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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”  

 

 
Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията 
за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Айтос“ , ПРСР 2014-2020 
 
Дата на откриване  31.03.2020 г. 
Дата на приключване 06.04.2020 г. , 23.59 ч. 

 
СНЦ „Местна инициативна група-Айтос” публикува за обществено обсъждане проект на 
Насоки за кандидатстване по процедурa BG06RDNP001-19.334,мярка 7.5. „Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с няколко 
крайни срока от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“, финансирана от 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  
 
Проектът на Насоки включващи:Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение 
и приложенията към тях по процедурата се публикува на основание чл.26, ал.4 от Закона 
за управление на средствата от структурните и инвестиционните фондове.  
 
Цел на процедурата е устойчиво развитие на територията чрез ефективно използване на 
местните ресурси. 
 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 200 000 
лева (Двеста хиляди) 
 
Подпомагат се проекти за:  
 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). 

Допустими са дейности извършвани на територията на МИГ-Айтос – територията на община 
Айтос, в рамките на административните граници на общината. 

 
Допустими кандидати  са: 
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 Община Айтос 
 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани   по ЗЮЛНЦ, със седалище и адрес 

на управление на територията на МИГ-Айтос. 
Подкрепят се само проекти на кандидати, които не действат като предприятиe по смисъла на 
чл.107 от ДФЕС и са за неикономически дейности, които след извършване на инвестицията не 
генерират нетни приходи. 
Получателите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ-Айтос. 

Допустими 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. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и 
придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 
4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и 
консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата 
устойчивост; 
Разходите по т. 4 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 1, 2 и 3.  
Разходите за консултации, включени в рамките на допустимите разходи по т.4 не следва да 
надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи. Консултациите включват: попълване на 
анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и 
окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и 
отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта. 

 
Важно! По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на 
проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за 
управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен 
подпис (КЕП).  
 
Писмени предложения, възражения и коментари по горепосочените документи могат да 
се изпращат в срок от 31 март  2020 год. до 06 април  2020 год., 23.59 ч. (включително) 
в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg. (под-модул „За  обществено обсъждане”) 
и на следната  електронна поща: mig_aytos@abv.bg 
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките 
на електронното писмо (е-mail) или приложени към него в отделен файл във формат 
„dос”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от проекта на 
Насоки за кандидатстване. 
Проектът на документи по процедурата може да изтеглите от сайта на „МИГ-Айтос“ - 
Меню ПРСР 2014-2020 : 
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 Обява за прием на проектни предложения 7.5. МИГ-Айтос 
 Условия за кандидатстване 7.5. МИГ-Айтос 
 Документи към условията за кандидатстване 7.5. МИГ-Айтос 
 Условия за изпълнение 7.5. МИГ-Айтос 
 Документи към условията за изпълнение 7.5. МИГ-Айтос 


