСР 2014 - 2020 г. Направени бяха 
редица предложения, свързани с допустимите дей-
ности, разпределението на бюджета на Стратегия-
та за ВОМР по мерки, финансовите параметри на 
проектите към Стратегията, както и формулираните 
предложения за критерии за оценка на проектите и 

Поредица от информационни и работни срещи 
за консултиране подготовката на Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие  на  МИГ - 
СТРАЛДЖА 2016г. се проведоха в населените мес-
та  от  община Стралджа. Събитията се проведоха 
в град Стралджа на 08.06.2016 г., в село Зимница 
на 09.06.2016 г., в село Воденичене на 10.06.2016 
г., в селата Саранско и Войника на 01.08.2016 г. и в 
селата Атолово и Маленово на 02.08.2016 г. 

Срещите протекоха при засилен интерес от стра-
на на местните общности и с участието на пред-

ПРОВЕДОХА СЕ ИНФОРМАЦИОННИ 
СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГО-
ТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 
С МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
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мониторингови индикатори. Изразените становища 
и направените по време на консултативните срещи 
допустими предложения са взети предвид от еки-
па, разработващ Стратегията за ВОМР и отразени 
в нея. 

МЕРКИ ОТ ПРСР 2014 - 2020 Г.,  
КОИТО БИХА МОГЛИ ЗАЛЕГНАТ В 
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ - 
СТРАЛДЖА 2016 Г.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски  
стопанства“.

1. Описание на целите и обхвата на подмяр-
ката

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопан-
ства“ има за цел повишаване конкурентоспособ-
ността на земеделието на територията на местната 
инициативна група чрез: 
1. преструктуриране и развитие на наличните мате-
риални мощности в стопанствата; 
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в 
производството и модернизация на физическия ка-
питал; 
3. опазване на компонентите на околната среда; 
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) 
и подобряване на условията в земеделските стопан-
ства; 
5. насърчаване на сътрудничеството между земе-

Информационните консултативни срещи се про-
веждат в рамките на Проект за подготвителни дей-
ности, изпълняван по Договор РД 50-212/07.12.2015 
г. с Министерство на земеделието и храните и Дър-
жавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция 
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 
Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейнос-
ти“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на сел-
ските райони.

Главна цел на проекта: Създаване на Местна 
инициативна група на територията на община 
Стралджа и подготовка на Стратегия за водено 
от общностите местно развитие за периода до 
2020 година.
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делските стопани.
Подпомагането по подмярката ще бъде насоче-

но към модернизиране на земеделските стопанства 
(ЗС), включително преструктуриране и модернизи-
ране на стопанства в чувствителни сектори със за-
труднен достъп до пазара и биологично производ-
ство чрез модернизиране на физическия капитал, 
нематериални активи, свързани с организацията 
и управление на стопанствата, въвеждане на нови 
и енергоспестяващи технологии, подобряване на 
предпазарната подготовка и съхранение на продук-
цията. По този начин ще се постигне повишаване 
на производителността на труда, качеството и до-
бавената стойност на продукцията. Въвеждане на 
нови технологии в производството и модернизация 
на физическия капитал ще благоприятства за по-
вишаването на производителността на труда в ЗС, 
включително инвестициите свързани с предотвра-
тяване и намаляване на замърсяването от селско-
то стопанство и прилагането на добри земеделски 
практики. Чрез подкрепата по мярката ще се търси 
разширяване стопанствата на младите земеделски 
производители (ЗП) с цел осигуряване на устойчи-
во развитие на земеделието и осигуряване на смя-
ната на поколенията в земеделието.

2. Допустими дейности
По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските 

стопанства“ се подпомагат проекти, които водят до 
подобряване на цялостната дейност на земеделско-
то стопанство чрез:
1. внедряване на нови продукти, процеси и техно-
логии и обновяване на наличните производствени 
материални и/или нематериални активи; или
2. насърчаване на сътрудничеството с производите-
лите и преработвателите на
земеделски продукти; или
3. опазване на компонентите на околната среда, 
включително с намаляване на
вредните емисии и отпадъци; или
4. повишаване на енергийната ефективност в земе-
делските стопанства; или
5. подобряване условията на труд, подобряване на 
хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на 
производство; или
6. подобряване качеството на произвежданите земе-
делски продукти; или
7. осигуряване на възможностите за производство 
на биологични земеделски продукти.

