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Програма за развитие на селските райони. 

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

 Регламент (ЕС) № 1305/2013 (ЕЗФРСР) 

Код и 

наименова

ние на 

мярката 

19. -7.6 „Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на 

села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, 

включително съответните социално-икономически аспекти, както и 

действия за повишаване на информираността по екологични въпроси“ 

(по: Член 20, т.1, е) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, мярка 7„Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“, част 5 от Регламент за изпълнение 

808/2014 на Комисията) 

Цели на 

мярката 

Прилагането на мярката на територията на МИГ „Луковит и Роман“ ще 

допринесе за: 

 Повишаване на осведомеността за ползите и отговорностите към наличното 

природно и културно наследство; 

 Насърчаване използването на териториалната идентичност за 

популяризиране на потенциала за развитие на територията чрез устойчиво 

използване на местните ресурси; 

 Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на 

стойност към околната среда, чрез популяризиране и развитие на 

екосистемни услуги. 

Обхват на 

мярката 

Мярката ще се прилага на територията на МИГ Луковит и Роман и ще подкрепя 

дейности, насочени към запазване, поддържане и подобряване на културното и 

природно наследство, както и действия за повишаване на осведомеността за 

ползите от околната среда, които могат да се добавят към потенциала за растеж 

на територията. Важен акцент на мярката е възможността за изготвяне и 

популяризиране на проучвания и анализи за възможностите за развитие на 

екосистемни услуги и ползите от тях, в контекста на наличните на територията 

защитени зони по Натура 2000. 

Допустим

и 

получател

и 

 Юридически лица с нестопанска цел; МИГ Луковит - Роман 

 Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; 

 Община Луковит и Община Роман 

Допустим

и дейности 

По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ, за 

които общият допустим разход не превишава 50 000 лева и представляват малка 
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по размер инфраструктура в рамките на една или няколко от изброените дейности 

и допринасят за запазване на селската идентичност. 

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и 

обединяват местните жители от различни поколения и етноси за опазване и 

подобряване на селското природно и културно наследство.  

Допустими дейности: 

 териториални проучвания, разработване и популяризиране на екосистемни 

услуги, вкл. тяхното предлагане и популяризиране; 

 дейности за информация и повишаване на осведомеността, например 

посетителски центрове в защитените територии, действия за публичност, 

тематични пътеки и други; 

 изграждане/реконструкция/рехабилитация на малка по мащаб 

инфраструктура; 

 дейности по инвентаризация на културни / природни обекти на селското 

наследство и тяхното популяризиране, вкл. чрез дигитализация и онлайн 

платформи; 

 опазване и популяризиране на нематериално наследство като музика, 

фолклор, етнология, чрез организиране на временни/постоянни изложби, 

фестивали и публични събития, печатни издания и каталози, филми, видео 

клипове или мултимедийни възстановки, разработване и представяне на 

макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети 

от традиционния бит и други. 

 Други дейности, допринасящи за целите на мярката. 

Допустим

и разходи 

Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване 

на проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление, 

действително извършени и платени в периода на изпълнение на проекта:  

а) изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или 

подобренията на недвижимо имущество; 

б) закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до 

пазарната цена на актива; 

в) общи разходи, свързани с разноските по букви а) и б), например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за 

техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост са 

допустими, дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по 

букви а) и б); Общите разходи не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер 

на допустимите разходи по проект; 

г) следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на 

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

търговски марки; 

д) текущи разходи, съгласно чл. 61 от Регламент 1305/2013 г. - оперативни 

разходи, разходи за персонал, разходи за обучение, разходи за връзки с 

обществеността, финансови разходи, др. 
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За допустими се считат само разходите, които са извършени след като 

заявлението за подпомагане е одобрено от компетентния орган, с изключение на 

предварителните разходи, необходими за подготовка на проектното 

предложение. 

Финансов

и 

параметри 

на 

проектите 

Минимален размер – 5 000 лв.  

Максимален размер – 50 000 лв. 

Бюджет по мярката – 50 000 лева 

Размер на 

финансова

та помощ 

/интензите

т на 

помощта 

100% от общите допустими разходи за проекти, независимо от това дали 

генерират приходи или не. 

Критерии за оценка и тяхната тежест точки 

Проектът обхваща цялата територия на МИГ (двете общини) 30 

Целевата група по проекта са младежи на територията на МИГ 10 

Проект насочен към популяризиране и съхраняване на културното материално 

и нематериално наследство на територията 

20 

Проект насочен към съхраняване, популяризиране и развитие на екологичното 

състояние на територията на МИГ, вкл. Натура 2000 

20 

Проект, който включва използване на нови за територията методи на 

представяне на културното и природно наследство, и/или използва 

информационни технологии, и/или създава нови за територията обекти за 

популяризиране на културното и/или природно наследство 

20 

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 „Проект, който включва използване на нови за 

територията методи на представяне на културното и природно наследство, и/или 

използва информационни технологии, и/или създава нови за територията обекти за 

популяризиране на културното и/или природно наследство“. В случай, че проектните 

предложения имат равен брой точки по посочения критерий, те ще бъдат класирани, 

съобразно получените точки по критерий „Проектът обхваща цялата територия на МИГ 

(двете общини)“. 

 


