ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

Резюме на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
Стратегията за ВОМР е разработена по проект по подмярка 19.1 „помощ за подготвителни
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020г.
Проект № 19-19-1.01-2
Договор № РД 50-158/07.12.2015г.
1.1.1. Списък на общините, обхванати от МИГ;
Територията на МИГ Харманли е с непрекъснати граници и обхваща изцяло територията
на община Харманли, която е разположена в централната част на област Хасково.
1.1.2. Списък на населените места, обхванати от МИГ;
№ по
ЕКАТТЕ
77181

Населени места
Харманли

№ по
ЕКАТТЕ

Таблица 1
Населени
места

51041

с. Надежден

04128

с. Бисер

53237

с. Овчарово

04724

с. Богомил

53775

с. Орешец

05298

с. Болярски извор

54448

с. Остър камък

06080

с. Браница

57434

с. Поляново

07315

с. Българин

58244

с. Преславец

12810

с. Върбово

62832

с. Рогозиново

23011

с. Доситеево

67101

с. Славяново

23741

с. Дрипчево

67581

с. Смирненци

32100

с. Иваново

80552

с. Черепово

32487

с. Изворово

80827

с. Черна
могила

38011

с. Коларово

83377

с. Шишманово

43548

с. Лешниково

1.1.3 Брой жители на териториите, обхванати от МИГ.
№ по

Населен

Брой

№ по

Таблица 2
Населени

Брой
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ЕКА
ТТЕ

и места

жители

2633

Община
Харманли

24912

04128

с. Бисер

04724

ЕКАТ
ТЕ

места

жители

51041

с. Надежден

243

771

53237

с. Овчарово

122

с. Богомил

13

53775

с. Орешец

229

05298

с. Болярски
извор

293

54448

с. Остър
камък

103

06080

с. Браница

116

57434

с. Поляново

253

07315

с. Българин

373

58244

с. Преславец

162

12810

с. Върбово

424

62832

с. Рогозиново

130

23011

с.
Доситеево

323

67101

с. Славяново

687

23741

с.
Дрипчево

20

67581

с. Смирненци

180

32100

с. Иваново

312

77181

гр. Харманли

18986

32487

с. Изворово

238

80552

с. Черепово

162

38011

с.
Коларово

16

80827

с. Черна
могила

105

43548

с.
Лешниково

101

83377

с.
Шишманово

550

По данни на НСИ към 31.12.2014г.населението на община Харманли е 24 912 жители.
Общо

В градовете

В селата

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

24912

12462

12450

18986

9472

9514

5926

2990

2936

1.2. Карта на територията:
Община Харманли е разположена в центъра на Област Хасково и се явява нейна географска
среда. Община Харманли граничи с общините Хасково, Симеоновград, Тополовград, Гълъбово,
Стамболово, Маджарово, Любимец и Свиленград.
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Територията на МИГ
непрекъснати граници.

