
Цел: Развитие на туризма и туристическия потенциал на територията на МИГ
Обхват на мярката:
1.Географски обхват: цялата територия на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”;
2.Обхват на инвестициите: мярката предоставя помощ за инвестиции за развитие на турстическа 

инфраструктура и атракции за посетителите за развитие и маркетинг на туристически продукти на 
местно ниво.

Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ за:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

туристически информационни центрове;
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно 
наследство;

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

4. 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;

5. 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).

Допустими кандидати
1. Общините от територията на МИГ;
2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ.
Допустими разходи 
1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
2. Закупуване 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.
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 мярката.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по 
подмярката

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените 
допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото 
плащане е допустимо както следва:

• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие 
на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;

Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура

Информационна кампания по  мерките от стратегията за местно развитие
на  Местна инициативна група "Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия"

с.Ветрино, област Варна, ул. ”Г.С.Раковски”  №26,  тел.:: 0877 107 272,
e-mail: mig_vazhod@abv.bg, www.mig-vazhod.com, www.eufounds.bg

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

ПРОГРАМА ЗА



Настоящият материал е изготвен по проект “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “Възход - Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия” съгласно Споразумение № РД РД 50-49/13.06.2018г. по подмярка 19.2 “ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР” и по подмярка 
19.4 “ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР” на Мярка 19 “ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” от ПРСР 2014 - 2020.  
Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: „Превръщането на територията на МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в устойчив селски район с развити 
туризъм и услуги за населението, конкурентен местен бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност“

• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на 
всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие 
с националното законодателство в областта на ДДС.

Финансови параметри 
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 9 779 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева
Интензитет на финансовата помощ
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. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи по 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“. При изпълнение на проект, включващ само нестопански 
дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, не се прилагат чл.107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз. 

Размерът на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 450 000 лева

Критерии за избор на проекти Точки 

1.Насоченост на проекта: 
- Проектът е насочен към обекти, които са значими за местната 
идентичност, свързани с туризма – 5 т.: 
- Проектът е насочен към създаване на обществени зони за отдих в 
населените места – 10 т. 
- Проектът е предвидил дейности за социализация, адаптиране или 
изграждане на инфраструктура за достъп до туристически обекти или 
зони за отдих за хора с увреждания- 10 т. 

25 

2.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън 
общинските центрове 10 

3.Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинските планове за 
развитие, приети от Общинските съвети                                                                 10 

4.Кандидатът е: 
- община – 5 т. 
- юридическо лице с нестопанска цел или читалище – 10 т. 

10 

5.Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи 
групи от хора 
- До  1000 човека - 5 т. 
- Повече от 1000 човека – 10 т. 

10 

6.Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи 
за повишаване на качеството на живот в района 10 

7.Оценка на  проекта /реалистичност, качество и съвместимост с 
целите и приоритетите на Стратегията на МИГ 
- Проектът  е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т. 
- Проектът на допринася за постигане целите и приоритетите на 
Стратегията на МИГ – 10 т. 
- В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на 
бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години - 5 т. 

20 

8.Опит на кандидата - кандидатът има изпълнен минимум 1 проект 5 

ОБЩО 100 
 