3. Допустими разходи
Допустими разходи в рамките на земеделското 

стопанство са:
1. строителство или обновяване на сгради и на дру-
га недвижима собственост, използвана за земедел-
ското производство, включително такава, използва-
на за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, 
и/или инсталиране на нови машини, съоръжения 
и оборудване, необходими за подобряване на зе-
меделския производствен процес, включително за 
опазване компонентите на околната среда, получа-
ване на топлинна и/или електроенергия, необходи-
ми за земеделските дейности на стопанството и по-
добряване на енергийната ефективност, съхранение 
и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаж-
дения, включително трайни насаждения от десерт-
ни лозя, медоносни дървесни видове за производ-
ство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни 
видове, използвани за производство на биоенергия;

Както и всички останали допустими по Наредба 
№ 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 
4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за 
периода 2014 - 2020 г. разходи, при описаните усло-
вия и ограничения.

4. Допустими получатели
Земеделски производители /Физически и Юри-

дически лица/:
1. Кандидатите за подпомагане следва да са регис-
трирани земеделски производители в съответствие 
със Закона за подпомагане на земеделските произ-
водители;
2. Минималния стандартен производствен обем на 
стопанството на кандидата следва да бъде не по - 
малко от 8 000 евро;
3. Кандидатите, юридически лица следва да дока-
жат приход от земеделска дейност и/или приход от 
услуги директно свързани със земеделска дейност 
и/или преработка на земеделска продукция и/или 
участие и подпомагане по схемата за единно пла-
щане на площ;
4. Кандидатите следва да представят бизнес план 
(БП), доказващ подобряване на дейността на ЗС 
чрез прилагане на планираните инвестиции и дей-
ности подробно описани в представения БП. Кри-
териите за допустимост по т. 3 не се прилагат за 
кандидати с проекти в селски райони, създадени до 
1 година преди кандидатстването за проекти с ин-
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маркетинг на хляб и тестени изделия;
6. растителни и животински масла и мазнини с из-
ключение на производство, преработка и/или мар-
кетинг на маслиново масло;
7. технически и медицински култури, включително 
маслодайна роза, билки и памук, с изключение на 
производство, преработка и/или маркетинг на тю-
тюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изде-
лия;
8. готови храни за селскостопански животни  
(фуражи);
9. гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване 
на инвестиции и за производство на енергия чрез 
преработка на първична и вторична биомаса от 
растителни и животински продукти с изключение 
на биомаса от рибни продукти при спазване на из-
искванията по чл. 26 от Наредба № 20/27.10.2015 
г. и при условие, че енергията ще се използва за 
собствено потребление, свързано с дейностите, по-
падащи в някои от посочените сектори.

2. Допустими дейности
Подпомагат се проекти, които водят до подобря-

ване на цялостната дейност на предприятието чрез: 
1. внедряване на нови и/или модернизиране на на-
личните мощности и подобряване на използването 
им, и/или внедряване на нови продукти, процеси и 
технологии, и/или намаляване на себестойността 
на произвежданата продукция, и/или постигане на 
съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/
или подобряване на сътрудничеството с произво-
дителите на суровини, и/или опазване на околната 
среда, включително намаляване на вредните еми-
сии и отпадъци, и/или подобряване на енергийната 
ефективност в предприятията, и/или подобряване 
на безопасността и хигиенните условия на произ-
водство и труд, и/или подобряване на качеството и 
безопасността на храните и тяхната проследяемост, 
и/или подобряване на възможностите за производ-
ство на биологични храни чрез преработка на пър-
вични земеделски биологични продукти.

