идеите в действие
Програма/мярка:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година
Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”

Цели:
1.

насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони
чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;

2.

разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите
и съоръженията за посетители в селските райони.

Срок за кандидатстване: 08 юли – 02 август 2013 г.

Какви дейности/разходи се финансират?
Дейности:
Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:
1. изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или
атракции за посетителите:
а)

атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски
центрове за представяне и експониране на местното природно и културно
наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито;
малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за
временни изложения с туристическа цел;

б)

съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки;
инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински
туризъм и други спортове;

в)

съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове,
информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути,
заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;

2. разработване и маркетинг на туристически продукти:
а)

разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и
информационни материали;

б)

разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в селските
райони.

Не се предоставя финансова помощ за следните дейности:
1. изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за
лов, скално катерене и голф;
2. обновяване на паметници на културата от национално и световно значение,
включени в класификацията на Националния институт за недвижимо културно
наследство (НИНКН);
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3. изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които
генерират печалба и които не са общинска и/или държавна собственост.
4. проекти, които включват единствено дейности по т. 2 от описа на допустимите за
финансиране дейности по-горе.
Разходи:
Допустими за финансово подпомагане са следните разходи, предназначени за
постигане целите на проекта:
1. изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради, съоръжения, помещения
и/или друга недвижима собственост:
а)

разходи, свързани с прякото изпълнение
строително-монтажните дейности;

на

строително-ремонтните

и

б)

непредвидени разходи в размер до 5 процента от стойността на одобрените
разходи по буква "а";

2. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен
софтуер и специализирана техника (до пазарната им стойност), включително чрез
финансов лизинг;
3. общи разходи:
а)

свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и
за други дейности и услуги, необходими за подготовката, изпълнението и
отчитането на дейностите по проекта;

б)

свързани с маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разработване
и разпространение на маркетингови стратегии, рекламни и информационни
материали, разработване на електронни системи, придобиване на патентни
права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по
проекта, както и разходи за изработване и монтаж на информационна табела
по чл. 48.

4. Закупуването чрез финансов лизинг на активи по т. 2 е допустимо при условие, че
ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от
датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане.

Кой може да кандидатства? Изисквания:
За подпомагане могат да кандидатстват:
1. общини, посочени в приложение № 1;
2. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на
община от селските райони (приложение № 2).
3. Лицата по т. 1 и 2 се подпомагат, при условие че:
− нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);
− не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност с изключение на общините;
− не са в производство по ликвидация с изключение на общините;
− нямат изискуеми публични задължения към държавата с изключение на
общините.
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Изисквания към проектите:
1. Подпомагат се проекти, които:
1.1. се осъществяват на територията на общини, посочени в приложение № 1;
1.2. отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на съответната
община, удостоверено с решение на общинския съвет.
2. Не се предоставя финансова помощ за реализиране на проект, при условие че
реализацията на проекта няма да доведе до използване на обекта по
предназначение след приключване на дейностите, финансирани по проекта, и до
въвеждане на обекта в експлоатация в случаите, когато това е задължително
съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове за
неговото прилагане.
3. Не се предоставя финансова помощ за проекти за туристически обекти по смисъла
на Закона за туризма на територията на населени места и курортни селища с
развит масов туризъм (приложение № 3).
4. Един проект може да включва различни допустими дейности, в т.ч. за различни
населени места на общината.

Продължителност на проектите:
Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от:
1. датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА за
кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП;
2. датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на решението за
съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на
изпълнител на строително-монтажните работи по проекта за получатели на
финансова помощ, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
или чл. 1, ал. 4 НВМОП.

Размер на допустимите разходи:
1.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 10 000 евро.

2.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 200 000 евро.

3.

Общите допустими разходи по т. 2 включват всички разходи, които е необходимо
да
бъдат
извършени
за
цялостното
завършване
и
самостоятелното
функциониране на инвестицията.

4.

Максималният размер на финансовата помощ не трябва да надвишава размера
по т. 2 за кандидати и/или ползватели юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ),
които са свързани по смисъла на чл. 4, ал. 5 от Закона за малките и средните
предприятия (ЗМСП).
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5.

