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На 17.10.2022 г. Сдружение „Местна инициативна група –

Белово, Септември, Велинград” отвори  

Процедура за подбор на проектни предложения  

№ BG06RDNP001-19.503  

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното природно, културно наследство и традиции“ 

 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 

30.11.2022г. 17.00 часа. 

 



Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура 

е: 47 942,76 лв.  

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 2 000 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева 

 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на: 

1/ 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за 

проекта за получател  публично лице и проектът не генерира приход; 

2/ 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за 

проекта за получател публично лице и проектът генерира приход; 

3/ 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за 

проекта за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел; 

4/ 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за 

проекта за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел и 

проектът е в обществена полза 

 

 



Недопустими разходи по мерките: 

 1. за лихви по дългове; 

 2. за закупуването на незастроени и застроени земи на 

стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната 

операция; 

 3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; 

 4. за обикновена подмяна и поддръжка; 

 5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, 

разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни 

разходи по лизингов договор; 

 



Недопустими разходи по мерките: 

 6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят 
на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от 
датата на подаване на заявка за междинно или окончателно 
плащане за същия актив; 

 7. за режийни разходи; 

 8. за застраховки; 

 9. за закупуване на оборудване втора употреба; 

 10. извършени преди 1 януари 2014 г.; 

 11. за принос в натура; 

 12. за инвестиции в селското стопанство –  закупуване на 
права за производство и плащане, закупуване на животни, 
закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; 

 



Недопустими разходи по мерките: 

 13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва 
отрицателно въздействие върху околната среда; 

 14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне 
на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са 
извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, 
такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, 
извършени след 1 януари 2014 г 

 15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни 
насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ; 

 16. заявени за финансиране, когато надвишават определените по 
реда на чл. 22, ал. 4 референтни разходи; 

 17. определени в мерките от ПРСР 2014 –  2020 г., извън 
посочените в т. 1 – 15. 

 



» Цел: Валоризация на природното и културно наследство и 
ефективни маркетинг и реклама на територията като 
туристическа дестинация. 

» Обхват:  територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

» Допустими кандидати:  

1. Общините от територията на МИГ; 

2. Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на 
територията на МИГ; 

3. Читалища от територията на МИГ; 

4. Еднолични търговци или Юридически лица, регистрирани по 
Търговския закон 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен 
адрес за физическите лица на територията на МИГ. 

 



» Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за: 

 1. Проучване, изучаване и съхранение на местното наследство - 

култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и 

изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, 

неписана и писана традиция. 

 

 2. Организиране и провеждане на:  

 - Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, 

археологически, типични местни храни, типични местни продукти, 

занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство;  



 3. Популяризиране и валоризация на местното културно и 

природно наследство, чрез: 

 - Разработване и разпространение на филми, видео клипове или 

мултимедийни възстановки; 

 - Разработване и разпространение на информационни материали 

(брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.) 

 - Разработване и представяне на макети, възстановяване на 

елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;  



  

 4. Подготовка, организация и провеждане на местни 

празници – събори, панаири, фестивали,  хепънинги, възстановки на 

исторически събития и др. 

  

 5. Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на 

археологическите паметници на територията. 



» Допустими разходи  

Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за 

осъществяване на проекта и са съобразени с принципите на разумно 

финансово управление, действително извършени и платени в периода на 

изпълнение на проекта:  

 1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани 

с изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, 

начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;  

 2. Разходи за организиране на пътувания - разходи за 

командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащите 

Наредби за командировките в страната; 



 3. Разходи за материали, консумативи; 

 4. Разходи за закупуване на оборудване  – до 15% от общата 

стойност на допустимите разходи; 

 5. Разходи за външни услуги;  

- Наем на помещения и апаратура; 

- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.; 

- Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни; 

- Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на 

дейностите по проекта (пощенски разходи, застраховки, разходи за 

изготвяне на проекти за извършване на археологически проучвания, 

реставрация и консервация и др.) 



 

Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход, 

съгласно Указание на министъра на финансите ДНФ № 3 от 23 

декември 2016 г. (Приложение № 15) към условията за 

кандидатстване. 

» Когато кандидатът е регистриран по Закона за ДДС, той подава 

проектното си предложение като залага разходите без включен 

ДДС. 

