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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” БОРИНО-ДОСПАТ 

обявява в рамките на първи прием за проекти 

 

УТВЪРДИЛ: .................................................... 
Председател на УС « МИГ–ВЗР»-Адалберт Ферев                                              
 

ПОКАНА 

 

за набиране на проектни предложения,  

чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по 

 
Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 323 от Стратегията за местно развитие на Сдружение „Местна 

инициативна група – Високи Западни Родопи”  се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските 
райони /2007-2013г./, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

мярка 323„ Опазване и подобряване на селското наследство ” 

от Стратегията за местно развитие на МИГ-ВЗР и на  основание Решение № 3-2  от Общото събрание на 

МИГ ВЗР, Решение №8-1, прието на заседание на УС на “Местна инициативна група – Високи Западни 

Родопи” от  18.02.2013 г.,   за прилагане на  Стратегията за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата 

за развитие на селските райони 2007-2013 год. одобрена с договор № РД 50-91/13.06.2012г., между МЗХ, 

ДФ „Земеделие” – РА и Сдружение „МИГ -– Високи Западни Родопи”, Допълнително споразумение РД 

50-91/04.01.2013 и Приложение 3 към договора. 

 

Подмярка 323 A  Опазване и възстановяване на  природно наследство 
 

I. Цели на подмярка 323А 

 

Целта на мярката е да се укрепят селските общности като уникален социален и културен актив, да се 

включат местните знания и умения при създаването и осъществяването на културни проекти, както и 

такива, свързани с опазване на околната среда, които отговорят на местните и национални потребности. 

Реализирането на проекти за запазване и подобряване на селското природно и културно наследство ще 

обогати местната история, ще подобри околната среда в селата, качеството на живот в селските райони и 

ще развие у хората, живеещи в селата, чувство на принадлежност към местната общност. Запазването и 

подобряването на селското наследство (природно и културно) ще изгради мост между различните 

поколения в селските райони. 

Специфични цели: 

 

o Съхраняване, обновяване и модернизиране на културната инфраструктура в селските 

райони; 

o Предоставяне на възможност на общинските власти да работят заедно с местното 

население при подготовката и прилагането на плановете за развитие за съответните 

райони; 
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o Осигуряване съпричастност на местно, национално и международно равнище, към 

значението на нематериалното културно наследство и важността на неговото взаимно 

признаване; 

o Да се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално 

културно наследство. 

 

 

II. Обхват на подмярка 323 А  

Цялата територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и Доспат 

III. Допустими кандидати 

 Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ;  

 Общини; 

 Музеи; 

 Читалища;  

 Браншови организации; 

 Университети, училища и други учебни заведения; 

 Кооперации; 

 Физически лица; 

 Земеделски производители и земеделски стопани; 

 Научни институти, изследователски звена; 

 Граждански дружества по ЗЗД 

 

 

IV. Допустими дейности 

Подкрепят се проекти в областта на природното наследство, които могат да включват една или няколко 

от изброените в тази точка дейности и под-дейности. 

 

1. Изготвяне на планове за управление за места по НАТУРА 2000: 

a) Изготвяне на планове за управление на места по НАТУРА 2000, попадащи  изцяло в 

територията на една МИГ или попадащи на територията на съседни МИГ, и могат да бъдат 

финансирани като проекти за сътрудничество; 

б)   Изготвяне на планове за защита на земеделски земи с ВПС. 

 

     2. Инвестиции, свързани с развитието на места с ВПС: 

a) Полева инвентаризация/проучване на физическите блокове; 

б)  Оценка и изготвяне на препоръки за запазване статута на земеделски земи с ВПС на ниво 

физически блок (обезлесяване или дозалесяване); 

в) Дейности по изпълнение на препоръките след съгласуване и одобрение от МЗХ 

г) Идентифициране на потенциални земеделски земи с ВПС и предложение за включване  в 

официалния списък за получаване на компенсации. 

