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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



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.“

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ ЗА ДАДЕН ПРОЕКТ



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.



ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустимите кандидати по настоящата процедура са:

➢ Община Радомир и Община Земен;

➢ Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на

територията на МИГ;

➢ 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;



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;

➢ Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване,

дигитализиране и обновяване на природното и културно

наследство на територията.



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.



ДОБРИ ПРАКТИКИ

Проект: По пътищата на древните цивилизации

Целта на проектното предложение е да се популяризира и

валоризира местното културно и природно наследство като се

направи проучване на древните пътища и крайпътни обекти на

територията на МИГ, напише се и се издаде книга с работно

заглавие „ПРЕДАНТИЧНИ, АНТИЧНИ И СРЕДНОВЕКОВНИ ПЪТИЩА

И КРАЙПЪТНИ ОБЕКТИ (КРЕПОСТИ, МОСТОВЕ, ПЪТНИ СТАНЦИИ,

БЕКЛЕМЕТА И ДР.) ОТ РАЙОНА“.



ДОБРИ ПРАКТИКИ

Проект: Изработване на народни носии за група за 

автентични песни към Народно читалище

Популяризиране и валоризация на местното културно

наследство, чрез възстановяване на традиционни костюми, които

са обект на културно-историческото наследство на територията

на селото. Дейността включва изработване на носии за групата

за автентични песни към Народното читалище.



ДОБРИ ПРАКТИКИ

Проект: Бит и култура

Създаване на постоянна тематична изложба с цел съхраняване

на местното културно наследство и бит. В рамките на проекта ще

се създаде постоянна снимкова изложба в сградата на

читалището.

Изложбата ще включва два вида снимки: Стари снимки събрани

от местното население и нов снимков материал, показващ местни

културни и исторически забележителности. Следващият етап от

проекта - заснемане на забележителности от селото, чрез

наемане на професионален фотограф.



ДОБРИ ПРАКТИКИ

Проект: Бит и култура

От събраните нови и стари снимки ще бъдат избрани 30

фотографии, които ще бъдат включени в тематична постоянна

изложба във фоайето на читалището. За популяризиране на

местния бит и култура, както и тематичната изложба ще бъде

разработена и отпечатана информационна дипляна и ще бъде

изработен 10 минутен филм за селото. За популяризиране на

изложбата ще бъде организирано официално откриване. На

официалното откриване ще бъде представени и изработените

дипляна и филм, като е предвидено и отразяване на събитието и

откритата изложба в ТВ медия.



ДОБРИ ПРАКТИКИ

Проект: Старите къщи

Проектното предложение предвижда изпълнението на две

дейности - „Изучаване и съхраняване историята на 20 стари

къщи“ и „Изработка, внедряване и популяризиране на интернет

базарна система Smart Point „Старите къщи““.



ДОБРИ ПРАКТИКИ

Проект: Работилница за традиционен местен бит и култура 

Предвижда оборудване и обособяване на среда за пресъздаване

на традиционен местен бит и култура, като за целта ще се

оборудва помещение в сградата на НЧ, в което ще се пренасят

традиционни местни мотиви на шевица, характерна за региона,

върху съвременни носители. Ще се брандират тениски на

самодейците в читалището, ще бъдат изработени и сувенирни

комплекти с шевици за гостуващи състави и гости на

читалището. След като се обособи работилницата ще се

провеждат срещи, презентации, дискусии и демонстрации.



ДОБРИ ПРАКТИКИ

Проект: Работилница за традиционен местен бит и култура 

Ще се развива културен туризъм. Един нов иновативен подход за

популяризирането на дейността на работилницата е

изграждането и мултимедийна стена на фасадата на сградата.

Мултимедийната стена ще дава възможността на всеки

гражданин, дори и не свързан с читалищната дейност да

получава актуална информация за работата на работилницата и

местните събития и мероприятия, които се провеждат на

територията.



ДОБРИ ПРАКТИКИ

Проект: В търсене на изгубените гозби

Традиционната храна и традиционните начини за обработка на

хранителните продукти са част от културното наследство на

всяко селище. Заложени дейности: Дейност 1.

Пресконференция; Дейност 2. Провеждане на Етнографско

проучване; Дейност 3. Мобилна апликация за смартфон „Нашите

гозби” и Дейност 4. Виртуална изложба.



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!