» Когато кандидатът не е регистриран по Закона за ДДС, той подава 

проектното си предложение като залага разходите с включен 

ДДС. 



Продължителността на изпълнение на всеки проект не 

следва да надвишава 36 /тридесет и шест/ месеца, 

считано от датата на влизане в сила на договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като 

неговото изпълнение следва да приключи до 30.06.2025г. 



Критерии за избор на проекти Точки 

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

2. Проекта включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното 

наследство 
10 

3. Дейностите по проекта се осъществяват в селата 10 

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

между различните поколения 
10 

5. Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното природно и материално 

културно - историческо наследство на  територията 
10 

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 

7. Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни социални и 

граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между 

поколенията с активното участие на младите хора 

10 

8. Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни идентичности и  

културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ 

съвременните методи за анимация в туризма. 

10 

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

малцинствени групи 
10 

10. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5 

ОБЩО 100 



» ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ 
 

1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ 

(Приложение № 1 към Условията за кандидатстване/Документи за 

попълване). 

2. Декларация към Заповед № РД 09-359 от 27.04.2020г. (Приложение № 3 

към Условията за кандидатстване). 

3. Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни с 

подпис/и, печат и сканирана (Приложение № 4 към Условията за 

кандидатстване). 

4. Декларация за нередности /съгласно приложение № 10 от Наредба 

№22/14 декември 2015г. на МЗХГ/ (Приложение № 5 към Условията за 

кандидатстване). 

5. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се 

подават лично от кандидата, а за кандидат - община - заповед на кмета 

(когато е приложимо); 



» ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ 
 

6. Копие от учредителен акт или устав, когато кандидат/получател е лице, 

регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за 

народните читалища (когато е приложимо); 
 

7. Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, издадено не по-

късно от 6 месеца преди представянето му; 
 

8. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху 

околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на 

вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за 

съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда 

(Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната 

среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите 

(когато е приложимо); 



» ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ 
 

9. Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на 

предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, 

разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно 

българското законодателство (когато е приложимо); 

10. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на 

лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез 

финансов лизинг (когато е приложимо); 

11. Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ, когато е приложимо (Приложение № 6 към Условията за 

кандидатстване); 

12. Анализ разходи-ползи (финансов анализ) в електронен формат, изготвен по образец, 

утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, когато е приложимо (Приложение № 7 към 

Условията за кандидатстване); 

13. Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за 

ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които 

представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството (когато е 

приложимо); 



» ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ 
 

14. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по ПРСР (когато е 

приложимо); 

15. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския 

план за развитие, в случай на проект с кандидат за подпомагане община (когато е приложимо); 

16. Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната 

финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица и еднолични търговци); 

Изискуемият документ ще бъде проверяван служебно. За целта кандидатите попълват 

единствено декларация, част от документите за кандидатстване (Приложение 13 към 

Условията за кандидатстване), чрез която дават своето съгласие данните им да бъдат 

предоставени от НСИ на съответния Управляващ орган по служебен път. 

17. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 Закона за малките и средните предприятия по образец, 

утвърден от министъра на икономиката и енергетиката, когато е приложимо (Приложение № 8 към 

Условията за кандидатстване); 

18. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на 

проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, 

възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. 

съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14, ведно с банкови извлечения (когато е приложимо); 



» ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ 
 

19. Най – малко три съпоставими, независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на 

оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на 

оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с 

посочен ДДС – когато няма разработени референтни стойности от ДФЗ. В случаите, когато 

оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно 

Националното им законодателство. Представя се във формат “pdf” или “jpg”; 

20. Документ за правосубектност съгласно националното законодателство на оферентите 

чуждестранни лица (когато е приложимо); 

21. Декларация за информираност на оферентите (Приложение № 9 към Условията за 

кандидатстване (когато е приложимо); 

22. Решение за определяне на стойността на разхода, за който кандидатства, с включена обосновка 

за мотивите, обусловили избора му.  

