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Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, 

включително за отдих и културни дейности, както и на съответната 

инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. 

Описание на целите на подмярка 7.4. от СВОМР: 

Цели на подмярка 7.4. от СВОМР са: 

 Подобряване качеството на живот на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови, чрез подобряване или разширяване на основни услуги за местното 

население. 

Подмярка 7.4. допринася за постигането на Приоритет II и III СВОМР. 

Обхват на подмярка 7.4. от СВОМР 

Нормативен обхват: Подмярка 7.4. от СВОМР е разработена на основание чл. 15 ал. 

1 т.2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 

за периода 2014 – 2020 г. 

В рамките на СВОМР подмярка 7.4. ще се прилага съгласно изискванията на: 

Регламент 1305/2013 и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и при спазване на специфичните 

условия и изисквания посочени в СВОМР. 

Географски обхват: финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите, 

реализиращи се на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, която покрива 

територията в административните граници на общини Брезово, Братя Даскалови. 

Допустими кандидати по подмярка 7.4. от СВОМР 

 Общините Брезово и Братя Даскалови за всички допустими дейности; 

 Юридически лица с нестопанска цел (със седалище и адрес на управление на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови); 

Всички потенциални кандидати следва да отговарят на критериите за 

допустимост на кандидатите посочени в: Регламент 1305/2013 и Наредба № 22 от 

14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 

г. 

Допустими дейности по подмярка 7.4. от СВОМР 

Инвестиции в малка по мащаб инфраструктура за предоставяне на основни услуги на 

местно равнище като: 

 Осигуряване на достъп до комуникационни услуги чрез създаване на зони с 

публичен достъп до безплатен безжичен интернет (публични WI – FI интернет 

зони) на територията на населени места от територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови; 

 Повишаване нивото на сигурност и безопасност на територията на населените 

места на МИГ Брезово, Братя Даскалови чрез изграждане на системи за видео 
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наблюдение на обществени места. 

Допустими разходи по подмярка 7.4. от СВОМР 

Инвестиционни разходи съгласно чл. 45 от Регламент 1305/2013 

a) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, 

обзавеждане до пазарната цена на актива; 

б) Разходи свързани с изграждането на системи за видео наблюдение на открити 

обществени места;  

в) Разходи свързани с изграждането на публично достъпни WI – FI интернет зони в 

населени места на територията на МИГ; 

г) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, 

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

икономическата устойчивост; 

д) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен 

софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 

е) Общите разходи не трябва да надвишават 12% от стойността на разходите по т. а), 

б), в)  и д) 

По подмярка 7.4. от СВОМР се прилагат критериите за допустимост на 

разходите посочени в: Регламент 1305/2013 и Наредба № 22 от 14 декември 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и специфичните 

условия за допустимост на разходите в СВОМР 

Критерии за допустимост и изисквания към проектите по подмярка 7.4. от 

СВОМР 

Проектите следва да са допустими по смисъла на Регламент 1305/2013 и Наредба № 

22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 

2020 г. 

 Инвестициите са допустими за подпомагане ако е доказано, че няма да имат 

отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване 

на околната среда; 

 Инвестициите са допустими за подпомагане, когато предвидените дейности се 

изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а 

ако съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея; 

 Инвестициите са допустими за подпомагане ако е доказано, че отговарят на 

изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и 

плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за 

биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за 

тяхното прилагане; 

 Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че след изпълнението 

на проекта той ще се използва по предназначение; 
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 Инвестициите са допустими за подпомагане, ако бенефициента е представил 

всички лицензи, разрешителни или регистрации, когато това се изисква съгласно 

националното законодателство или е представил писмено доказателство, че е 

направил всичко възможно за получаването им (само в случаите, когато съгласно 

законодателството лицензии, разрешителни или регистрации се изискват да са 

издадени преди подаването на проекта); 

Недопустими разходи по подмярка 7.4. от СВОМР 

 Всички разходи посочени като недопустими в Регламент 1305/2013; 

 Всички разходи посочени като недопустими в Наредба № 22 от 14 декември 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

Финансови параметри на проектите по подмярка 7.4. от СВОМР 

Финансовата помощ ще бъде предоставяна в съответствие с Насоките на 

Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и 

в селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Максимален размер на общите допустими разходи за едни проект: 

 Левовата равностойност на 60 000 евро; 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 

 Левовата равностойност на 500 евро. 

Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи): 

 За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е 

налично генериране на приходи.  

 Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране 

се определя въз основа на анализ разходи и ползи.  

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 

50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи 

се предвижда финансиране в размер на 100%. 

Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.4. от СВОМР и тяхната тежест 

1. Проектът предлага иновативни за територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови технически решения за осигуряване на достъп до основни публични 

услуги за населението: 

30 

2. Проектът предвижда инвестиции и дейности за осигуряване достъп до 

иновативни комуникационни услуги за населението на територията на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови, (изграждане на публично достъпни WI – FI интернет 

зони в населени места на територията): 

30 

3. Проектът допринася за повишаване на нивото на обществена сигурност на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови (изграждане на системи за 

видео наблюдение на открити обществени места):  

10 
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4. Проектът се реализира на територията на повече от едно населено място: 5 

5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата 

равностойност на 20 000 евро: 
10 

6. Дейностите по проекта не генерират приходи за бенефициента: 10 

7. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на 

етнически малцинства: 
5 

Максимален брой точки: 100 
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