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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони“ 

 

ОБЯВА 
за прием на проектни предложения по Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани 

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

селата” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна 

инициативна група Костенец 2010“, финансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони чрез ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

В изпълнение на Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно 

развитие № РД 50 – 187/29.11.2016 г. и решения на УС от 16.12.2022 г. и 10.01.2023 г. , СНЦ 

„МИГ Костенец 2010“ обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко 

крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.712 МИГ Костенец 2010 – 7.6. 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата”. 

 

1. Допустими кандидати: 

1) Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), включително читалища, регистрирани по 

Закона за читалищата; училища и детски градини; 

2) Община Костенец; 

3) Местни поделения на вероизповеданията, регистрирани, съгласно чл. 20 на Закона за 

вероизповеданията или признати за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон; 

4) Местна инициативна група Костенец 2010 в случай че: 1. проектът, за който 

кандидатства за финансиране е в обществена полза, 2. никой от членовете на колективния 

върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на 

§ 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на 

дейностите на проекта, и 3. не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по 

провежданата процедура. 

 

2. Допустимите дейности: 

1) Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на 

културното наследство: 

а) Подготовка и организация на местни културни събития, като фолклорни празници и събори, 

панаири, фестивали, хепънинги и др.; 

б) Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране 

и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;  

в) Създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки; 

г) Дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на автентичен фолклор и 

местни традиции, възстановяване на празници, обичаи и храни;  

д) Създаване и подкрепа на Клубове (работилници за родители и деца, групи по интереси) за 

различни поколения за проучване, изучаване, съхранение и популяризиране на културното 

наследство – местната култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и 

изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция; 

е) Участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за представяне на местни обичаи, 

традиции, фолклор и елементи на местното нематериално културно наследство; 
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ж) Възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и наследство и 

популяризирането им чрез организиране и провеждане на мероприятия във връзка с местни 

културни обичаи и традиции, като: временни и постоянни тематични изложби; фестивали, 

събори, семинари, концерти, тематични концерти и постановки конкурси; Филми, видео клипове 

или мултимедийни възстановки; разработване и разпространяване на информационни материали 

различни от обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози и др.); 

разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или 

предмети от традиционния бит;  

з) Закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане като музикални инструменти, 

носии, витрини за изложби, стелажи, декори, интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи, 

осветление, озвучителна, аудио и видео техника, компютърни конфигурации /сценично 

оформление/, реквизити необходими за дадения вид изкуство, репетиционни и сценични облекла 

и др.; 

и) Попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване на книги, графични 

издания, електронни документи и др.; 

2) Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство: 

а) Опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното наследство и селския 

ландшафт, включително на природни дадености, забележителности и територии от особено 

значение за местната общност (включително местата по Натура 2000), на ценни за територията 

природни образувания, растения, дървесни видове и животни, вековни дървета;  

б) Съвместни проекти на жители на повече от едно населено място или представители на 

различни поколения за: организиране на клубове/ кръжоци/ школи и други инициативи за 

информиране и включване на населението в опазване на природни елементи и защитени 

биологични видове като неделима част от селския ландшафт; идентифициране на местни 

отличителни характеристики на пейзажа; организиране на опознавателни и занимателни акции за 

почистване от отпадъци; облагородяване и опазване на селския пейзаж в и извън населените 

места. 

3) Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с 

религиозно значение,  в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване 

на прилежащите пространства. 
 

3. Допустими разходи: 

Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, които 

водят до изпълнение на допустимите дейности по т.2: 

1) Разходи за материални активи – закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, 

обзавеждане, репетиционни и сценични облекла, библиотечни материали, както и други 

материали и консумативи, необходими за изпълнение на допустимите дейности по проекта; 

2) Разходи за СМР – допустими само за дейност 3 „Възстановяване, реставрация, ремонт 

и/или реконструкция на сгради с религиозно значение,  в това число и дейности по вертикалната 

планировка и подобряване на прилежащите пространства“; 

3) Разходи за нематериални активи – софтуер, авторски права и други, необходими за 

изпълнение на допустимите дейности по проекта; 

4) Разходи за услуги – разходи за услуги, свързани с изследване, поддържане, възстановяване, 

популяризиране и подобряване на културното и природно наследство или с реставрация на 

сгради с религиозно значение.  