/В случай, че не са изпълнени условията на чл. 50, ал.2 от ЗУСЕСИФ, т.е. кандидатът не е задължен да 

извърши оценка на офертите и да сключи договор по правилата на ПМС №160 с публична покана, то 

кандидатът при получаване на индикативните оферти по настоящия ред, следва да извърши 

сравняване на предложенията и да сключи договор (предварителен/окончателен) с избрания 

доставчик. Изборът на изпълнител се протоколира с решение. В този случай кандидатът може да 

избере икономически най-изгодна оферта/; 

 



» ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

23. Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, 

които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо); 

24. Декларация за дейността на кандидата (икономическа/неикономическа) и годишен финансово-

счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на 

икономическата и неикономическа дейност (не е приложимо за кандидат община); Изискуемият 

документ ще бъде проверяван служебно. За целта кандидатите попълват единствено 

декларация, част от документите за кандидатстване (Приложение 13 към Условията за 

кандидатстване), чрез която дават своето съгласие данните им да бъдат предоставени от 

НСИ на съответния Управляващ орган по служебен път. 

25. Формуляр за мониторинг съгласно приложение № 13 към чл.47, ал.2, т.3 от Наредба №22/14 

декември 2015г. на МЗХГ (Приложение № 10 към Условията за кандидатстване); 

26. Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение № 11 към Условията 

за кандидатстване); 

27. Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ 

(Приложение № 12към Условията за кандидатстване); 



» ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

28. Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП, издадено не по-рано от един месец 

преди подаване на проектното предложение /не е приложимо за кандидат община/; 

Това обстоятелство ще бъде проверявано по служебен път, като кандидатите следва да отбележат 

във Формуляра за кандидатстване своето съгласие за служебна проверка /раздел Е-декларации във 

Формуляра за кандидатстване/, без да е необходимо да представят съответния документ.  

29. Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП на представляващия/те кандидата, 

издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение; 

30. Удостоверение от общината по седалището на кандидата, че кандидата няма просрочени 

задължения /не важи за кандидат община/ и Удостоверение от общината по постоянен адрес за 

всички представляващи кандидата, издадени не по-рано от един месец преди подаване на 

проектното предложение; 

31. Удостоверение, потвърждаващо, че кандидата не е в открито производство по несъстоятелност 

или не е обявен в несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди 

подаване на проектното предложение (когато е приложимо).  

32. Удостоверение, потвърждаващо, че кандидата не е в процедура по ликвидация, издадено от 

съответния съд не по-рано от 1 месец преди подаване на проектното предложение (когато е 

приложимо).  



» ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

33. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди 

подаване на проектното предложение (когато е приложимо).  

Това обстоятелство ще бъде проверявано по служебен път, като кандидатите следва да 

отбележат във Формуляра за кандидатстване своето съгласие за служебна проверка /раздел Е-

декларации във Формуляра за кандидатстване/, без да е необходимо да представят съответния 

документ.  

 

34. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с 

обстоятелствата, че за кандидатът не е установено с влязло в сила наказателно постановление, или 

съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения; 

Това обстоятелство ще бъде проверявано по служебен път, като кандидатите следва да 

отбележат във Формуляра за кандидатстване своето съгласие за служебна проверка /раздел Е-

декларации във Формуляра за кандидатстване/, без да е необходимо да представят съответния 

документ.  



» ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

35. Декларация за липса или наличие на двойно финансиране (Приложение № 13 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване); 

 

36. Декларация за липса на изкуствено създадени условия (Приложение № 14 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване); 

 

37. Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647 от 03.07.2019г. на Ръководителя на УО 

на ПРСР 2014-2020г. (Приложение №2 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване). 

Декларацията се попълва от собственик, представляващ по закон или пълномощие или управител 

на юридическо лице, всеки от съдружниците в търговско дружество, всеки член на настоятелството 

на читалище, всеки член на Управтелния съвет на юридическо лице с нестопанска цел. 