 

      3. Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и 

устойчивото развитие: 

а) Подготовка на програма; 

б) Подготовка на информационни материали 

в) Организиране и провеждане на информационни събития 

 

      4. Инвестиции свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното 

наследство: 
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a) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени територии, 

обявени по Закона за защитените територии: 

i. проучвателни; 

ii. мониторингови; 

iii. консервационни и възстановителни; 

iv. устройване и развитие инфраструктура на туристическите зони; 

v. разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за 

тяхното прилагане. 

 

б) Прилагане на дейности в Защитени територии, които нямат одобрени Планове за управление, 

съобразени със заповедите им за обявяване, след съгласуване с компетентните органи: 

i. проучвателни; 

ii. мониторингови; 

iii. консервационни и възстановителни; 

iv. устройване и развитие на туристическа инфраструктура;  

v. разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за 

тяхното прилагане. 

 

в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, включени в 

Закона за биологичното разнообразие; 

 

г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, включени в закона за 

биологичното разнообразие; 

 

д) Дейности, свързани с опазване на вековни дървета; 

 

е) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, 

които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със 

селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж.  

 

       5. Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж: 

 

a) Почистване от ТБО; 

 

б) Премахване/добавяне на характерни елементи; 

 

в) Реконструкция на съществуващи характерни елементи с цел възстановяване на традиционния селски 

пейзаж. 

V. Недопустими дейности 

Съгласно Наредба 23 на МЗХ: 
Чл. 12. (1) Не се предоставя финансова помощ за следните дейности: 

1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално 

катерене и голф; 

2. дейности в сектор рибарство и аквакултури; 

3. хазарт. 

(2) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 

1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 

2. закупуване на животни за земеделски дейности; 

3. закупуване на едногодишни растения; 

4. лихви, глоби и неустойки; 

5. закупуване на недвижими имоти; 

6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 

7. принос в натура; 

8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 
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9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 

10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с 

изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 

11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); 

12. мита, акцизи, такси; 

13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет 

действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат 

на облагане с данък съгласно чл.4, параграф5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 

77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВL 145, 1977 г.) относно хармонизацията на законодателството 

на страните членки за данъците върху оборота- Обща система на ДДС: единна основа за 

изчисляване; 

14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени по-рано от една година от подаване на 

заявлението за подпомагане; 

15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и 

оборудване; 

16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.15, когато ползвателят на помощта не става 

собственик на съответния актив до датата на подаване на 

заявката за окончателно плащане за същия актив. 

(3) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение на разходи за застрахователни 

премии. 

(4) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде 

установено наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност 

на инвестицията, целящи получаване на предимство в противоречие с целите и условията на 

съответната мярка. 

(5) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя 

финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място от МИГ, с изключение 

на предварителните разходи за консултации, хонорари за правни услуги, архитекти и 

инженери. 

 

VI. Допустими разходи 

 

По мярката са допустими  разходи, свързани с: 

1.Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж: 

- почистване от ТБО;  

- премахване/добавяне на характерни елементи; 

-  други. 

2.Инвестиции в материалното културно наследство   

- създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, етнографски и др.;  

 - съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими обекти от културно-

историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на терените около тях;  

- информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство; 

- инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от  културното наследство на дадения 

район/територия (местна културна инфраструктура); 

- други 

3.Инвестиции в нематериалното културно наследство   

- проучвания и изработване на материали във връзка с  документиране и/или изследване, и/или 

съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;  

- дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор;  

- провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - фестивали, 

събори и други събития, свързани с местното културно наследство; 

- други. 

 

VII. Недопустими разходи 
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Съгласно Наредба 23 от 14 юли 2008г. На МЗХ 

(1) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 

1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 

2. закупуване на животни за земеделски дейности; 

3. закупуване на едногодишни растения; 

4. лихви, глоби и неустойки; 

5. закупуване на недвижими имоти; 

6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 

7. принос в натура; 

8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 

9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 

10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение 

на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 

11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); 

12. мита, акцизи, такси; 

13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет действително и 

окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък 

съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. 