Финансовата помощ за юридическите лица с нестопанска цел, предоставена по
реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000
евро за период от три последователни данъчни години – годината на сключване
на договора за отпускане на финансовата помощ и две предходни години.

6.

За всяко подпомагане по реда на тази наредба се кандидатства след извършване
на окончателно плащане по предходен проект с изключение на проекти,
представени от общините.

Интензитет на помощта:
1. Финансовата помощ е в размер 100% от общата стойност на допустимите разходи,
но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро за проекти на:
1.1. общини;
1.2. юридически лица с нестопанска цел – за проекти в обществен интерес,
негенериращи приходи.
2. Финансовата помощ е в размер 70% от одобрените разходи за проекти на
юридически лица с нестопанска цел, с изключение на проектите по т. 1.2.
3. Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера по
т. 2 се осигурява от кандидата.
4. Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Плащания:
1.

Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

2.

Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са
включени в договора за отпускане на финансова помощ.

3.

Авансовото плащане е в размер до 50% от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта.

4.

Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава
левовата равностойност на 2000 евро.

5.

Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на
изпълнение на проекта в случаите, когато кандидатите са общини, и един път за
периода на изпълнение на проекта за всички останали ползватели на
финансовата помощ.

6.

Междинно плащане е допустимо за одобрена от Разплащателната агенция
обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава
левовата равностойност на 2000 евро.

Източник на информация:
http://www.prsr.government.bg/
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Приложение 1. Списък на общините в Република България с население под
10 000 жители към 2005 г.
Област
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
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Общини
Белица, Кресна, Струмяни
Малко Търново, Приморско, Царево
Аврен, Бяла, Ветрино, Девня, Суворово
Златарица, Сухиндол
Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш,
Ново село, Ружинци, Чупрене
Борован, Мизия, Роман, Хайредин
Крушари, Шабла
Джебел
Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Априлци, Летница, Угърчин, Ябланица
Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Чипровци, Якимово
Батак, Белово, Лесичево, Стрелча
Брезник, Земен, Ковачевци, Трън
Искър, Пордим
Брезово, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица
Самуил, Цар Калоян
Борово, Ценово
Алфатар, Кайнарджа, Ситово
Баните, Борино, Доспат, Неделино, Чепеларе
Антон, Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман,
Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Правец, Сливница, Чавдар,
Челопеч
Гурково, Николаево, Опан
Антоново, Опака
Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград,
Стамболово
Венец, Каспичан, Никола Козлево, Смядово, Хитрино
Болярово
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Приложение №2. Списък на общините, намиращи се в селските райони на
Република България
Област
Благоевград
Бургас
Варна
Велико
Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София-област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Общини
Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански,
Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско,
Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни
чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Елена, Златарица, Лясковец, Павликени,
Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село,
Ружинци, Чупрене
Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово,
Роман, Хайредин
Дряново, Севлиево, Трявна
Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел,
Шабла
Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня,
Трекляно
Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново,
Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера,
Ракитово, Септември, Стрелча
Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски,
Никопол, Пордим, Червен бряг
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица,
Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение,
Хисаря
Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Котел, Нова Загора, Твърдица
Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем,
Чепеларе
Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман,
Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец,
Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар,
Челопеч
Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня,
Раднево, Чирпан
Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград,
Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево,
Нови пазар, Смядово, Хитрино
Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
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Приложение № 3. Списък на населени места и курортни селища с развит
масов туризъм, които няма да бъдат подпомагани за туристически дейности
Населено място/ курортно селище
гр. Ахтопол
гр. Бяла (област Варна)
с. Варвара
с. Езерец
к.к. Камчия
гр. Китен
с. Крапец
с. Лозенец
к.к. Пампорово
гр. Приморско
ММЦ - Приморско
с. Резово
с. Синеморец
с. Тюленово
гр. Царево
гр. Шабла
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Община
Царево
Бяла
Царево
Шабла
Аврен
Приморско
Шабла
Царево
Чепеларе
Приморско
Приморско
Царево
Царево
Шабла
Царево
Шабла

факс:
моб.:
e-mail:
Web:

ЕКАТТЕ
00878
07598
10094
27108
37023
39493
44094
58356
62459
66528
73780
48619
83017
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