3. Допустими разходи
За изграждане, придобиване и модернизиране 

на сгради и други недвижими активи, свързани с 
производството и/или маркетинга, включително 
такива, използвани за опазване компонентите н а 
околната среда; За закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, и/или инсталиране на нови маши-
ни, съоръжения и оборудване, необходими за подо-
бряване на производствения процес по преработка 

вестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „пло-
дове и зеленчуци”, производство на „етерично-мас-
лени и медицински култури“.
5. Интензитет на подпомагане и размер на фи-
нансовата помощ

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия 
размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи, като същата може да се увеличава на база 
общия размер на допустимите за финансово подпо-
магане разходи в случаите, описани в Наредба № 9 от 
21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвес-
тиции в земеделски стопанства от мярка 4 „Инвести-
ции в материални активи“ от ПРСР за периода 2014 -  
2020 г.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ 
маркетинг на селскостопански продукти“ – 
условията и редът за прилагане на подмярка-
та са уредени в Наредба № 20 от 27.10.2015г. 
на МЗХ.

1. Описание на целите и обхвата на подмяр-
ката

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ марке-
тинг на селскостопански продукти“ има за цел по-
добряване на цялостната дейност, икономическата 
ефективност и конкурентоспособността на пред-
приятия от хранително-преработвателната промиш-
леност чрез: по-добро използване на факторите за 
производство; въвеждане на нови продукти, проце-
си и технологии, включително къси вериги на дос-
тавка; подобряване на качеството и безопасността 
на храните и тяхната проследяемост; постигане на 
съответствие със стандартите на Европейския съюз 
(ЕС); подобряване опазването на околната среда.

Финансова помощ се предоставя за извършване 
на инвестиции в следните избрани производствени 
сектори, свързани с преработката/маркетинга на 
селскостопански продукти:
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от 
птици, с изключение на производство, преработка 
и/или маркетинг на продукти, наподобяващи или 
заместващи мляко и млечни продукти;
2.месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на 
производство, преработка и/или маркетинг на про-
дукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и 
пчелни продукти;
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти 
с изключение на производство, преработка и/или 
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Цели на мярката:
Насърчаване на заетостта и разкриване на работ-

ни места и запазване на вече съществуващите ра-
ботни места; Намаляване на сезонните колебания в 
заетостта; Насърчаване стартирането и развитието 
на неземеделски дейности в селските райони.

6.4. Подмярка „Инвестиции в подкрепа на незе-
меделски дейности“ – информация от ПРСР 2014 
– 2020

1. Описание на целите и обхвата на подмяр-

и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлажда-
не, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суро-
вините или продукцията; 
б)производство на нови продукти, въвеждане на 
нови технологии и процеси; 
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енер-
гийни източници за собствените нужди на предпри-
ятието, включително чрез преработка на растител-
на и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за по-
добряване и контрол на качеството и безопасността 
на суровините и храните;

За закупуване на земя, необходима за изпълнение 
на проекта във връзка с изграждане и/или модерни-
зиране на сгради, помещения и други недвижими 
материални активи, предназначени за производ-
ствени дейности;

За закупуване на сгради, помещения и други не-
движими имоти, необходими за изпълнение на про-
екта, предназначени за производствени дейности на 
територията на селски район съгласно приложение;

За закупуване, включително чрез финансов ли-
зинг, на специализирани транспортни средства, 
включително хладилни такива, за превоз на суро-
вините или готовата продукция, използвани и про-
извеждани от предприятието;

За изграждане/модернизиране, включително 
оборудване на лаборатории, които са собственост 
на кандидата, разположени са на територията на 
предприятието и са пряко свързани с нуждите на 
производствения процес, включително чрез финан-
сов лизинг;

За материални инвестиции за постигане на съот-
ветствие с новоприети стандарти на Съюза съглас-
но приложение № 8, включително чрез финансов 
лизинг;

Разходи за достигане на съответствие с между-
народно признати стандарти за системи за управле-
ние, разходи за въвеждане на добри производствени 
практики, системи за управление на качеството и 
подготовка за сертификация в предприятията само 
когато тези разходи са част от общ проект на кан-
дидата;

За закупуване на софтуер, включително чрез фи-
нансов лизинг;

За ноу-хау, придобиване на патентни права и ли-
цензи, за регистрация на търговски марки и проце-
си, необходими за изготвяне и изпълнение на про-

МЯРКА 6 РАЗВИТИЕ НА СТОПАН-
СТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ

екта;
Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за 

предпроектни проучвания, такси, хонорари за ар-
хитекти, инженери и консултанти, консултации за 
икономическа устойчивост на проекти, извърше-
ни както в процеса на подготовка на проекта пре-
ди подаване на заявлението за подпомагане, така и 
по време на неговото изпълнение,които не могат да 
надхвърлят 12 на сто от общия размер на допусти-
мите разходи по проект, включени в т. 1 - 10.

