
6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

Общо за периода 
на стратегията Код на 

мярката 
Име на мярката 

Лева % 

  Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)  2 925000 50,65 

4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства   325 000 5,62 

4.2. Инвестиции в преработващия сектор/маркетинга/развитието 225 000 3,90 

6.4. 
Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 
неселскостопански дейности.  

750 000 12,99 

7.2. 

Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия 

800 000 13,85 

7.5. 

Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и малка по мащаб туристическа 
инфраструктура 

400 000 6,93 

7.6. 
Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и  на културното и природното наследство на 
селата 

80 000 1,39 

8.6. 
Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в 
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти 

245 000 4,24 

  
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 
(финансирани от ЕЗФРСР) 

    

 120 

Повишаване на атрактивността и просперитета на територията 
на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и 
природно наследство 

100 000 1,73 

  Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 900 000  15,57  

001-1 Достъп до заетост и обучения 200 000  3,46 

001-3 
Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на 
предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни 
предприятия 

100 000 1,73 

001-4 
Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през 
целия живот за всички възрастови групи във формален, 

200 000 3,46 

  1



  2

неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, 
уменията и компетенциите на работната ръка, както и 
насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез 
професионална ориентация и валидиране на придобитите 
компетенции 

001-5 
Приспособяване на работниците, предприятията и 
предприемачите към промените 

200 000 3,46 

002 – 3 

Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 
устойчиви и висококачествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес  

 

200 000 3,46 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)  1 950000 33,78 

 001 -1   650 000 11,27 

 002-1  1 300 000 22,51 

  ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:  5 775000 100 %

  

  

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено 
от общностите местно развитие (25 на сто от общите 
публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по 
подмярка 19.2 и подмярка 19.4) 

 24, 6 % 

900 000 
24,6 

 


