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Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и 

природното наследство на селата. 

(Предварително резюме – очаквано отваряне на мярката 18.04-15.05.2016) 

 

Подмярката ще подпомага инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция 

на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване 

на прилежащите пространства. 

Бенефициенти: 

Местни поделения на вероизповеданията, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на 

Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.  

Допустими разходи: 

1. възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това 

число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

2. закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително 

чрез финансов лизинг, пряко свързани със сградата с религиозно значение, предмет на инвестицията/ 

с дейността на сградата с религиозно значение, предмет на инвестицията; 

3. придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната 

им стойност, пряко свързани със сградата с религиозно значение, предмет на инвестицията/ с 

дейността на сградата с религиозно значение, предмет на инвестицията; 

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, 

консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на 

подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото 

изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по 

проект, включени в т. 1, 2 и 3. 

Авансови плащания - в размер до 50% от публичната помощ свързана с инвестицията. 

Инвестициите са допустими за подпомагане когато: 

•          се изпълняват на територията на селските райони на Република България; 

•          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; 
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•          е доказано, че няма да имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на 

Закона за опазване на околната среда; 

•          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; 

•         бенефициентът 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 

лицензи, разрешителни или регистрации се изискват да са издадени преди подаването на проекта); 

•         бенефициентът - местно поделение на вероизповедание, е регистриран като юридическо лице, 

съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или е признат за юридическо лице по силата на чл. 10 

от същия закон; 

Инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно 

значение са допустими, ако не са обявени за паметници на културата от национално и световно 

значение. 

Суми и размер на помощта: 

За местни поделения на вероизповеданията се предвижда 100% финансиране в случай, че не е 

налично генериране на приходи. 

В случаите на местни поделения на вероизповеданията, когато се установи потенциал за генериране 

на приходи - 75% финансиране. 

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на 

ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат, е левовата равностойност на 1 000 000 евро. 

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 400 

000 евро. 

Финансова помощ не се предоставя, ако за сградата с религиозно значение, предмет на 

инвестицията, кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от 

бюджета на Европейския съюз. 

Финансова помощ не се предоставя за разходи за: 

1. закупуване или наем на земя и сгради; 

2. закупуване на оборудване, обзавеждане и машини втора употреба; 
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3. нов строеж; 

4. данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет 

действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, 

ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност; 

5. лизинг, с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по чл. 23, ал. 4; 

6. оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт; 

7. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; 

8. принос в натура; 

9. закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им стойност; 

10. плащания в брой; 

11. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, 

оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите на финансов лизинг; 

12. инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел 

осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката; 

13. инвестиции, които представляват обикновена подмяна. 

14. инвестиции, които се установени, че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда; 

15. извършени неправомерни плащания и натрупаните лихви върху тях. 
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