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ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБУЧЕНИЕ НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР.

РЕГИСТРАЦИЯ, ВХОД И ИЗХОД ОТ ИСУН 2020. 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ПРОЕКТНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.



ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ Проектните предложения се подават от кандидата или от

упълномощено от него лице единствено и изцяло по

електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за

кандидатстване и придружителните документи чрез

Информационната система за управление и наблюдение на

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)

единствено с използването на Квалифициран електронен

подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния

интернет адрес: https://eumis2020.government.bg



РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ 
В СИСТЕМАТА НА ИСУН 2020

➢ Следва да изберете линка “НОВ ПОТРЕБИТЕЛ”.



РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА ИСУН 
2020

➢ Системата генерира форма за попълване на

регистрационните данни:

- Потребителско име (имейл адрес);

- Парола.

- Телефон за връзка (попълва се по желание)

➢ След като се уверите, че въведената от Вас информация е

коректна потвърдете създаването на нов профил с избор на

бутон „ПРОДЪЛЖИ“



РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА ИСУН 
2020

➢ Системата Ви информира за успешната регистрация на

посочения от Вас имейл адрес, съдържащ линк за

потвъждаване на регистрацията;

➢ След потвърждаване на регистрацията системата

автоматично ще Ви пренасочени към страница за въвеждане

на парола;

➢ Паролата трябва да съдържа минимум осем знака, от които

два да са главни букви, малки букви, числа и специални

символи;

➢ След въвеждане на паролата достъпвате до вашия профил.



ВХОД В СИСТЕМАТА НА ИСУН 2020

➢ Ако имате вече създаден профил в системата изберете

бутона „Вход“. Въведете потребителското си име, с който

сте извършили регистрацията, парола и кода за сигурност.



ИЗХОД ОТ СИСТЕМАТА НА ИСУН 2020

➢ За да се отпишете от профила изберете от менюто

„ПРОФИЛ“ команда „ИЗХОД“:



ИЗБОР НА ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА

➢ Системата визуализира дървовидната структура на

оперативната карта с всички оперативни програми.

➢ От оперативната карта изберете от основното меню

„ПРОЦЕДУРИ ЗА БФП“, секция „Отворени процедури“.

➢ Изберете желаната от Вас процедура чрез кликване върху

хипервръзката.



ИЗБОР НА ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА

Избор на отворена процедура.

➢ Системата визуализира дървовидната структура на

оперативната карта с всички оперативни програми.

➢ От оперативната карта изберете от основното меню

„ПРОЦЕДУРИ ЗА БФП“, секция „Отворени процедури“.

➢ Изберете желаната от Вас процедура чрез кликване върху

хипервръзката.



ИЗБОР НА ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА

➢ Системата визуализира страница с подробна информация за

избраната от Вас процедура.



ГЕНЕРИРАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ

➢ Посредством бутона „НОВО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ може

да създадете нов електронен формуляр.



ГЕНЕРИРАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ



ГЕНЕРИРАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ

➢ От менюто (долу в ляво) „Запис на формуляра в

системата“ имате възможност да запишете формуляра в

системата така, че той да е достъпен и видим в профила Ви

отвсякъде, независимо къде работите;

➢ Препоръчително е редовно да записвате вашата работа с

цел предпазване от загуба на данни по независещи от Вас

причини.

➢ След като запишете Вашия формуляр винаги може да го

разгледате в раздел “ФОРМУЛЯРИ”, подраздел “РАБОТНИ

ФОРМУЛЯРИ”.



ГЕНЕРИРАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ

➢ След като формулярът е вече записан в системата от менюто

„ФОРМУЛЯРИ“ имате възможност да го съхраните на

компютъра си като файл с разширение „.isun“, за да имате

локален архив на формуляра;

➢ Файлът не може да се отваря със стандартните текстови

редактори. Отваря се единстевно чрез системата ИСУН

2020;

➢ Системата позволява да извършвате и редакция на

формуляра за кандидатстване.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ

➢ Отделните секции на формуляра за кандидатстване се

попълват посредством текстови полета, избор на радио

бутони и избор от падащи менюта.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ

➢ Съществуват редица зависимости между отделните секции и

стойности в полетата, създадени с цел възможността за

пропуск и въвеждане на грешни стойности да се сведе до

минимум;

➢ Чрез функцията “Провери формуляра за грешки”

системата извежда предупредителна информация за

липсващи или сгрешени данни от формуляра;

➢ По всяко време преди да сте приключили проектното

предложение имате възможност да проверявате формуляра

за грешки или за непопълнени полета и заложени контроли.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ

➢ Системата извършва два вида проверки:

- за грешки, които ако не се отстранят, системата не

позволява да приключите проектното предложение;

- само предупреждение за възможни грешки, но системата не

Ви спира да приключите проектното предложение

➢ И при двата вида проверки системата извежда списък с

грешките, като маркира съответните полета, където са

допуснати съответните грешки.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ

➢ Съществуват редица зависимости между отделните секции и

стойности в полетата, създадени с цел възможността за

пропуск и въвеждане на грешни стойности да се сведе до

минимум;

➢ Чрез функцията “Провери формуляра за грешки”

системата извежда предупредителна информация за

липсващи или сгрешени данни от формуляра;

➢ По всяко време преди да сте приключили проектното

предложение имате възможност да проверявате формуляра

за грешки или за непопълнени полета и заложени контроли.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ОСНОВНИ ДАННИ

Секция 1 “Основни данни” съдържа единствено

задължителните за попълване полета.

➢ При посочване местонахождението на проекта съгласно

зададеното ниво по процедурата системата позволява

добавяне на повече от едно място за изпълнение

посредством бутона “Добави”;

➢ В случай че проекта ще се изпълнява на повече места в

секция 5 “Бюджет” за всеки бюджетен ред трябва да се

посочи за кое от местата на проекта се отнася.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ОСНОВНИ ДАННИ



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ОСНОВНИ ДАННИ



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ДАННИ ЗА КАНДИДАТА

Секция 2 “Данни за кандидата”

➢ В секцията е предвидена опция за автоматично попълване

на част от данните за кандидата след въвеждане на Булстат

и попълване на антиспам полето;

➢ В случай, че данните не излязат автоматично или има

неточности в информацията е необходимо ръчно попълване

и/или ръчна корекция на данните;

➢ Ако адреса на управление съвпада с адреса за

кореспонденция, чрез бутона “Копирай” в адреса за

кореспонденция данните ще бъдат копирани.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ДАННИ ЗА КАНДИДАТА



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ДАННИ ЗА ПАРТНЬОРА

Секция 3 “Данни за партньора”

➢ Ако по проектното предложение е заложено партньорство

информацията, която се попълва в секция 3 е идентична със

тази от секция 2 “Данни за кандидата”, но със съответните

данни за партньора;

➢ Системата позволява добавянето на до 55 партньори



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ДАННИ ЗА ПАРТНЬОРА



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ФИНАНСОВА 

ИНФОРМАЦИЯ-КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЯ

Данните в Секция 4 “Финансова информация – кодове по

измерения” са попълнени автоматично, съгласно

процедурата, по която се кандидатства;



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – БЮДЖЕТ

Секция 5 “Бюджет”

➢ Информацията в секцията се попълва съгласно автоматично

зададените по процедурата бюджетни редове;

➢ Съществуват две опции за добавяне на стойности:

1. Попълват се стойностите за БФП и съфинансирането.

Системата автоматично пресмята процентите;

2. Отмята се опцията “%”. Въвежда се стойността на БФП и

общата стойност на съответния подред. Системата

автоматично изчислява стойностите



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – БЮДЖЕТ



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ФИНАНСОВА 
ИНФОРМАЦИЯ. ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ.

Секция 6 “Финансова информация – източници на

финансиране (в лева)”

➢ В секцията се попълва обобщена информация за

финансирането на проекта, включително всички източници,

от които той ще бъде финансиран.

➢ Сумата от стойностите от съфинансиране от бенефициента/

партньорите (средства от бюджетни предприятия) и

съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства,

които не са от бюджетни предприятия) трябва да бъде

равна на стойността на полето “Общо съфинансиране”



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ФИНАНСОВА 
ИНФОРМАЦИЯ. ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ / 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА.

Секция 7 “План за изпълнение / Дейности по проекта”

➢ В секцията се попълва информация за всички въведени

дейности по проекта, тяхната продължителност и

съответната заложена стойност необходима за изпълнение

на дейността .

➢ Могат да се добавят до 30 дейности;

➢ При добавяне на дейности системата автоматично ги

извежда като план-график





ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ИНДИКАТОРИ.

Секция 8 “Индикатори”

➢ В секцията се попълва като от падащото меню се изберат

предварително зададените за съответната процедура

индикатори и се попълва информацията за тях.

➢ Обърнете внимание дали сте присъединили всички

релевантни за проектното предлжение и задължителни за

процедурата индикатори.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ИНДИКАТОРИ.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ЕКИП.

В Секция 9 “Екип” се попълва информация за членовете на

екипа по проекта (ако е приложимо).



