
 

                                                                                   

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

Сдружение „МИГ Луковит-Роман”  

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-22/25.03.2019 г. 

 

  

 

О Б Я В А 

 

За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛУКОВИТ-РОМАН“ 

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 

Процедура за подбор на проектни предложения:  

 BG06RDNP001-19.526 МИГ Луковит-Роман - мярка 19-7.6 „Подпомагане за проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна 

стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за 

повишаване на информираността по екологични въпроси” 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

19- 7.6. „Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и 

обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически 

аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси“ 

 

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на БФП са: 

1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, включително сдружение “МИГ Луковит – Роман“; 

2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; 

3. Община Луковит и  

4. Община Роман 

 

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

 По настоящата процедура по Мярка 19-7.6 „Подпомагане за проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 

наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, 

включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване 

на информираността по екологични въпроси", допустими за подпомагане са следните 

дейности: 

 



 

 

1. териториални проучвания, разработване и популяризиране на екосистемни услуги, вкл. тяхното 

предлагане и популяризиране; 

2. дейности за информация и повишаване на осведомеността, например посетителски центрове в 

защитените територии, действия за публичност, тематични пътеки и други; 

3. изграждане/реконструкция/рехабилитация на малка по мащаб инфраструктура; 

4. дейности по инвентаризация на културни/природни обекти на селското наследство и тяхното 

популяризиране, вкл. чрез дигитализация и онлайн платформи; 

5. дейности по опазване и популяризиране на нематериално наследство като музика, фолклор, 

етнология, чрез организиране на временни/постоянни изложби, фестивали и публични събития, 

печатни издания и каталози, филми, видео клипове или мултимедийни възстановки, разработване и 

представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от 

традиционния бит и други. 

6. Други дейности, допринасящи за целите на мярката. 

 

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Допустимите разходи за прилагане на  мярка 19-7.6. „Подпомагане за проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство 

на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително 

съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на 

информираността по екологични въпроси” са: 

а) изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на 

недвижимо имущество;  

б) закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;  

в) общи разходи, свързани с разноските по букви а) и б), например хонорари на архитекти, инженери 

и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата 

устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа 

осъществимост са допустими, дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по букви 

а) и б); Общите разходи не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по 

проект;  

г) следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и 

придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;  

д) текущи разходи, съгласно чл. 61 от Регламент 1305/2013 г., включващи: 

1. оперативни разходи във връзка с изпълнение на дейностите по проекта;  

2. разходи за персонал, нает за целите на изпълнение на дейности по проекта;  

3. разходи за обучение  

4. финансови разходи;  

  

          За допустими се считат само разходите, които са извършени след като заявлението за 

подпомагане е одобрено от компетентния орган, с изключение на предварителните разходи, 

необходими за подготовка на проектното предложение.   

 

 

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Начален срок за подаване на проектните предложения: 01.11.2021 г. 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.02.2022 г.17:00 часа. 

  

  

Място на подаване на проектни предложения: 

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в 

България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 

https://eumis2020.government.bg.  

 

 

https://eumis2020.government.bg/


 

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ  

Средства от ЕЗФРСР 

(сума/процент) 

Национално съфинансиране 

(сума/процент) 

50 000,00 лева (90%) - 45 000,00 лева (10 %) - 5 000,00 лева 
 

 

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, 

ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ 

Минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ 

Максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ 

5 000,00 лева 50 000,00 лева  

 

8. ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ 

Интезитетът на безвъзмездната финансова помощ, съгласно Стратегията за ВОМР на „МИГ Луковит-

Роман“ е 100% от общия размер на допустимите разходи по всеки проект, независимо от това дали 

генерират приходи или не. 

 

 

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ 

 

Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за 

подбор от одобрената СВОМР: 

Критерии за ОЦЕНКА Точки 

Проектът обхваща цялата територия на МИГ (двете 

общини) 

30 

Целевата група по проекта са младежи на територията на МИГ 10 

Проект насочен към популяризиране и съхраняване на културното материално и 

нематериално наследство на територията 
20 

Проект насочен към съхраняване, популяризиране и развитие на екологичното 

състояние на територията на МИГ, вкл. Натура 2000 
20 

Проект, който включва използване на нови за територията методи на представяне на 

културното и природно наследство, и/или използва информационни технологии, и/или 

създава нови за територията обекти за популяризиране на културното и/или природно 

наследство 

20 

Общо: 100 т. 

 

Максималният брой на точки по настоящата процедура е 100. 

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап 

техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 30 точки. 

 

За проектни предложения, които са получили еднакъв брой точки на етап „Техническа и финансова 

оценка“ и има недостиг на средства за финансирането им, класирането ще се извърши по следния 

начин: Приоритет ще имат проектните предложения получили по-голям брой точки по критерий 

„Проект, който включва използване на нови за територията методи на представяне на културното и 

природно наследство, и/или използва информационни технологии, и/или създава нови за територията 



 

обекти за популяризиране на културното и/или природно наследство“. В случай, че проектните 

предложения имат равен брой точки по посочения критерий, те ще бъдат класирани, съобразно 

получените точки по критерий „Проектът обхваща цялата територия на МИГ (двете общини)“.   

 

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ 

При условията на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ, кандидат в процедурата може да иска разяснения по 

документите и условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането 

на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: office@mig-lr.eu. Разясненията се дават по 

отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното 

предложение и са задължителни за всички кандидати.  

Разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ Луковит-Роман и на страницата на 

ИСУН в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. 

Лица за контакт: Надя Иванова; Жасмина Аврамова; Бисерка Николова. е-mail: office@mig-lr.eu  

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: 

- на сайта на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“: http://mig-lr.eu/ 

- на сайта на ИСУН http://eumis2020.government.bg/  .  

 

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, 

чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-

2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 

https://eumis2020.government.bg. 

 

 

http://mig-lr.eu/
http://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/