(ОВ L 145, 1977 г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху 

оборота - Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване; 

14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени 

по-рано от една година от подаване на заявлението за подпомагане; 

15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване 

на машини, съоръжения и оборудване; 

16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т. 15, 

когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на 

заявката за окончателно плащане за същия актив. 

(2) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение 

на разходи за застрахователни премии. 

 

VIII. Финансови параметри за проектите 

Минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 5 000 евро. 

Максималният размер на допустимите разходи за проект е 50 000 евро. 

 

IX. Размера на финансовата помощ 

• 100% от общите допустими разходи за проекти на Общините- Борино и Доспат ; 

• 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел, на читалища, на 

други културни институции за негенериращи приходи проекти в обществен интерес; 

• 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации, читалища, 

кооперации, научни институти, земеделски стопани, физически лица, при спазване на размерите и 

условията на правилата за de minimis aid (Регламент на ЕК №1998/2006); 

 

X. Критерии за избор на проекти 

 

1. Проектът е насочен към опазване /или ще се реализира в /  на защитени територии и/или със 

защитени видове  - 15 точки  

2. Проектът е насочен към опазване на околната среда от ТБО  - 10 точки 

3. Проектът е насочен към създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, 

етнографски и др. – 10 точки;  

4. Проектът е насочен към съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими 

обекти от културно-историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на 

терените около тях- 10 точки   

5. Проектът е насочен към информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното 

културно наследство – 10 точки 
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6. Проектът е насочен към инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от  

културното наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура) - 15 точки 

7. Проектът е насочен към проучвания и изработване на материали във връзка с  документиране 

и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство – 10 

точки  

8. Проектът е насочен към дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния 

фолклор – 10 точки  

9. Проектът е насочен към провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни 

обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно 

наследство – 10 точки 

Минималният  праг от точки, които кандидатът следва да набере е 55, а максималният -100 точки 

Под мярка  323 Б Опазване и възстановяване на културното наследство 

„ Опазване и подобряване на селското наследство ” 

I. Цели на подмярка 323Б 

Целта на мярката е да се укрепят селските общности като уникален социален и културен актив, да се 

включат местните знания и умения при създаването и осъществяването на културни проекти, както и 

такива, свързани с опазване на околната среда, които отговорят на местните и национални потребности. 

Реализирането на проекти за запазване и подобряване на селското природно и културно наследство ще 

обогати местната история, ще подобри околната среда в селата, качеството на живот в селските райони и 

ще развие у хората, живеещи в селата, чувство на принадлежност към местната общност. Запазването и 

подобряването на селското наследство (природно и културно) ще изгради мост между различните 

поколения в селските райони. 

Специфични цели: 

 

o Съхраняване, обновяване и модернизиране на културната инфраструктура в селските 

райони; 

o Предоставяне на възможност на общинските власти да работят заедно с местното 

население при подготовката и прилагането на плановете за развитие за съответните 

райони; 

o Осигуряване съпричастност на местно, национално и международно равнище, към 

значението на нематериалното културно наследство и важността на неговото взаимно 

признаване; 

o Да се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално 

културно наследство. 

 

II. Обхват на мярката 

 

Територия „Високи Западни Родопи” - общини Борино и Доспат 

III. Допустими кандидати 

 Читалища; 

 Юридически лица, с дейност в сферата на културата;  

 Кооперации, клонове на занаятчийски или други сдружения, работещи в областта на занаятите и 

местни традиции; 

 Учебни заведения; 

 Юридически лица с нестопанска цел; 

 Oбщини; 

 Граждански дружества на физически лица и/или юридически лица,създадени с цел изпълнението 

на конкретен проект. 

 Физически лица 

 

 

IV. Допустими дейности 
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Под-мярката ще подкрепя проекти, включващи дейности, отнасящи се до културното наследство, 

свързани с изследване, поддържане, възстановяване и подобряване на културните особености на 

населените места в селските райони или на селския ландшафт - напр. места с археологическа стойност, 

фолклорни празници и събори, етнографски/ исторически сбирки, мелници и др.) 