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ПЛАН ЗА ВЪНШНО 

ВЪЗЛАГАНЕ.

Секция 10 “План за външно възлагане”

➢ Ако бъде добавена процедура следва да се попълнят

полетата “Предмет на предвидената процедура”, “Обект на

поръчката”, “Приложим нормативен акт”, “Тип на

процедурата” и “Описание”.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА ЗА ПРОЕКТНОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Секция 11 “Допълнителна информация необходима за

оценка на проектното предложение ”

➢ Секцията съдържа задължителни или незадължителни за

попълване текстови полета, зададени от управляващия

орган.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ПРИКАЧЕНИ 

ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ

Секция 12 “Прикачени електронно подписани

документи”

➢ В секцията се прикачат всички изискани съгласно

съответната процедура документи;

➢ В зависимост от заложените ограничения и изисквани от

управляващия орган те могат да съдържат електронния

подпис, а може да се наложи той да се прикачи отделно;

➢ Форматът на изискуемите документи е предварително

зададен от управляващия орган, като описанието на същите

е налично в насоките за кандидатстване.



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА 
КАНДИДAТСТВАНЕ – ПРИКАЧЕНИ 

ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ



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

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБУЧЕНИЕ НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 



ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ След като формуляра за кандидатстване е попълнен и

всички изискуеми документи са прикачени проектното

предложение може да бъде приключено и съответно

подадено;



ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ Внимателно прочетете информацията на страницата и

потвърдете, че отговаряте на условията. За да продължите е

необходимо да изберете бутон „ПРОДЪЛЖИ“;

➢ Можете да изберете формуляр от приключените формуляри

или да заредите готов формуляр от външен файл „.isun“.



ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ При избор на команда „ЗАРЕДИ ОТ ВЪНШЕН ФАЙЛ“

системата предоставя функционалност за зареждане и

визуализация на файл;

➢ Системата зарежда формуляра за преглед и проверява за

допуснати грешки и/или предпоставки за възможни грешки.



ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ При избор на команда „ИЗБЕРИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛИ“ системата

визуализира списък с приключили формуляри. Изберете

желания от Вас формуляр чрез команда „ПОДАЙ ПРОЕКТНО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“. Системата зарежда формуляра за преглед

и проверява за допуснати грешки и/или предпоставки за

възможни грешки.



ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ За да подадете Вашето проектно предложение

електронно, е необходимо да разполагате с

електронен подпис.;

➢ Системата приема по електронен път Вашето

окомплектованото проектно предложение и Ви издава

регистрационен номер;

➢ За да подпишете електронно файлът с проектното

предложение е необходимо, след като сте приключили с

въвеждането на информацията да изтеглите проектното

предложение чрез избор на зеления бутон „ИЗТЕГЛЯНЕ НА

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“



ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ Използвайки специализираният софтуер на доставчика на

Вашия електронен подпис, подпишете изтегления файл с

разширение „.isun“. В случаите когато кандидатът се

представлява от повече от едно лице, файлът се подписва

от всяко едно от тях.



ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ Подписването на файла с разширение „.isun“ трябва

да е от вид (схема) „Detached signature“. Изходният

файл съдържа само електронния подпис, без

оригиналния „.isun“ документ и е с разширение „.p7s“

или друг подобен.



ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ Използвайки предоставената форма прикачете подписите

към проектното предложение. Можете да прикачите един

или повече чрез бутон „ДОБАВИ“



ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ След като успешно сте подписали и заредили подписите

приключете подаването чрез избор на бутон „ПОДАЙ

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

➢ След като подадете проектното предложение системата ще

Ви издаде автоматично входящ регистрационен номер.

Подаденото проектно предложение ще се съхрани в

системата и може да бъде намерено в раздел „Подадени“ на

менюто „Проектни предложения“:



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

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБУЧЕНИЕ НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР.

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ОТГОВОР НА ПИСМО 

ОТ ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ. 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТА С ИСУН 2020 



ИЗГОТВЯНЕ НА ОТГОВОР

➢ За да прегледате наличната комуникация по подаденото от

Вас проектно предложение от основното меню изберете

„Проектни предложения“ и изберете раздел „Въпроси от

комисията“.

➢ Може да видите датата на изпращане на въпроса от

комисията, както и срока, в който можете да изпратите

отговор.

➢ Изберете командата за детайлен преглед.



ИЗГОТВЯНЕ НА ОТГОВОР

➢ За да прегледате наличната комуникация по подаденото от

Вас проектно предложение от основното меню изберете

„Проектни предложения“ и изберете раздел „Въпроси от

комисията“.

