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Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

Код и 

наименова

ние на 

мярката 

19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” 

Цели на 

мярката 

Прилагането на мярката има за цел да насърчи социалното приобщаване, 

намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ 

„Луковит и Роман“. 

Обхват на 

мярката 

Мярката предоставя подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура. 

Туризмът е сред приоритетите на общинските планове за развитие. Развитието на 

туризма в двете общини, в които има уникални туристически ресурси, има 

наличен потенциал за развитие на туристически продукт за експониране и 

популяризиране на природното, историческо и културно наследство. 

Допустим

и 

получател

и 

 Общините Луковит и Роман; 

 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел 

Допустим

и дейности 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на туристически информационни центрове; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на 

местното природно и културно наследство; 

 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 историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или 

образователна цел; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за 

туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и 

туристически пътеки). 

 

Допълнителни условия за допустимост: 
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Дейностите трябва: 

• Да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;  

• да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната 

община,  

• да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на ЗООС;  

• 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, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за 

тяхното прилагане;  

• 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 не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно 

значение;  

• да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи в който е 

доказано, че инвестицията ще доведат до социално–икономическо развитие 

на района;  

• да съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията. 

Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности свързани с опазването, 

популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от 

национално и световно значение. 

Не се подпомагат дейности за изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване 

на съоръжения за туристически атракции и на съоръжения за туристическа 

инфраструктура в рамките на териториите, подпомагани от ОПРР. 

Допустим

и разходи 

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на 

недвижимо имущество; 

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, 

обзавеждане до пазарната цена на актива; 

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации 

относно екологичната и икономическата устойчивост; 

4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на 

компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, 

търговски марки. 

Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 1, 

2 и 4 
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Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими 

за подпомагане по подмярката. 

Разходи различни от посочените в т. 2, свързани с договора за лизинг, например 

марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни 

разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката. 

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на 

възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на 

ДДС. 

 

Недопустими разходи: 

• закупуване или наем на земя и сгради; 

• закупуване на оборудване, обзавеждане и транспортни средства втора 

употреба; 

• данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, 

когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, 

освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената 

стойност; 

• лизинг, с изключение на финансов лизинг при условие че ползвателят на 

помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на 

подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив; 

• оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ 

ремонт; 

• банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и 

рефинансиране на лихви, застраховки; 

• обезщетения за отчуждаване на имоти; 

• принос в натура; 

• закупуване на нови транспортни средства и оборудване, вкл. компютърен 

софтуер над пазарната им стойност; 

• едногодишни растения; 

• плащания в брой; 

• лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия 

договор, в случаите на финансов лизинг; 

• инвестиции, за които РА или друг компетентен орган установи изкуствено 

създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на 

предимство в противоречие с целите на мярката; 

• инвестиции, които представляват обикновена подмяна; 

• инвестиции, за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху 

околната среда; 

• неустойки за неизпълнение по договорите с избраните 

доставчици/изпълнители; 

• натрупани лихви върху изплатени авансови плащания. 
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Финансов

и 

параметри 

на 

проектите 

Минимален размер на общо допустимите разходи по проект – 10 000 лв.  

Максимален размер на общо допустимите разходи по проект - 200 000 лв. 

Бюджет по мярката – 200 000 лева 

Размер на 

финансова

та помощ 

/интензите

т на 

помощта 

Финансова помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на 

действително направени и платени допустими разходи. 

Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи за проекти, 

които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. 

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 генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата 

равностойност на 50 000 евро.  

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на 

инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ 

„разходи-ползи“. 

Критерии за оценка и тяхната тежест точки 

Проектът е представен от неправителствена организация 20 

Проектът предлага инвестиция в туристически атракции/услуги, които са 

значими за идентичността на региона и за популяризиране на културното 

наследство 

20 

Брой население в населените места, където ще се извършват допустимите 

дейности, като се дава предимство на по-големия брой население 
5 

Проектът създава нова (несъществуваща досега на територията на МИГ) 

инфраструктура 
30 

Проектът предлага инвестиции в туристически атракции/услуги, чрез 

използването на ИТ технологии 
10 

Проектът надгражда постигнат/и резултат/и от предишни дейности на 

кандидата 

10 

Проектът създава работни места на местни жители 5 

Общо: 100 

Проекти, получили по-малко от 30 точки, няма да се разглеждат. 

За проектни предложения, които са получили еднакъв брой точки на етап „Техническа 

и финансова оценка“ и има недостиг на средства за финансирането им, класирането ще 

се извърши по следния начин: Приоритет ще имат проектните предложения получили 

по-голям брой точки по критерий „Проектът създава работни места на местни жители“. 

В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по посочения критерий, те 

ще бъдат класирани, съобразно получените точки по критерий „Проектът създава нова 

(несъществуваща досега на територията на МИГ) инфраструктура“ 

 


