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С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБУЧЕНИЕ –

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 7.6. „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, 
СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО 

НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА“

ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН



ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Прилагането на мярката цели:

➢ Съхранение на духовния и културния живот на населението

на територията на МИГ-Радомир-Земен.

➢ Ще се подкрепят дейности, свързани с културната

идентичност и традиции на територията на МИГ-Радомир-

Земен.



ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ

Средства от 

ЕЗФРСР

(сума/процент)

Национално 

съфинансиране

(сума/процент)

293 370,00 лв. 

(100 %)

264 033,00 лв. 

(90%)

29 337,00 лв. 

(10%)

средства от 
ЕЗФРСР

нац. 
съфинансиране



МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА 
БФП ЗА ДАДЕН ПРОЕКТ. 

➢ При интензитет на помощта 100 %:

- Минимален размер на БФП - левовата равностойност на 5

000,00 евро (9 779,00 лева);

- Максимален размер на БФП - левовата равностойност на 100

000,00 евро (195 580,00 лева).

➢ При интензитет на помощта 75 %.

- Минимален размер на БФП - левовата равностойност на 3

750,00 евро (7 334,25 лева);

- Максимален размер на БФП - левовата равностойност на 75

000 евро (146 685,00 лева)



МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА 
ОДР ЗА ДАДЕН ПРОЕКТ.

Общите допустимите разходи по даден проект, трябва да се

вместват в следните минимални и максимални граници:

➢ Минимален размер - левовата равностойност на 5 000,00 евро

(9 779,00 лева);

➢ Максимален размер - левовата равностойност на 100 000,00

евро (195 580,00 лева)



ИНТЕНЗИТЕТ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

➢ Интензитетът на финансовата помощ е:

- в размер на 100 % от общия размер на допустимите за

финансово подпомагане разходи за проекти, които след

извършване на инвестицията не генерират нетни приходи;

- в размер на 75 % от общия размер на допустимите за

финансово подпомагане разходи за проекти, които след

извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово

подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се

осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да

бъде само в парична форма.



ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

➢ 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.

* Чл. 20 от Закон за вероизповеданията - По решение на

централното ръководство и според устава на съответното

вероизповедание местните поделения могат да се

регистрират като юридически лица в окръжния съд по

седалището им.



ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

➢ Задължително изискване е кандидатите да отговарят на

разпоредбите на чл. 18 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г.

за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в

рамките на стратегии за ВОМР“ (Кандидатът/получателят

на финансова помощ следва да има седалище и адрес на

управление на територията на действие на МИГ и да

осъществява дейостите по проекта на територията на

действие на МИГ).



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

➢ Допустими са дейностите по:

- Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на

сгради с религиозно значение, в това число и дейности по

вертикалната планировка и подобряване на прилежащите

пространства.



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Допустими са следните разходи:

➢ Подобренията на недвижимо имущество;

➢ Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и

оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

➢ Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например

хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари,

свързани с консултации относно екологичната и

икономическата устойчивост;

➢ Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на

компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи,

авторски права, търговски марки.



СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Втори прием – при наличие на

остатъчни средства

➢ Начален срок: 02.11.2021 г.

➢ Краен срок: 02.02.2021 г. 17:00 ч.



МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ПОЛУЧИЛО ФИНАНСИРАНЕ

➢ Проектните предложения се изпълняват в срок до 24

месеца от подписване на административен договор за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

➢ Крайният срок за изпълнение на проекти, получили

финансиране по настоящата процедура е 30.06.2023 г.



ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ:

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и

природно наследство на селата“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ

„МИГ-Радомир-Земен” по Програма за развитие на селските

райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет

страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” –

http://www.migradomir.org/ и на сайта на Информационната

система за управление и наблюдение на средствата от

Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН

2020/ в модула за електронно кандидатстване:

http://eumis2020.government.bg/ .

http://www.migradomir.org/
http://eumis2020.government.bg/


Информация за контакт:

Адрес: 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, 

Електронна поща: mig.radomir@gmail.com

Интернет страница на МИГ: http://www.migradomir.org/ 

Тел: 0890/ 42 10 20

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!


