
Мярка 21: Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа 

Цели и обхват на мярката   

Мярката е програмирана за изпълнение на няколко цели на стратегията за ВОМР чрез 

подпомагане на проекти, адресиращи една или повече от посочените по-долу цели: 

1. Съхранение и валоризиране на културното и природно наследство на територията 

чрез развитието на знания и умения за популяризиране и интерпретация на 

наследството, и приобщаване на местната общност към неговото опазване и 

валоризиране. Приоритет ще имат на проектите за валоризация на наследството чрез 

участие на местната общност в разработване на туристически маршрути, организиране 

на временни изложби и събития, насочени към туристи, подготовка на учебни 

материали за посетители на територията.   

2. Засилване на интереса и капацитета на местната общност за опазване на околната 

среда, предотвратяване и приспособяване към изменението на климата  и 

биоразнообразието чрез пренос на знания и демонстрация на добри практики.  

3.Стимулиране на инициативността и пълноценното участие на гражданите в живота на 

общността за по-добро качество на живот и намаляване на социалната изолация.  

Мярката е извън обхвата на Регламент (ЕС) 1305/2013 и се базира и доразвива 

успешния натрупан опит, през предходния програмен период, когато МИГ Исперих 

беше единствената българска група, която разработи процедури, включително правила 

за избор на проекти, насоки за кандидатстване и отчитане на проектите. Опитът от 

прилагането на мярката показва, че значителната административната тежест и липсата 

на опит в управлението на проекти ограничава кандидатстването. Поради това при 

отчитане добрия опит на страните-членки, по мярката ще се прилагат пакетни проекти, 

чрез които ще се финансират микропроекти, предложени от местни неправителствени 

организации, читалища или граждански групи. Чрез микропроектите, мярката ще 

допринесе за привличането, организацията и включването на нови групи от общността 

в инициативи за развитие на територията.  

Планираните дейности и резултатите по мярката ще допринесат за целите на ПРСР 

(Приоритет 6) и приоритетите на ПРСР за ВОМР чрез укрепване на местната 

идентичност, валоризация на природното и културно наследство, развитие на 

динамична жизнена среда, развитие на практики и модели за добро управление,  

участие на заинтересованите страни в развитието на територията.  

Допустими получатели 

Допустими за кандидатстване по мярката проекти са:  

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

нестопанска цел; 

2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; 

3. НПО, включително МИГ Исперих.  

МИГ Исперих е допустим кандидат по схемата за малки пакетни проекти, при спазване 

изискванията на чл. 19 на Наредба 22/14.12.2015 г. 

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 18 наНаредба 22/14.12.2015 г. 



Допустими дейности  

По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ Исперих,  

изброените по-долу тематични области:  

1. Съхранение и валоризация на културното наследство и природно наследство  

 Проучване, съхранение и/или възраждане, популяризиране на местната култура и 

културна идентичност на местните общности, бит, кулинария, история, традиции, 

включително – музика и изобразително изкуство, занаяти, обичаи и ритуали, 

неписана традиция; 

 Популяризиране, опазване и валоризиране на природното наследство и местата по 

Натура 2000;  

 Подобряване елементите на природната среда чрез участие на местната общност в 

управлението и поддръжката на природните дадености и популяризиране на ценни 

за територията растения, дървесни видове и животни; 

 Изграждане на капацитет и участие на общността в дейности за валоризация на 

културното, историческото и природното наследство, включително разработване и 

поддържане на туристически маршрути, организиране на временни изложби и 

събития, насочени към туристи, провеждане на културни и спортни събития, които 

повишават туристическата атрактивност на територията.   

2. Околна среда  

 Проекти, насърчаващи опазване на околната среда и биоразнообразието, 

повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение 

на климата и приспособяване към тях 

 Промоция на нови технологии, свързани със зелената, ресурсо-ефективна и ниско-

въглеродна икономика; 

 Управление на отпадъците, нулеви отпадъци, почистване от ТБО. 

3. Граждански инициативи за решаване на проблеми на отделни социални групи 

или на населените места  

 Мобилизиране на гражданите за облагородяване и поддържане на населените места, 

включително изпълнението на малки благоустройствени мероприятия, в 

почистването и озеленяването на прилежащите им пространства, както и в опазване 

на изграденото с тяхно участие; 

 Облагородяване и опазване на селския пейзаж и природни елементи извън 

населените места; 

 Изпълнение на доброволчески инициативи за решаване на проблемите на отделни 

социални групи или на населените места, в които те живеят. 

С цел по-ефективно прилагане на стратегията УС на МИГ Исперих, може да 

ограничава вида на допустимите дейности за определени приеми или да провежда 

тематични приеми на проекти. 

По мярката ще бъдат финансирани проекти, които включват една или повече от 

изброените по-долу допустими дейности, ако допринасят за целите на мярката и са в 

обхвата на изброените по-горе тематични области:  

 Клубове, кръжоци, школи, групи по интереси и партньорски мрежи;  

 Временни и постоянни тематични изложби;  

 Подготовка и провеждане на местни празници и събития – концерти, 

представления, състезания, конкурси, събори, панаири, фестивали,  хепънинги и др. 

 Производство на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; 



 Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни 

костюми или предмети от традиционния бит;  

 Разработване и разпространяване на информационни материали различни от 

обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози и други 

подобни);  

 Създаване и поддържане на интернет сайтове или приложения; 

 Обучения, информационни срещи и демонстрации;  

 Малки благоустройствени мероприятия, като почистване и озеленяване; 

 Малки демонстрационни обекти;  

 Проучвания на културното и природно наследство, включително чрез технология на 

географска информационна система.  

