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Бюджет на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 
 

Код 

на 

мярк

ата 

Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) 2 933 700,00 100 % 

4.1 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 

"Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 

2014 - 2020 г. 

690 000,00 23,52% 

6.4 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

1 110 000,00 37,84% 

7.2 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г. 

 

778 000,00 

 

26,52% 

7.5 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 

7 на ПРСР 2014-2020 г. 

190 000,00 6,48% 

 

Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

  

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. 

120 000,00 4,09% 

 

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

  

21 

„Съхраняване и развитие на местните идентичности и 

валоризиране на местното културно наследство на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

45 700,00 1,56% 

 
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВМОР: 

2 933 700,00 100% 
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