Харманли

е

с

Фигура 1
Източник: Община Харманли

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:
МИСИЯ: Устойчив растеж и европейско развитие на община Харманли
На базата на оценката на извършения анализ на социално икономическото състояние на
територията, анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, направените
изводи за тенденциите за развитие, основната цел, която си поставя Стратегията е:
Постигане на устойчиво и балансирано развитие на района с разнообразни възможности за
заетост и на основата на ефективно развити аграрен, преработвателен и бизнес сектор, както и
селски туризъм, свързан с местното културно-историческото наследство и териториална
идентичност, чрез:
1. Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и предприятията от
преработвателната промишленост;
2. Подобряване качеството на живот и развитие на туризма;
3. Повишаване на икономическата активност и разнообразяване на неземеделските
дейности в местната икономика;
4. Изграждане на териториална идентичност;
Стратегията за ВОМР е изготвена в съответствие с приоритетите на Стратегическите насоки на
Общността и на Националния стратегически план (НСП) за развитие на селските райони на
България за периода 2014-2020, както и с направения SWOT – анализ на територията на МИГ.
Стратегията за ВОМР е съобразена с всички приоритети на ПРСР 2014-2020. Изборът на мерки
за прилагане по СВОМР и разпределението на ресурсите между ключовите области на развитие
на селските райони се базира на нуждите на земеделския сектор, бизнес сектора и населението
на територията на МИГ, идентифицирани след направено специално социологическо проучване
за нагласите, опита и очакванията на населението и фирмите от територията на МИГ.
Стратегията фокусира подкрепата си върху характерни за територията икономически и
обществени дейности, които, стъпвайки върху традициите и местната идентичност да станат
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двигател на местното развитие. Като такива в анализа бяха идентифицирани преработвателната
индустрия, лозарството и винопроизводството, туризма и културно-историческото наследство.
Предизвикателството пред местната общност е тези четири стълба на местната идентичност да
бъдат обхванати в допълващи се и/или общи дейности, които да осигурят хармонично,
разнообразно и устойчиво развитие на територията.
4.2. Специфични цели:
Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и предприятията
от преработвателната промишленост (вкл. винопроизводство и производство на тахан).
Специфична цел 1 - Да се подобри ефективността на земеделските стопанства в конкурентни
за територията отрасли.
Целта ще бъде постигната чрез дейности, които подпомагат модернизацията и
преструктурирането на производството на земеделски продукти. Общият стратегически подход
е повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието, чрез подпомагане
за подобряване на инфраструктурата, свързана със земеделието и инвестиции за подобряване на
земеделските фактори за производство и въвеждане на модерни практики за стопанисване на
земята и водите. За постигане на тази цел, помощта ще бъде насочена към подобряване
икономическото състояние на земеделския сектор на територията на МИГ.
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е основното средство за постигането на
тази цел.
Специфична цел 2 - Да се модернизира технологичната база и да се внедрят иновации в
селските стопанства на територията.
Втората цел е фокусирана върху увеличаване конкурентоспособността на селските стопанства.
Постигането ѝ ще стане, чрез интервенции за по-добро използване на факторите за
производство и чрез внедряване на нови технологии и иновации, свързани с характерни за
територията производства, предимно такива с по-висока принадена стойност.
В подкрепа изпълнението на тази цел ще бъде използвана подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“
и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“.
Тези две цели са интегрирани под общия приоритет за подкрепа на характерни производства,
които продължават местните традициите и изграждат местната идентичност. Такива са
лозарството и производството на тахан, които от своя страна могат да надграждат и втория
приоритет на стратегията, свързан с винения туризъм, културно-историческото наследство и
услугите.
Приоритет 2: Подобряване качеството на живот и развитие на туризма.
Специфична цел 1 – Да се подобрят услугите за населението и жизнената среда в селата
Помощта по тази цел ще се насочи за подобряване на основните услуги за населението от
селата, така че да се осигури подобрен достъп до култура, развлечения и спорт, услуги за децата
и уязвимите групи, информационни и комуникационни услуги, както и за подобряване на
