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

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

BG06RDNP001-19.471

МЯРКА 19.5. „СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ, 

ВАЛОРИЗАЦИЯ И МАРКЕТИНГ НА МЕСТНОТО 

НАСЛЕДСТВО И ИДЕНТИЧНОСТ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ РАДОМИР – ЗЕМЕН



ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 

ПРОЦЕДУРАТА

Целите по настоящата процедура са:

➢ Устойчиво и ефективно използване и съхраняване на

местните ресурси;

➢ Развитие на териториална идентичност и маркетинг на база

на специфичния териториален потенциал.



ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ

Средства от 

ЕЗФРСР

(сума/процент)

Национално 

съфинансиране

(сума/процент)

195 580,00 лв. 

(100 %)

176 022,00 лв. 

(90%)

19 558,00 лв. 

(10%)

средства от 
ЕЗФРСР

нац. 
съфинансиране



ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустимите кандидати по настоящата процедура са:

➢ Община Радомир и Община Земен;

➢ Юридически лица с нестопанска цел;

➢ Читалища;

➢ Стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. 

регистрирани ЗП или по ТЗ или Закона за кооперациите.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са само дейностите, които ще се изпълняват на

територията на МИГ-Радомир- Земен за:

➢ Дейности за проучване, идентифициране и съхраняване на

типични местни услуги и продукти;

➢ Съхраняване, възстановяване и поддържане на обекти с

местно значение от културно-историческото наследство на

района, свързани с местната памет и териториална

идентичност, както и на терените около тях;

➢ Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване,

дигитализиране и обновяване на природното и културно

наследство на територията.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

➢ Маркетингови, промоционални и информационни дейности,

свързани със създаването и популяризиране на местен

туристически продукт, включително, но не изчерпателно:

- подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и

традиции;

- създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки -

исторически, етнографски и др.;

- провеждане на специални промоционални и информационни

кампании за новия туристически продукт;



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

➢ Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане във

връзка с маркетинг, популяризиране и сертифициране на

местното наследство, изделия и храни;

➢ Закупуване и реставрация на експонати и оборудване за

етнографски, исторически и други експозиции;

➢ Разходи за закупуване на материали, консумативи,

оборудване, обзавеждане, инвентар и облекла за местните

фолклорни състави



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

➢ Разходи за организация и провеждане на различни събития,

популяризиращи и утвърждаващи местната териториална

идентичност, във връзка с местни обичаи и традиции -

провеждане на фестивали, събори, празници, обичаи и други

събития, свързани с местното наследство.

➢ Разходи за маркетингови и информационни дейности,

свързани с популяризиране на местното наследство, фолклор,

изделия и храни ( проучвания, издаване на брошури, дипляни,

публикации, филми, семинари, и др.)



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

➢ Разходи, свързани със проучване, съхраняване,

идентифициране, възстановяване и обновяване на природното

и културно наследство на територията (паметници на

културата с местно значение).

➢ Разходи за външни услуги;

- наем на помещения и апаратура;

- други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението

на дейностите по проекта.



РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДАДЕН ПРОЕКТ

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова

помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в

следните минимални и максимални граници:

➢ Минимален размер - левовата равностойност на 1 000,00 евро (1

955,80 лева).

➢ Максимален размер – левовата равностойност на 15 000,00 евро

(29 337,00 лева).

➢ Превалутирането по процедурата се извършва съгласно § 2а от

ДР на Наредба № 22 от 2015 г. - „Левовата равностойност на 1

евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“



ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е

в размер на:

➢ до 100 % – когато получател е публично лице, читалище

или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не

генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи

(финансов анализ), изготвен в съответствие с правилата,

заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на

Комисията от 3 март 2014 г., и насоките на Европейската

комисия от декември 2014 г. за изготвяне на Анализ

разходи-ползи на инвестиционни проекти;



ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

➢ до 70 % – когато получател е публично лице и проектът

генерира приход съгласно представения „Анализ разходи-

ползи (финансов анализ), изготвен в съответствие с

правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) №

480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г., и насоките на

Европейската комисия от декември 2014 г. за изготвяне на

Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти;

➢ до 60 % – когато получател е частно лице;

➢ до 70 % – когато получател е частно лице и проектът е в

обществена полза.



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 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и

маркетинг на местното наследство и идентичност“от Стратегия

за Водено от общностите местно развитие 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/


За контакти:

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!