Проектите, кандидатстващи за подкрепа, могат да включват една или няколко от посочените в т.1 и т.2  

дейности или само дейности, включени в т.2 (не се допуска финансирането на проект с включени 

дейности само по т.1). 

V. Недопустими дейности 

Съгласно Наредба 23 на МЗХ: 
Чл. 12. (1) Не се предоставя финансова помощ за следните дейности: 

1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално 

катерене и голф; 

2. дейности в сектор рибарство и аквакултури; 

3. хазарт. 

(2) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 

1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 

2. закупуване на животни за земеделски дейности; 

3. закупуване на едногодишни растения; 

4. лихви, глоби и неустойки; 

5. закупуване на недвижими имоти; 

6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 

7. принос в натура; 

8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 

9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 

10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с 

изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 

11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); 

12. мита, акцизи, такси; 

13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет 

действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат 

на облагане с данък съгласно чл.4, параграф5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 

77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВL 145, 1977 г.) относно хармонизацията на законодателството 

на страните членки за данъците върху оборота- Обща система на ДДС: единна основа за 

изчисляване; 

14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени по-рано от една година от подаване на 

заявлението за подпомагане; 

15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и 

оборудване; 

16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.15, когато ползвателят на помощта не става 

собственик на съответния актив до датата на подаване на 

заявката за окончателно плащане за същия актив. 

(3) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение на разходи за застрахователни 

премии. 

(4) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде 

установено наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност 

на инвестицията, целящи получаване на предимство в противоречие с целите и условията на 

съответната мярка. 

(5) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя 

финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място от МИГ, с изключение 

на предварителните разходи за консултации, хонорари за правни услуги, архитекти и 

инженери. 
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VI. Допустими разходи 

1. Инвестиции в материалното  културно наследство 

 

 Дейности по съхраняване, възстановяване и обновяване на културното наследство на района/ 

територията, като например: 

 

- създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки (исторически, етнографски и др.); 

- съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими обекти от културно-

историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на терените около 

тях; 

- дейности по планиране и устройване на селския ландшафт; 

- информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания, 

свързани с популяризиране на материалното културно наследство. 

 

 Инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от  културното наследство на 

дадения район/територия (местна културна инфраструктура); 

 

 Дребно мащабни инвестиции за осигуряване на достъпна среда и дребномащабна  

инфраструктура до обекти от културното наследство на района/територията. Обектите следва да 

са с местно значение.  

 

2. Инвестиции в нематериалното културно наследство 

 

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

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

 

 Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и 

културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на 

мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното 

културно наследство; 

 

 Популяризиране, предаване и възраждане на различните аспекти на културното наследство 

(например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и 

традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, 

организиране на изложби, семинари, създаване на мрежа от присъединени към проекта 

институции – музеи, музейни сбирки, читалища, общини, неправителствени организации, както 

и частни лица/обекти, които подкрепят идеята за утвърждаването на селското наследство като 

определена културна ценност и др.); 

 

  Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното културно 

наследство сред обществеността посредством:  

 

 - информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за 

нематериалното културно наследство; 

- програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на обществото и по-

специално на младежта за опазване на природните пространства и на мемориалните места, 

чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;  

- неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно 

наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии, свързани с 

опазването и развитието на традиционните занаяти и др.) ; 

 

 информиране на обществеността за опасностите, които заплашват културното наследство, както 

и за инициативите, осъществявани за неговото опазване; 
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 Дейности, свързани с промоция на проектите. 

 

Проекти, предвиждащи дейности по т. 2 не трябва да се състоят изцяло и изключително в създаването и 

поддържането на интернет страници, производство на списания и вестници, организиране на 

конференции и срещи и публикации на изследвания и доклади. Проектите от такъв вид не са 

избираеми. 