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благоустройството на селата чрез обновяване на сградния фонд на социални заведения, на
улиците, парковете, културни и историческите сгради. Мерките за постигане на тази цел са:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“.
Подобряването на качеството на живот е от изключително значение за намаляването на
икономическата емиграция особено сред младите специалисти и висококвалифицирания
персонал.
Специфична цел 2 – Да се създадат условия за развитие на туризма и свързаното с него
опазване на природното и историческо наследство.
Подкрепата за постигане на тази цел ще бъде осъществена чрез мерки, свързани с развитие на
възможностите за туризъм на територията и интервенции за съхраняване, опазване и
популяризиране на богатото културно-историческо наследство на района.
Ще бъдат използвани възможностите на мерките Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“.
Приоритет 3: Повишаване на икономическата активност и разнообразяване на неземеделските
дейности в местната икономика;
Специфична цел 1 - Да се разнообразят възможностите за заетост на населението извън
земеделието.
Тази цел е насочена към изграждане на разнообразни възможности за заетост, извън
земеделието. Помощта ще бъде предоставена за създаване на работни места в дейности,
базирани на местните ресурси – производство, услуги, туризъм, култура и занаяти.
За осигуряване на дългосрочна икономическа и социална стабилност на територията, трябва да
се отчетат забавените темпове, с които България се възстановява след световната финансова и
икономическа криза. Липсата на възможности за заетост е основният фактор за ниската
активност на работната сила, високата безработица и ниските доходи на територията.
Необходимостта от увеличаване на възможностите за заетост на работната сила и повишаване
на доходите на населението ще бъде осъществена чрез дейности, насочени към подпомагане на
предприемачеството, малкия бизнес и малките селски стопанства на територията на МИГ.
Създаването на нови възможности за заетост ще бъде подкрепяно, чрез подмярка 6.4
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Дейностите за реализацията на тази цел ще допринесе и за постигането на специфична цел 2 от
Приоритет 2 на СВОМР.
Специфична цел 2 - Да се подобрят възможностите за развитие на неземеделски дейности и
увеличаване доходите на населението.
Тази цел ще се постигне чрез подпомагането на микропредприятията от района, за целта се
включва подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която ще насърчи
предприемчивостта на част от населението. Ще осигури развитието на неземеделски
производства, различни видове услуги и занаяти.
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Липсата на възможности за заетост е основният фактор за ниската активност на работната сила,
високата безработица и ниските доходи на територията. Ето защо ще бъдат насърчавани бизнес
развитието и предприемачеството, чрез подкрепа за инвестиции в земеделски и неземеделски
дейности на фермерските домакинства и на населението като цяло.
Приоритет 4 Изграждане на териториална идентичност
Специфична цел 1 – Повишаване на атрактивността на територията и създаване на
самоличност.
За постигането на тази специфична цел се създаде мярка 22 „Популяризиране на местните
продукти и услуги“.
При проучванията се очертаха следните проблеми:
Липсата на подходящи инструменти за популяризиране на, предлаганите продукти/услуги;
Привличането на по-голям брой потребители на място; Липсата на организация и подходяща
инфраструктура; Качеството на предлаганите продукти/услуги, което се свързва повече с
липсата на системи за сертифициране; А на въпроса „от какъв вид информация имате найголяма нужда“ – над 50% от анкетираните са отговорили – за български/чужди пазари.
Към постигането на тази цел може да допринесе и Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“.
За постигането на специфичните цели на СВОМР, МИГ „Харманли“ ще изпълнява и проекти в
областта на между териториално и транснационално сътрудничество, съгласно подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните групи за действие“. Ще
се дава приоритет на проекти насърчаващи партньорството между МИГ „Харманли“ и други
действащи МИГ в страната (включително и като част от Националната селска мрежа) и
стимулиращи съвместни инициативи с МИГ от страни членки на Европейския съюз.
В рамките на Стратегията за местно развитие МИГ „Харманли“ ще прилага и подмярка 19.4
„Подпомагане за текущи разходи и разходи за съживяване на района ”, – като един от важните
елементи в рамките на Стратегията. Тя има за цел да обезпечат МИГ с необходимия финансов
ресурс за ефективното изпълнение на стратегиите и тяхното популяризиране. Това от своя
страна цели да доведе до развитието на МИГ като силни и ефикасно действащи партньорства и
оперативни структури.