➢ Може да видите датата на изпращане на въпроса от

комисията, както и срока, в който можете да изпратите

отговор.

➢ Изберете командата за детайлен преглед.



ИЗГОТВЯНЕ НА ОТГОВОР

➢ Системата визуализира изпратения от оценителната комисия

въпрос за преглед. Най-отгоре се съдържат указанията от

страна на комисията;



ИЗГОТВЯНЕ НА ОТГОВОР

➢ За да изготвите отговор на постъпилия въпрос от страна на

оценителната комисия изберете команда „Отговор на

въпрос“;

➢ Системата визуализира форма за въвеждане на данни за

писмо. Въведете отговора на поставения от комисията

въпрос, допълнителни разяснения и др. в полето „Отговор“

и прикачете файлове към отговора, ако е необходимо. Може

да запазвате въведените данни като чернова чрез избор на

линка „Запис на отговора в системата“



ИЗГОТВЯНЕ НА ОТГОВОР



ИЗГОТВЯНЕ НА ОТГОВОР

➢ След като изготвите писмото към оценителната комисия

изберете бутон

➢ Системата запазва въведените данни в режим „Чернова“ и

визуализира данните за преглед. След като се уверите, че

въведените данни са коректни и желаете да приключите

въвеждането на отговора към оценителната комисия

активирайте командата



ИЗПРАЩАНЕ НА ОТГОВОР

➢ След като сте изготвили отговора на постъпилия въпрос от

комисията можете да го изпратите електронно. За целта от

основното меню изберете „Проектни предложения“ и

изберете раздел „Въпроси от комисията“.

➢ Изготвеният отговор е в готовност за изпращане. Можете

допълнително да редактирате изготвения отговор чрез

избор на бутон „Редакция“ в таблицата с „Въпроси от

комисията“. Ако сте сигурни, че желаете да изпратите

изготвения отговор изберете команда



ИЗПРАЩАНЕ НА ОТГОВОР

➢ За да изпратите Вашия отговор електронно, е необходимо

да разполагате с квалифициран електронен подпис. За да

изпратите отговора, е необходимо да изтеглите изготвения

отговор като електронен документ чрез избор на зеления

бутон „ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОТГОВОР НА ВЪПРОС“.



ИЗПРАЩАНЕ НА ОТГОВОР

➢ Използвайки Вашия електронен подпис, подпишете

изтегления файл с разширение „.aisun“. В случаите, когато

кандидатът се представлява от повече от едно лице, файлът

се подписва от всяко едно от тях.

➢ Подписването на файла с разширение „.aisun“ трябва да е

от вид (схема) „Detached signature“.

➢ Изходният файл съдържа само електронния подпис, без

оригиналния „.aisun“ документ и е с разширение „.p7s“ или

друг подобен.



ИЗПРАЩАНЕ НА ОТГОВОР

➢ Използвайки Вашия електронен подпис, подпишете

изтегления файл с разширение „.aisun“. В случаите, когато

кандидатът се представлява от повече от едно лице, файлът

се подписва от всяко едно от тях.

➢ Подписването на файла с разширение „.aisun“ трябва да е

от вид (схема) „Detached signature“.



ИЗПРАЩАНЕ НА ОТГОВОР

➢ Използвайки предоставената форма прикачете подписите

към проектното предложение.



ИЗПРАЩАНЕ НА ОТГОВОР

➢ Използвайки предоставената форма прикачете подписите

към проектното предложение.



ИЗПРАЩАНЕ НА ОТГОВОР

➢ След като успешно сте подписали и заредили подписите

приключете изпращането на изготвения отговор чрез избор

на синия бутон „ПОДАЙ ОТГОВОР НА ВЪПРОС“;

➢ След като подадете отговора на въпроса системата ще Ви

издаде автоматично входящ регистрационен номер на

подадения отговор.



ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТА С 
ИСУН 2020

➢ При запитвания за възникнали проблеми, предложения или

въпроси, които се отнасят до функционирането на системата

използвате функционалността за „Обратна връзка“, като

подробно опишете възникналия казус.



ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТА С 
ИСУН 2020

➢ За гарантиране на необходимото качество при оказване на

съдействие на кандидатите, на технически въпроси се

отговаря ако са подадени не по-късно от един час преди

съответния краен срок.

➢ Електронна форма е предвидена само за технически

въпроси, свързани с функционирането на ИСУН 2020.

➢ Конкретни въпроси и искания за разяснения по процедурите

за кандидатстване се задават към съответния управляващ

орган.



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!