4. Допустими получатели
Земеделски стопани, които са регистрирани съ-

гласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и под-
държане на регистър на земеделските стопани (ДВ, 
бр. 10 от 1999 г.); земеделското им стопанство е 
с минимален стандартен производствен обем не 
по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Признати групи или организации на производи-
тели или такива, одобрени за финансова помощ по 
мярка 9. „Учредяване на групи и организации на 
производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г.;

Еднолични търговци и юридически лица, раз-
лични от кандидатите по т. 1 и 2.Кандидатите тряб-
ва да са  регистрирани по Търговския закон или За-
кона за кооперациите.

5. Интензитет на подпомагане и размер на фи-
нансовата помощ

Финансовата помощ за одобрени проекти е в раз-
мер 50 на сто от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи за проекти, пред-
ставени от микро, малки или средни предприятия, 
а за проекти, представени от големи предприятия, 
финансовата помощ е в размер на 40 на сто от об-
щия размер на допустимите за финансово подпома-
гане разходи.
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ката
Подмярката ще подпомага инвестициите в незе-

меделски дейности, които са от съществено значе-
ние за развитието на конкурентоспособността на 
селските райони. Чрез нея ще бъдат насърчавани 
инвестиционни дейности, ще бъде подпомогнато 
създаването на заетост и ще бъде ускорена дивер-
сификацията на неземеделските дейности. Мярката 
цели да подпомогне усвояването на потенциала за 
развитие на туризъм, съчетаващ местни природни 
и културни ценности.

2. Допустими дейности
Чрез подмярката се предоставя подпомагане за 

инвестиции в неземеделски дейности, насочени 
към:

Развитие на туризъм (изграждане и обновяване 
на туристически обекти и развитие на туристиче-
ски услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване 
или изграждане на места за настаняване с до 20 по-
мещения за настаняване.

Производство или продажба на продукти, кои-
то 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 (напри-
мер: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреж-
дания, здравни услуги, счетоводство и одиторски 
услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани 
на ИТ и др. );

Производство на енергия от възобновяеми енер-
гийни източници за собствено потребление; Раз-
витие на занаяти (включително предоставяне на 
услуги, свързани с участието на посетители в зана-
ятчийски дейности) и други неземеделски дейнос-
ти;

НЕ се финансират дейности, които водят до осъ-
ществяване на селскостопанска дейност или резул-
тата от дейността е продукт, включен в Приложение 
I на Договора за функциониране на Европейския 
съюз;

НЕ се предоставя финансова помощ за хазарт, 
финансови услуги, голф, сектори и дейности, оп-
ределени за недопустими в Регламент (ЕС) № 
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 годи-
на относно прилагането на членове 107 и 108 от До-
говора за функционирането на Европейския съюз 
към помощта de minimis, производство на енергия 
от възобновяеми енергийни източници за продаж-
ба;

НЕ се предоставя финансова помощ за изграж-

дане и обновяване на туристически обекти и разви-
тие на туристически услуги в курортни комплекси 
и населени места по черноморското крайбрежие и в 
планинските курорти с развит масов туризъм.

Населените места с развит масов туризъм и ку-
рортните комплекси са посочени в Приложение № 
16.

3. Допустими разходи
а) Изграждане, придобиване или подобренията на 
недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови 
машини и оборудване до пазарната стойност на ак-
тивите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ 
и „б“, например хонорари на архитекти, инженери 
и консултанти, хонорари, свързани с консултации 
относно екологичната и икономическата устойчи-
вост, включително проучвания за техническа осъ-
ществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и съз-
даване на компютърен софтуер и придобиване на 
патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % 
от сумата на разходите по т.„а“, „б“ и „г“. Не са до-
пустими за подпомагане текущи разходи.