Йерархията на целите – включително цели за крайните продукти или резултатите:

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”
п.к. 6450, гр. Харманли, ул. “Петко Каравелов” №2 , тел./факс: 0373 8 20 80
e-mail: mig.harmanli@gmail.com
www.mig-harmanli.org
Стр. 6 от 13

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
Допустими получатели:
- Физически и юридически лица
- Групи на производители
Индивидуални бенефициенти:
1. Да са регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП;
2. СПО (стандартен производствен обем) на стопанството съгл. Чл.8, ал.1, т.2 от Наредба
№9/2015г.
3. Юридически лица доказват доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по
СЕПП /дохода се доказва с документи за последен приключил финансов период/;
Групи на производители:
1. Да са признати като организация на производители в съответствие с националното и/или
европейското законодателство;
2. Инвестициите да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията,
която е основна и за организацията;
Допустими дейности:
1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко
от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени
земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
2. признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на
цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност
по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове,
както и с подготовка на продукцията за продажба.
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Земеделските продукти по ал. 1 могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1 от
ДФЕС, и памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.
Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктът е памук или продуктите по
приложение № 1 са в обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на
Европейския съюз
Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
1. земеделски стопани;
2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова
помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020
г.;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2., регистрирани
по ТЗ или ЗК.
Кандидатите по т.1 и 2 трябва да са регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП и
СПО (стандартен производствен обем) на стопанството ≥2000 евро;
Допустими дейности са:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на
използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или 9.
подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на
първични земеделски биологични продукти
Подмярка 6.4„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
Допустими получатели:
1. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по
Търговския закон или Закона за кооперациите;
2. Земеделски производители (с икономически размер на стопанството над 2000 евро
стандартен производствен обем);
3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите, които кандидатстват за инвестиция
само за дейността, за която са регистрирани;
• Задължително условие: Кандидатите да имат седалище, клон със седалище или съответно
постоянен адрес (за физическите лица) на територията на МИГ Харманли.
Допустими дейности са:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги);
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2. Производство или преработка на продукти, които не са включени в Приложение 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и
материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори;
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности
Недопустими дейности:
• Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, изграждане на голф игрища;
В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на
селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на
Договора за функциониране на Европейския съюз
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“
Допустими получатели
1. Община Харманли
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната
инфраструктура и културния живот;
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот;
4. ВиК оператори за дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на
канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации
с под 2 000 е.ж. в селските райони
Допустими дейности са:
Допустими дейности са:
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински
пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения
в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново
строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни
води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
3. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за
трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги,
с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура;
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7. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони.
Не се подпомагат определени дейности, попадащи в обхвата на ОПРР съгласно приложение
към Раздел 14.
Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
общински пътища, улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими,
ако са изградени или реконструирани ВиК системите, или не се предвижда да се изграждат или
реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване.
Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, и
съоръженията, и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане, ако са от указаните
общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на Министерския съвет за утвърждаване
списък на общинските пътища и ако в техническата документация е предвидено изграждането и
полагането на подземни мрежи за широколентов интернет.
Дейностите за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и дейности за доизграждане, без
ново строителство на канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските
райони са допустими, ако съответстват на Плановете за управление на речните басейни.
Дейностите за изграждане и/или реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения са
допустими само на територията на общини с консолидирани ВиК оператори.Дейностите за
доизграждане, без ново строителство на канализационна мрежа (в т.ч. и съоръжения за
пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони са
допустими, след като бъдат определени конкретните нужди в регионалните ПИП и ако е
налице висока степен на изграденост на канализационната мрежа (между 90% и 100%) и/или
отпадъчните води се заустват във водно тяло, определено за питейно-битово водоснабдяване
или санитарно-охранителна зона, или е осигурено пречистване на отпадъчните води; имат
необходимите разрешителни по ЗВ и/или за ползване на водния обект за заустване на
отпадъчните води и се постигат целите, поставени в разрешението за заустване. Дейностите за
доизграждане на канализационна мрежа са допустими ако е предвидено след доизграждането и
тя да бъде свързана към съществуващата канализационна мрежа.
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство на селата“
Допустими получатели:
1. Община Харманли
2. Юридически лица с нестопанска цел или читалища, регистрирани по Закона за народните
читалища.
3. МИГ Харманли, при спазване на условията на чл. 19 от Наредба №22/14.12.2015г.
Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на
МИГ Харманли и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ
Харманли
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Допустими дейности:
По мярката ще се подкрепят проекти, които могат да включват една или няколко от изброените
дейности и допринасят за постигане на специфичните цели на мярката.
Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и обединяват
местните жители за повишаване на туристическата атрактивност на територията, развитие на
териториалната идентичност и опазване на селското, природно и културно наследство.
1.
Туристическа атрактивност и териториална идентичност:
Ще се подпомагат проекти, които водят до подпомагане на туристическата атрактивност и
запазват териториалната идентичност на територията.
2.
Културно, историческо и природно наследство
По мярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват представянето на
местното наследство, на местното селско наследство, природното наследство и насърчават
неформални способи за предаване на знания
Проучвания и изработване на материали, във връзка с документиране и/или
популяризиране на местното културно, историческо и/или природно наследство.
Временни и постоянни тематични изложби
Концерти
Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки
Разработване и разпространяване на информационни материали различни от обикновени
брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози,.... )
Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни
костюми или предмети от традиционния бит, издаване на книги и други печатни материали;
Конкурси
Подготовка и организация на местни празници – събори, панаири, фестивали, изложения и др.
Мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“
Допустими получатели:
Юридически лица с нестопанска цел;
Сдружения на производители или браншови организации;
МИГ Харманли, при спазване на условията на чл.19 от Наредба №22/14.12.2015г.
Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на
МИГ Харманли и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ
Харманли
Допустими дейности:
По мярката ще се подкрепят проекти, които могат да включват една или няколко от изброените
дейности и допринасят за постигане на специфичните цели на мярката.
Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и обединяват
местните предприемачи, с цел популяризиране на продуктите и услугите от територията на
община Харманли.
1. Създаване и развитие на междусекторни мрежи /формални или неформални/:
2. Създаване на местни марки за качество;
3. Създаване на бизнес каталог;
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4. Проучване на проблемите на бизнеса и разработване на съвместни планове за действие.
Други иновативни дейности, които отговарят на целите на мярката.
6. Финансов план:
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:
Код на
мярката

4.1
4.2

6.4
7.2

7.6

22

Име на мярката
Мерки, финансирани от ПРСР
2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)
Инвестиции в земеделски
стопанства
Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти
Инвестиционна подкрепа за
неземеделски дейности
Инвестиции в създаването,
подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура
Мерки, които не са част от
ПРСР 2014 – 2020 г. , но са
включени в Регламент (EC) №
1305/2013 (финансирани от
ЕЗФРСР)
Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване
на културното и природното
наследство на селата
Мерки, извън обхвата на
мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи
на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)
Популяризиране на местните
продукти и услуги

Общо за периода
на стратегията
лева
%
2 843 745,00
97%
200 000,00

7%

300 000,00

10%

1 320 000,00

45%

1 023 745,00

35%

40 000,00

1%

40 000,00

1%

50 000,00

2%

50 000,00

2%

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”
п.к. 6450, гр. Харманли, ул. “Петко Каравелов” №2 , тел./факс: 0373 8 20 80
e-mail: mig.harmanli@gmail.com
www.mig-harmanli.org
Стр. 12 от 13

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА
ЗА ВОМР:
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/

2 933 745,00

100%

977 915,00лв.

25%
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