Декларацията не се представя от кандидати, които са публичноправна организация по смисъла 

на §2, т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 



» СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ  ЗА ПРОЕКТ, ВКЛЮЧВАЩ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ 
РАБОТИ: СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

38. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, 

или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, 

считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР (когато е 

учредено срочно право на строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не 

по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към 

стратегията за ВОМР, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за 

аренда на земя - и регистриран в съответната общинска служба по земеделие на 

Министерството на земеделието, храните и горите, в случаите на обновяване на сгради и/или 

помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно Закона за 

устройство на територията; 

39. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен 

проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона за устройство 

на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен 

план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в 

случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за 

предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект 

съгласно Закона за устройство на територията; 



» СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ  ЗА ПРОЕКТ, ВКЛЮЧВАЩ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ: СТРОИТЕЛСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

40. Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ или становище на главния архитект, че 

строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ; 

41. Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно 

лице; 

42. 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 (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват 

обекти - недвижими културни ценности); 

43. Удостоверение от Националния институт за недвижимо културно наследство за статута на обекта като 

недвижима културна ценност;  

44. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за 

преместваеми обекти; 

45. Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, 

когато е приложимо; 

46. Други документи за доказване на изисквания от стратегията за ВОМР (когато е приложимо) – кандидатите 

могат да представят приложими документи за доказване на съответстие с критериите за техническа и 

финансова оценка, както и документи в подкрепа на декларираните/описаните от кандидата обстоятелства в 

раздел 11 от Формуляра за кандидатстване. 



» СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТ ВКЛЮЧВАЩ OБУЧЕНИЯ, 
КУРСОВЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

 

47. Учебна програма за всеки курс или информационна 
дейност; 

 

48. График за провеждане на планираните дейности за всеки 
курс/информационна дейност по проекта и общ за целия 
проект; 

 

49. Копие от документи за наем или други документи, 
доказващи правото на ползване на материално-техническата 
база, в която ще се проведе теоретичното и/или практическото 
обучение за периода на провеждането на 
курса/информационната дейност; 



» СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТ ВКЛЮЧВАЩ НАРОДНИ ОБИЧАИ, 
ТРАДИЦИОННИ И ФОЛКЛОРНИ СЪБИТИЯ, ФЕСТИВАЛИ, СЪБОРИ, 

ТЕАТРАЛНИ ПОСТАВКИ И ДР. 

 

50. График за провеждане на планираните дейности; 

 

51. Обосновка на предвидените за закупуване артикули (брой и 
прогнозна стойност); 

 

52. В случай на закупуване на народни носии и/или друго сценично 
облекло, декор, реквизит и/или сценично оборудване - писмено 
становище от сценограф/художник; 

 

53. В случай на организиране на фестивали, събори и други подобни 
събития - писмено становище от етнограф относно значимостта на 
събитието за местната културна идентичност. 



 

Ред за подаване и прием на 

проектни предложения  



 

»  Обява/покана за прием на проектни 
предложения и Насоки за кандидатстване с 

приложенията към тях са публикувани на  

интернет страницата на МИГ – www.migbsv.com   

и  

в ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/  

http://www.migbsv.com/
https://eumis2020.government.bg/


» МИГ информира, консултира и подпомага подготовката на 

проекти; 

 

» Проектните предложения се подават в срока, посочен в 

поканата за прием, при спазване на реда за подаване и оценка 

на проектни предложения по електронен път, чрез 

Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 

2020) лично от законния представител на кандидата или от 

упълномощено от него лице. Подаването на проекти става само 

електронно чрез ИСУН 2020. Подаването става с квалифициран 

електронен подпис. 



» Подадените проектни предложения трябва да бъдат изготвени 

съгласно указанията и образците на документите, утвърдени 

към Насоките за кандидатстване по всяка мярка, публикувани 

на интернет страницата на МИГ. 

 

» Не се приемат и регистрират проектни предложения, подадени 

след крайния срок за набиране на предложения, посочен в 

поканата. 



» ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

При процедура, чрез подбор се извършва: 

 

1. оценяване на всяко проектно предложение, което включва: 

а) оценка на административното съответствие и допустимостта; 

б) техническа и финансова оценка; 

2. класиране на одобрените проектни предложения в низходящ ред; 

3. определяне на проектни предложения, за които се предоставя 

финансиране. 



» За консултации и контакти: 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 

 

» E-mail: migvsb@abv.bg,  

» web: www.migbsv.com 

» Изпълнителен директор:  Мария Тодорова-Митова, тел. 0879 812 850 

» Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Николина Дечева,  тел. 0879 440 626 

» Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Нели Македонска – Цветкова, тел. 0884 884 575 

» Счетоводител: Павлина Варева, тел. 0879 507 003 

 

http://www.migbsv.com/


 

 

 

Благодаря за вниманието! 