4. Допустими получатели
Земеделски стопани (Стопанството на кандида-

ти, земеделски стопани, трябва да има стандартен 
производствен обем над 8 000 евро);

Микропредприятия, регистрирани като еднолич-
ни търговци или юридически лица по Търговския 
закон, Закона за кооперациите или Закона за веро-
изповеданията;

Физически лица, регистрирани по Закона за за-
наятите.

5. Интензитет на подпомагане и размер на фи-
нансовата помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 75% 
от общите допустими разходи и при спазване на 
правилата за „минимална помощ“ при спазване на 
условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Коми-
сията от 18 декември 2013 година относно прила-
гането на членове 107 и 108 от Договора за функ-
ционирането на Европейския съюз към помощта de 
minimis.
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ни, включително транспортни средства;
6. реконструкция и/или ремонт на общински 

сгради, в които се предоставят обществени услуги, с 
цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

7. изграждане, реконструкция, ремонт, реставра-
ция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
обекти, свързани с културния живот, включително 
мобилни такива, включително и дейности по верти-
калната планировка и подобряване на прилежащите 
пространства;

8. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обза-
веждане на общинска образователна инфраструкту-
ра с местно значение в селските райони.

3. Допустими разходи
а) Изграждането, включително отпускането на 

лизинг, или подобренията на
недвижимо имущество; 
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови 

машини и оборудване, обзавеждане до пазарната 
цена на актива;

 в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, 
например хонорари на архитекти, инженери и кон-
султанти,хонорари, свързани с консултации относно 
екологичната и икономическата устойчивост;

 г) Нематериални инвестиции: придобиването 
или развитието на

компютърен софтуер и придобиването на патен-
ти, лицензи, авторски права,

търговски марки.
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% 

от сумата на разходите по т. „а“,б“ и „г“. Оператив-
ните разходи, свързани с предоставянето на услуги-
те са

недопустими за подпомагане по подмярката. Раз-
ходи различни от посочените в т. „б“, свързани с до-
говора за лизинг, например марж на лизингодателя, 
разходи за

рефинансиране на лихви, административни раз-
ходи и разходи за застраховка са недопустими за 
подпомагане по подмярката.

4. Допустими получатели
1. община Стралджа - т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 или 8 от 

допустимите дейности;
2. ВиК оператора или община Стралджа - т. 3 от 

допустимите дейности, само за агломерации под 
2000 е.ж.

3. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), 
регистрирани по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, с изключение на юридически лица 
с нестопанска цел, в които един от учредителите и/

МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБ-
НОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИ-
ТЕ РАЙОНИ

Подпомагане по мярката ще се предоставя, за да 
могат населените места на

територията на МИГ да станат по привлекателни 
за бизнеса и за живеене, чрез

поддържането и стимулирането на тяхното ико-
номическо, социално и културно

развитие, изграждане на липсващата или рехаби-
литация на съществуващата

техническа и социална инфраструктура, транс-
портни и комуникационни връзки.

Дейностите, по които е била получена безвъзмез-
дна финансова помощ от

бенефициент, допустим за финансиране чрез 
стратегията за воденото от общностите местно раз-
витие, няма да са допустими за същия бенефициент 
по мярка 7 и обратно.

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, по-
добряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” – информация от 
ПРСР 2014 – 2020

1. Описание на целите и обхвата на подмярка-
та

С инвестициите по мярката се цели подобряване 
или разширяването на всички

видове малка по мащаби инфраструктура, вклю-
чително инвестиции в енергия от възобновяеми из-
точници и спестяване на енергия

2. Допустими дейности
1. строителство, реконструкция и/или рехабили-

тация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръженията и принадлежностите към тях;

2. строителство, реконструкция и/или рехабили-
тация на нови и съществуващи общински пътища и 
съоръженията и принадлежностите към тях;

3. изграждане, реконструкция и/или рехабилита-
ция на водоснабдителни системи и съоръжения в аг-
ломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;

4. изграждане и/или обновяване на площи за ши-
роко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от об-
щинско значение;

5. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудва-
не и/или обзавеждане на социална инфраструктура 
за предоставяне на услуги, които не са част от про-
цеса на деинституционализация на деца и възраст-
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или членовете е община - т. 5 или 7 от допустимите 
дейности;

4. читалища, регистрирани по Закона за народни-
те читалища - т. 7 от допустимите дейности.