5) Непреки разходи – общи разходи, свързани с изброените по т. 1 – до 4, например хонорари 

на архитекти, инженери и консултанти, правни услуги, хонорари, свързани с консултации 

относно екологичната и икономическата устойчивост. 

Разходите по т. 5) не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по точки от 1 до 4.  
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4. Период за прием: 

Процедурата е с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения: 

Първи краен срок с начало 24.01.2023 г. и край на приема 06.03.2023 г. – 17:00 ч.; 

Втори краен срок с начало 05.09.2023 г. и край – 09.10.2023 г.  – 17:00 ч.; 

Прием по втория срок за кандидатстване ще бъде проведен, само в случай че е останал 

наличен финансов ресурс по мярката след първия срок за кандидатстване.  

Трети краен срок за подаване на проектните предложения – съгласно ИГРП и решение на УС в 

случай на останал финансов ресурс от предходните крайни срокове за кандидатстване или 

увеличаване на финансовия ресурс по мярката. В решението на УС ще бъдат определени 

конкретните дати за кандидатстване.   

 

5. Бюджет на приема: 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687,25 лв. 

 

6. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: 

1) Проектните предложения по процедурата следва да се вместват в следните минимални и 

максимални граници: 

Минималният размер на допустимите разходи за проект е 1 955,80 лева (левовата 

равностойност на 1000 евро);  

Максималният размер на допустимите разходи за проект е до 391 160 лева (левовата 

равностойност на 200 000 евро); 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 1955,80 лева 

(определя се на база допустимия минимален размер на общите допустими разходи при 

интензитет на подпомагането от 100%). 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за 1 проект не може да 

надвишава 146 687,25 лв. 

2) Безвъзмездна финансова помощ/Интензитет на подпомагане  

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи, в случай че не е налично генериране на 

приходи.  

Когато се установи потенциал за генериране на приходи, финансовата помощ е в размер на 

75%.  

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 

евро (97 790 лева) за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи, 

се предвижда финансиране в размер на 100%.  

Безвъзмездната помощ може да бъде предоставена в режим „непомощ“ или „помощ“, при 

условията, описани в раздел 16 „Приложим режим на минимални/ държавни помощи“ от УК. 

Когато представлява държавна помощ, тя се предоставя при спазване на правилата за 

„минимална помощ“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 

2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 

24.12.2013 г. 

 

7. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 

1) Проектът подкрепя местната културна, духовна или традиционна идентичност – 30 точки;  

2) Дейностите подкрепят развитието на туризма – 30 точки; 

3) Дейностите са насочени към деца и младежи – 20 точки;  
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4) Проектът предвижда организиране на събития с надобщинско значение – 20 точки;  

Максимален брой точки – 100 точки. 

Минимален брой точки за преминаване на етапа „Техническа и финансова оценка“  – 20 точки. 

Методиката за оценка на проектните предложения е подробно описана в раздел 22 „Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения“ от Условията за кандидатстване. 

 

8. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация: 

Лица за контакт: Любка Станкова, изпълнителен директор и Силвана Христоскова, експерт 

СВОМР, e-mail: mig_kostenetz@kostenetz.com  

Подробна информация и пълен пакет документи по процедурата са публикувани на: 

 Електронната страница на МИГ Костенец 2010 http://www.mig-kostenetz.com/  

 В ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg/  

 

9. Начина за подаване на проектни предложения: 

Подаването на проектно предложение по процедурата се извършва изцяло по електронен път 

чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и 

придружителните документи с използване на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) 

чрез модула „Е-кандидатстване“ на Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), достъпна на следния интернет адрес: 

https://eumis2020.government.bg. 

 

 

mailto:mig_kostenetz@kostenetz.com
http://www.mig-kostenetz.com/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/

