
                    
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“  
Адрес: п.к. 2760, град Разлог, област Благоевград, ул. «Шейново» № 13, ет. 2, офис 2-4 

ел. поща: razlog_mig@abv.bg, интернет страница: www.mig-razlog.org, 
тел. 0888528239, 0888224459, 0888224425 

 

          
О Б Я В А 

за втори прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране 
на териториалната идентичност“  от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони 
 
На основание Решение № 4 по Протокол № 11/02.10.2020 г. от заседание на Управителния 

съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и одобрената 
Стратегия за водено от общностите местно развитие, СНЦ “МИГ-Разлог” обявява втори прием 
по процедура за прием на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.443  

 
Наименование на процедурата: 

МИГ-Разлог, мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“  
  

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 
Основната цел на мярката е да бъдат подпомогнати кандидати, чиито проекти допринасят 
максимално за съхраняването и развитието на селското природно и културно наследство и за 
укрепване на селските общности като уникален социален, природен и културен актив в 
населените места от територията на община Разлог. 
Мярката е насочена към постигане на следните конкретни цели:  
 Да се подкрепи развитието и популяризирането на териториалната идентичност на 

основата на природните ресурси, културното наследство и териториалната селска идентичност 
(обичаи, традиции и фолклор); 
 Да се насърчи  създаването на партньорства между местни организации за изпълнение на 

съвместни проекти, включващи дейности в областта на опазването и възстановяване на селското 
природно и културно наследство и интегрирането им с развитието на туризма и повишаване 
привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен 
туризъм – екологичен, планински, селски, културен, фолклорен, фестивален и др.   

 
Допустими кандидати: 

1. Община Разлог; 
2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);  
3. Читалища, вписани по Закона за народните читалища (ЗНЧ); 

 
Допустими партньори (асоциирани партньори): 

1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, в партньорство с Кандидат - 
юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ;  

Важно! Кандидатите и партньорите трябва да имат седалище на територията на община 
Разлог и да отговарят на критериите за допустимост, които са подробно описани в Условията 
за кандидатстване. 
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Допустими дейности: 
Съгласно описанието на мярката в Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог, допустимите за 
финансиране дейности са:  
1. Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация,  

рехабилитация, защита и управление  на места с природна, културна, археологическа и 
архитектурна стойности. 

2. Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и 
устойчивото развитие; 

3. Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното 
наследство и с обекти от  особено значение за местната общност, свързани със селския 
фолклор и обичаи, или част от селския пейзаж; 

4. Дейности за опазване, възстановяване и насърчаване на териториалната идентичност и 
местните продукти; 

5. Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното 
прилагане; 

6. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и 
културно наследство на територията; 

7. Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване 
на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния фолклор; опазване на 
природни пространства и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на 
различни аспекти на културното наследство; 

8. Дейности, свързани с промотиране и популяризиране на проектите.  
Допустими за подпомагане са само дейности, които ще се изпълняват на територията на 
община Разлог, и които са в съответствие с условията за допустимост на дейностите, 
описани подробно в условията за кандидатстване. 
ВАЖНО! Не е допустимо закупуване на транспортни, включително превозни средства. 
 

Допустими разходи: 
1. Разходи за полева инвентаризация/проучване на физически блокове в територии с висока 
природна стойност. 
2. Разходи за оценка, изготвяне на препоръки за запазване статута на земеделски земи с ВПС на 
ниво физически блок (обезлесяване или дозалесяване); 
3. Разходи свързани с идентифициране на потенциални земеделски земи с ВПС и  включването 
им в официален списък за получаване на компенсации.  
4. Разходи свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки, консервиране  и/или 
възстановяване на паметници на културата с местно значение. 
5. Разходи за устройство и развитие инфраструктурата на туристически зони. 
6. Разходи за  обучение и подготовка на водачи и аниматори. 
7. Разходи за почистване на териториите от  ТБО. 
8. Разходи за създаване на местна туристическа и културна инфраструктура, извън тези, които са 
допустими по мярка 7.5 от Стратегията на МИГ Разлог. 
9. Реконструкция на съществуващите характерни елементи на територията на МИГ, 
реставриране и консервиране. 
1)Разходи, свързани с прякото изпълнение на реставрационните, строително-ремонтните и 
строително-монтажните дейности; 
2)Непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи   
10. Разходи за създаване, съхраняване и обогатяване на сбирки (исторически, етнографски и др.) 
11. Разходи за почистване, съхраняване, възстановяване и поддържане на значими природни и 
културно-исторически обекти, в т.ч. археологически, както и терените около тях. 
12. Разходи за изготвяне на информационни материали – плакати, статии, радио и телевизионни 
предавания, атласи и карти на територията, табели и др. 
13. Закупуване на оборудване и обзавеждане на сгради, които са част от културното наследство. 
14. Разходи за проучвания и изработване на материали за идентифициране, документиране, 
изследване и/или съхраняване на нематериалното културно наследство. 