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване 
в инфраструктура за отдих, туристическа инфра-
структура” – информация от ПРСР 2014 – 2020

1. Описание на целите и обхвата на подмярка-
та

Оползотворяване на туристическите ресурси на 
територията на МИГ, посредством подкрепа за ин-
фраструктура за отдих, туристическа информация 
и малка по мащаб туристическа инфраструктура за 
публично ползване

2. Допустими дейности
Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване 

на оборудване и/или обзавеждане на туристически 
информационни центрове; Изграждане, реконструк-
ция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обза-
веждане на посетителските центрове за представяне 
и експониране на местното природно и културно на-
следство;

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване 
на оборудване и/или обзавеждане на центровете за 
изкуство и занаяти с туристическа цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване 
на съоръжения за туристически атракции, които са 
свързани с местното природно, културно и/или исто-
рическо наследство и предоставящи услуги с позна-
вателна или образователна цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупува-
не на съоръжения за туристическа инфраструктура 
(информационни табели и пътепоказатели за турис-
тическите места и маршрути, съоръжения за безо-
пасност, велоалеи и туристически пътеки).

Не са допустими за подпомагане по подмярката 
дейности свързани с опазването, популяризирането 
и развитието на културното наследство на обекти от  
национално и световно значение.

3. Допустими разходи
а) Изграждането, включително отпускането на 

лизинг, или подобренията на
недвижимо имущество; 
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови 

машини и оборудване, обзавеждане до пазарната 
цена на актива;

 в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, 
например хонорари на архитекти, инженери и кон-
султанти,хонорари, свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата устойчивост; 
г) Следните нематериални инвестиции: придо-

биването или развитието на компютърен софтуер и 
придобиването на патенти, лицензи, авторски пра-
ва,търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% 
от сумата на разходите по т.„а“, „б“ и „г“. Оператив-
ните разходи, свързани с предоставянето на услуги-
те са недопустими за подпомагане по подмярката. 
Разходи различни от посочените в т.„б“, свързани с 
договора за лизинг, например марж на  лизингодате-
ля, разходи за рефинансиране на лихви, администра-
тивни разходи и разходи за застраховка са недопус-
тими за подпомагане по подмярката.

4. Допустими получатели
Община Стралджа;
Юридически лица с нестопанска цел с седалище 

на територията на МИГ.

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 
(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 
регламента (финансирани от ЕЗФРСР)

Мярка 22. Съхраняване, развитие и валоризиране 
на специфичните местни идентичности и местната 
култура

Допустими получатели: 
Юридически лица с нестопанска цел; 
Сдружения на производители или браншови ор-

ганизации; 
МИГ - СТРАЛДЖА 2016г., при спазване на усло-

вията на чл.19 от Наредба №22/14.12.2015г. 
Кандидатите трябва да имат седалище и адрес 

на управление на територията на действие на МИГ 
- СТРАЛДЖА 2016г. и да осъществяват дейности-
те по проекта на територията на действие на МИГ 
- СТРАЛДЖА 2016г.

Допустими дейности: 
По мярката ще се подкрепят проекти, които могат 

да включват една или няколко от изброените дейнос-
ти и допринасят за постигане на специфичните цели 
на мярката. 

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, 
които заздравяват връзките и обединяват местните 
предприемачи, с цел популяризиране на продуктите 
и услугите от територията на община Стралджа. 

1. Създаване и развитие на междусекторни мрежи 
/формални или неформални/: 

2. Създаване на местни марки за качество; 
3. Създаване на бизнес каталог; 