VII. Недопустими разходи 

Съгласно Наредба 23 от 14 юли 2008г. На МЗХ 

(1) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 

1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 

2. закупуване на животни за земеделски дейности; 

3. закупуване на едногодишни растения; 

4. лихви, глоби и неустойки; 

5. закупуване на недвижими имоти; 

6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 

7. принос в натура; 

8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 

9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 

10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение 

на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 

11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); 

12. мита, акцизи, такси; 

13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет действително и 

окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък 

съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. 

(ОВ L 145, 1977 г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху 

оборота - Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване; 

14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени 

по-рано от една година от подаване на заявлението за подпомагане; 

15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване 

на машини, съоръжения и оборудване; 

16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т. 15, когато ползвателят на помощта не става 

собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия 

актив. 

(2) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение 

на разходи за застрахователни премии. 

 

VIII. Финансови параметри за проектите 

Минимален  размер на проектите -  5 000 евро  

Максимален размер на проектите 50 000 евро 

IX. Размера на финансовата помощ 

• 100% от общите допустими разходи за проекти на Общини Борино и Доспат; 

• 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел, на читалища, на 

други културни институции за негенериращи приходи проекти в обществен интерес; 

• 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации, читалища, 

кооперации, научни институти, земеделски стопани, физически лица, при спазване на размерите и 

условията на правилата за de minimis aid (Регламент на ЕК №1998/2006); 

 

X. Критерии за избор на проекти 
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10. Проектът е насочен към опазване /или ще се реализира в /  на защитени територии и/или със 

защитени видове  - 15 точки  

11. Проектът е насочен към опазване на околната среда от ТБО  - 10 точки 

12. Проектът е насочен към създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, 

етнографски и др. – 10 точки;  

13. Проектът е насочен към съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими 

обекти от културно-историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на 

терените около тях- 10 точки   

14. Проектът е насочен към информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното 

културно наследство – 10 точки 

15. Проектът е насочен към инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от  

културното наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура) - 15 точки 

16. Проектът е насочен към проучвания и изработване на материали във връзка с  документиране 

и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство – 10 

точки  

17. Проектът е насочен към дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния 

фолклор – 10 точки  

18. Проектът е насочен към провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни 

обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно 

наследство – 10 точки 

 

Минималният  праг от точки, които кандидатът следва да набере е 55, а максималният -100 точки 

 

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана         50 000 лева. 

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.03.2013 г. 

Краен срок за подаване на проектни предложения –             16.00 часа,  на 30.04.2013 г. 

 

Необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на «МИГ 

– Високи западни Родопи»,  http://www.borino-dospat.com/, а също така може да бъде получена и от офиса 

на  «МИГ – Високи западни Родопи»,  всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа или да бъде изискана по 

имейл:   mig_vzr@abv.bg   
 

Екипът на МИГ-ВЗР   ще предоставя консултации на потенциални кандидати по следните начини: 

- Устни консултации по заявка /която може да бъде изтеглена от интернет страницата 

http://www.borino-dospat.com/ всеки работен ден между 9.00 часа и 12.00 часа в офиса на МИГ-ВЗР 

- Писмени консултации чрез имейл 

- В населените места от територията по график, обявен на страницата на МИГ-ВЗР 

 

Проектните предложения се подават лично от кандидата или от упълномощено лице  на 

следния адрес:  

 

СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  - ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ», 

гр. Доспат,  обл. Смолян, ул. «Орфей» № 12, 

 

Лица за контакти: Изпълнителен директор–инж.Билгин Асанов, тел: 0889 811 848, 0893 406 171 

                                  

                                 Технически асистент -  Вилдана Сельошева,   тел: 0893 406 173 

 
                  Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 323 от Стратегията за местно развитие на Сдружение 

„Местна инициативна група – Високи Западни Родопи”  се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на 
селските райони /2007-2013г./, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 

 

 

http://www.borino-dospat.com/
http://www.borino-dospat.com/