15. Разходи за провеждане на фестивали, събори, организиране на изложби, семинари. 
16. Разходи за изграждане на партньорства и създаване на мрежи между различни културни 
институции/музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО и частни лица/ 
17. Общи разходи, свързани с: консултации, проучвания, стратегии, хонорари за правни услуги, 
архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за 
управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, 
придобиване на патентни права и лицензи, такси и разходи, необходими за изготвяне и 
изпълнение на дейностите по проекта в общ размер на 12 % от допустимите разходи.  
18. Консултациите, пред-проектните изследвания, подготовка и окомплектоване на пакета от 
документи за кандидатстване и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на 
дейностите по проекта до изплащане на помощта, и не могат да надвишават 5 % от сумата на 
допустимите разходи.  

 
Период за прием на проектни предложения: 

Начало: 15.02.2021 година.                                           Краен срок: 31.03.2021 година, 17:00 часа 
 

Бюджет на приема: 
Разполагаемият бюджет за проектни предложения по мярката от СВОМР е  269 812,44 лева   
 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: 
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект  –    19 558,00 лв.  
Максимален размер на общо допустимите разходи за един проект   – 391 160,00 лв. 
Минимален и максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ 
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:    
 19 558,00 лв. при интензитет 100 %  
 13 690,60 лв. при интензитет   70 % 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до 166  243,00 лева.  
(равностойността в лева на 85 000 евро, при курс 1,9558 лв. за 1 евро)  

Процент на съфинансиране: 
Интензитетът на помощта за тази мярка от стратегията за ВОМР, финансирана изцяло или 
частично от ЕЗФРСР, която не е включена в ПРСР 2014-2020 г. и не е част от Регламент (EC) № 
1305/2013, но съответства на целите им, е в размер на: 
- 100 на сто, когато получател е публично лице* (община, читалище или юридическо лице с 
нестопанска цел в обществена полза) и проектът не генерира приход съгласно "Анализ разходи-
ползи (финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ; 
-  70 на сто, когато получател е публично лице* (община, читалище или юридическо лице с 
нестопанска цел в обществена полза) и проектът генерира приход съгласно представения 
"Анализ разходи-ползи (финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния 
директор на ДФЗ; 
Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на 
финансовата помощ, се осигурява от кандидата под формата на съфинансиране. Участието на 
кандидата може да бъде само в парична форма. 
*Интензитетът на подпомагане по мярката не предвижда финансиране на получатели «частни лица», което 
съответства на нейните цели, на допустимите дейности и на очакваните  резултати от подкрепата. 
 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 
№ Критерии за избор Точки 
1 Проектът  води до формиране на местен материален и/или нематериален 

туристически продукт, посредством утвърждаване на местна идентичност 
10 

2 Проектът цели съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на 
природното и културно наследство на територията на МИГ Разлог 

10 

3  Проектът се изпълнява в партньорство между две и повече от две организации, 
регистрирани на територията на МИГ Разлог 

25 

4 Проектът е предложен от кандидат с минимум двугодишен опит и поне един 
успешно изпълнен проект. 

20 



 
5 

Проектът е предложен от кандидат, регистриран повече от една година преди 
датата на одобряване на Стратегията и няма реализиран проект чрез външно 
финансиране 

10 

6 Резултатите от проекта са устойчиви за повече от три години след неговото 
реализиране.  

15 

7 Проектът оказва положително въздействие върху идентифицираните в Стратегията 
уязвими групи. 

10 

  Общо 100 
Съгласно описанието на мярката в Стратегията «Проекти получили „0“ точки не се 

предлагат за класиране от Комисията и не се допускат до подпомагане. Най-малкият брой точки 
по критериите е 10, затова се приема, че за да бъде предложено за класиране и допустимо за 
подпомагане, проектното предложение трябва да е получило минимум 10 точки.  
 

При недостатъчен финансов ресурс по мярката за две или повече проектни 
предложения, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на 
допълнително класиране при последователно прилагане на следните критерии, съгласно Решение 
№ 4 по Протокол от Общо събрание на СНЦ „МИГ-Разлог”, проведено на 23.07.2019 година: 
№ Приоритизирани критерии по мярка 19.2.323 
1 Проекти, получили точки по критерий „Проектът оказва положително въздействие 

върху идентифицираните в Стратегията уязвими групи” 
2 Проекти, получили точки по критерий „Проектът се изпълнява в партньорство между 2 

и повече от 2 организации, регистрирани на територията на МИГ-Разлог“ 
 

Лица за контакт: 
Изпълнителен директор – Венета Нанева, тел. 0888528239; 
Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Мария Манушкина, тел. 0888224459 
Административен сътрудник – Галина Калушкова, тел. 0888224425 
 

Подробна информация и документи за кандидатстване: 
 В ИСУН2020 на уеб адрес https://eumis2020.government.bg 
 На електронната страница на МИГ-Разлог на уеб адрес www.mig-razlog.org  
 В офиса на МИГ, на адрес: гр. Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4. 

 
Начин на подаване на проектните предложения: 

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 19.2.323 „Развитие и 
популяризиране на териториалната идентичност“ от Стратегията за ВОМР се подават 
електронно в ИСУН 2020 в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на 
проектни предложения.  
Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: 
http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата. 

https://eumis2020.government.bg/
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	Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, се осигурява от кандидата под формата на съфинансиране. Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

