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УВОД

➢ Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг

на местното наследство и идентичност” попада в обхвата на

Стратегическа цел 3: УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване

качеството на живот чрез устойчиво и ефективно използване и

съхраняване на местните ресурси; Специфична цел 3.2.

„Устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните

ресурси“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие

на СНЦ МИГ-Радомир-Земен

➢ Чрез включването в стратегията за ВОМР мярката осигурява

подкрепа за:

- развитие на нови съвременни форми за опазване и

популяризиране на местните културно-исторически и природни

ресурси и местната идентичност и тяхното развитие и предаване

към следващите поколения;

- представяне, социализация, валоризация и дигитализация на

обектите на културно-историческото и природното наследство.



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.



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 - 1 955,80 лева.

➢ Максимален размер – 29 337,00 лева.

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).

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

приход съгласно представения „Анализ разходи-ползи (финансов

анализ)



➢ до 60 % – когато получател е частно лице;

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

обществена полза.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ.

➢ Община Радомир и Община Земен;

➢ Юридически лица с нестопанска цел;

➢ Читалища;

➢ Стопански субекти от територията на МИГ Радомир-Земен, 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.



➢ 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

➢ 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;

➢ За закупуване на материали, консумативи, оборудване, обзавеждане,

инвентар и облекла за местните фолклорни състави;

➢ Разходи, свързани със проучване, съхраняване, идентифициране,

възстановяване и обновяване на природното и културно наследство

на територията (паметници на културата с местно значение);

➢ 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.);

➢ Разходи за външни услуги;

- наем на помещения и апаратура;

- други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на

дейностите по проекта.

➢ Разходите свързани с консултации по попълване на анализ-разходи-

ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и

окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги,

свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до

изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 % от стойността на

допустимите разходи.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ.

➢ Разходите за външни услуги, свързани с консултации по попълване

на анализ-разходи-ползи, извършване на предпроектни проучвания и

окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги,

свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до

изплащане на помощта са допустими, ако са извършени не по-рано от

01.01.2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са

направени.

➢ Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите за

външни услуги са допустими, ако са извършени след подаване на

проектното предложение, независимо дали всички свързани с тях

плащания са направени.

➢ Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при

условие че бенефициента стане собственик на съответния актив не

по-късно от датата на подаване на искането за междинно или

окончателно плащане за същия актив.



➢ Ако в проектното предложение са заложени разходи за народни

обичаи, традиционни и фолклорни събития, фестивали, събори,

театрални поставки и др. следва да се представят:

- График за провеждане на планираните дейности;

- Обосновка на предвидените за закупуване артикули (брой и прогнозна

стойност);

- Писмено становище от сценограф/художник, в случай на закупуване

на народни носии и/или друго сценично облекло, декор, реквизит

и/или сценично оборудване;

- Писмено становище от етнограф относно значимостта на събитието за

местната културна идентичност, в случай на организиране на

фестивали, събори и други подобни събития.

- Предварителен/ окончателен договор за използване на местни

продукти и суровини (когато е приложимо).



➢ Ако в проектното предложение са заложени строително-монтажни

работи (строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация) следва

да се представят:

- Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, върху

който ще се изпълнява проекта, или документ за учредено право на

строеж върху имота или документ за ползване върху имота, вписан в

районната служба по вписванията, валиден за срок не по-малък от 6

години, считано от датата на подаване на проектното предложение;

➢ В случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти и

елементи на градското обзавеждане - разрешение за поставяне,

издадено в съответствие със Закона за устройство на територията;



➢ Ако в проектното предложение са заложени разходи за оборудване и

обзавеждане следва да се представят:

- Документ за собственост и/или ползване на имота за срок не по-малко

от 6 години, считано от датата на подаване на проектното

предложение;

- Техническа спецификация за съответните машини, съоръжения,

оборудване и обзавеждане.

➢ Ако обекта на инвестицията е недвижима културна ценност:

- Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и

заверка с печат върху графичните материали на проектната

документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001

г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Удостоверение от Националния институт за недвижимо културно

наследство за статута на обекта като недвижима културна ценност



Основателността на предложените за финансиране разходи се

доказват чрез:

➢ оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/

строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в

дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/

доставчика/строителя – в случай, че разходът, за който се

кандидатства с проектното предложение, е включен в списък с

референтни разходи (публикуван на интернет страницата на ДФ

„Земеделие” и към Условия за кандидатстване/документи за

информация).

➢ три съпоставими независими индикативни оферти в оригинал – в

случай, че разхода, за който се кандидатства не е включен в списък с

референтни разходи на ДФ „Земеделие”. По този начин се гарантира

пазарната цена на съответния актив, и/или услуга, и/или

строителство.

➢ Кандидатите – възложители по ЗОП, събират офертите чрез

прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП.



➢ В случай, че интензитета на БФП по мярката е 50% и под 50%

кандидатът следва да извърши сравняване на получените

индикативни оферти и да сключи договор (предварителен

/окончателен) с избрания доставчик. Изборът на изпълнител се

протоколира с решение.

➢ В случай, че разходът, за който се кандидатства не е включен в

списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”, но възлагането на

услугата на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски

или други права на интелектуална собственост, следва да се

представи оферта за извършване на услугата от лицето, притежаващо

съответните права.

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

➢ БФП, чрез която по тази процедура се финансират нестопански

дейности по мярката не представлява държавна помощ по смисъла на

чл.107, параграф 1 от ДФЕС.

➢ В случаите, когато бенефициентът извършва дейности от „стопанско

естество“, финансовата помощ за тези дейности представлява

„държавна помощ“ по смисъла на, чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.



Критерии за избор на проекти.

1. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел или Читалища – 15

т.

2. Кандидатът е предприятие, регистрирано по ТЗ и Закона за

кооперациите, и произвеждащо продукт / предлагащо услуга на

територията на МИГ с използване на местни продукти и суровини – 10 т.

3. Проектът включва комбинирани дейности по опазване и популяризиране

на местни продукти, услуги и културно наследство – 15 т.

4. Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, умения и

традиции между различните поколения – 10 т.

5. Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното културно-

историческо наследство на територията – 10 т.



6. Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и

инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и

популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти –

10 т.

7. Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни групи

заинтересовани страни – стопански сектор, социални и граждански групи

и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с

активното участие на младите хора – 10 т.

8. Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни изделия и

културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ

съвременните методи за анимация в туризма – 10 т.

9. Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания и/или

малцинствени групи – 5 т.

10.Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна



Срок за изпълнение на проекта.

➢ 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 30.06.2025 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. ще бъдат

публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен” – http://www.migradomir.org/

http://www.migradomir.org/


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!