По мярката ще се финансират индивидуални проекти и пакетни проекти. Пакетните 

проекти са група микропроекти, обединени от обща цел. Микропроектите ще се 

избират чрез конкурентен подбор и публично обсъждане, като допустими за 

представяне на пакетни проекти са юридически лица с нестопанска цел, читалища или 

инициативни комитети на граждани. След подбора на микропроектите МИГ Исперих 

или друга организация с доказан опит в управление на проекти ще подготвя заявление 

за подпомагане на включените в пакета проекти. Изборът на пакетните проекти ще 

следва общата процедура за избор на проекти на МИГ Исперих.  

Микропроектите ще бъдат изпълнявани от одобрените юридически лица с нестопанска 

цел, читалища или инициативни комитети на граждани. МИГ Исперих/друга 

организация, с доказан опит в управление на проекти, ще извършва разплащане на 

допустимите разходи в пакетния проект и ще носи пълната отговорност за разумното 

финансово управление на средствата. Продължителността на изпълнение на един 

проект е до 12 месеца за индивидуални проекти и до 6 месеца за микропроекти, считано 

от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 

Допустими разходи  

Финансова подкрепа се предоставя за финансиране на разходи, които са допустими 

съгласно приложимото за програмния период европейско и национално 

законодателство, включително разпоредбите за допустимост на разходите на ЕЗФРСР и 

изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФи Наредба 22/14.12.2015 г.     

При спазване на горните изисквания допустими са следните видове разходи:  

1. Разходи за трудови и други възнаграждения, включително осигурителните вноски, 

начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно 

националното законодателство. 

2. Разходи за командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащите 

Наредби за: командировките в страната. 

3. Разходи за материали и консумативи;  

4. Разходи за закупуване на оборудване, закупуване или разработване на компютърен 

софтуер – до 8 000 лв. (само за индивидуални проекти); 

5. Разходи за външни услуги: 

 Наем на помещения, апаратура и оборудване; 

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

http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=DF0C1601&IDSTR=0


 Разходи за семинари, срещи и други подобни; 

 Разходи за телефон, ел. енергия, отопление, почистване, ако са за помещения, в 

които се извършват дейностите по проекта – до 7% от общата стойност на 

допустимите разходи.  

 Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по 

проекта.  

При пакетни проекти са допустими разходите за изпълнение на дейностите на 

включените микропроекти, изброени в т. 1-5 по-горе и разходи за възраждания за 

координация и финансово управление на целия пакетен проект.  

Разходите в натура са недопустими за подпомагане, но проектите, включващи 

нефинансов принос получават приоритет при оценката и подбора.  

Финансови условия  

Индивидуални проекти: Минималният размер на общите допустими разходи за 

един проект е 5 000 лв., а максималният размер е 15 000 лв.  

Пакетни проекти: Минималният размер на допустимите разходи за един пакетен 

проект е 10 000 лв., а максималният размер е 20 000 лв. Размер на допустимите 

разходи за микропроектите, които са част от пакетния проект: от 500 лв. до 5 000 лв.   

Държавна помощ по мярка е по режим de minimis, ако има такава. 

По мярката няма ограничения за финансовата помощ за един кандидат, но в случай на 

държавна помощ се прилагат ограниченията на режима de minimis.  

Прилага се интензитетът на помощта, определен в чл. 9 на Наредба 22/14.12.2015 г.  

Размерът на общия публичен приносза мярката е 140 000 лв. 

Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест 

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 30 т. Максимален 

брой точки 

1. Тематичен обхват, съответствие на целите и дейностите на 

проекта. 45 

1.1.Проектът цели популяризиране и опазване на културното и 

природното наследство и местата по Натура 2000 или насърчаване 

на граждански инициативи за по-добро качество на живот и 

намаляване на социалната изолация 

0-3 

1.2.Проектът цели повишаване на туристическата атрактивност на 

територията чрез развитие на нови туристически услуги, основани 

на културното и природно наследство, организиране на местната 

общност за предлагане на туристически услуги/ продукти, развитие 

и промоция на местни туристически марки или други подобни   

0-11 

1.3.Организация на събития с регионално и/или национално значение. 0-7 

1.4.Качество на проектното предложение: 

a) Екипът за управление (ръководител/координатор/ организатор/ 

счетоводител или др.) има опит в изпълнение на проекти.  0-6т. 

b) Дейностите са описани детайлно, както и начините и етапите за 

изпълнението им,  посочени са отговорни лица. 0-6т. 

c) Времевият обхват на всяка дейност/ планът за изпълнение е 

0-24 



 

 

 

Забележка: ако по даден критерий проектът събира повече от посочения максимален брой 

точки, за класирането се зачита максималният брой точки, посочен за съответния критерий. 

реалистичен, като са взети предвид периодите за провеждане на 

обществени поръчки/ процедури за избор на изпълнител, и др. 0-6т. 

d) Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и 

разходи като всички разходи съответстват изцяло на дейностите, 

предвидени за изпълнението им0-6т. 

2. Включване на местната общност/  социално включване, 

устойчиво развитиеи иновации  
55 

2.1.Пакетни проекти  0 - 9 

2.2.Проектът включва дейности, допълващи проекти, финансирани по 

мярка 7.4 
0 - 5 

2.3.Съвместни дейности, в които участват жители на повече от едно 

населено място или представители на различни поколения 
0 -9 

2.4.Проекти, изпълнявани от младежи на възраст от 16 до 40 г.; жени; 

хора с увреждания; роми 
0 - 5 

2.5.Проекти, включващи принос на кандидата в натура или финансов 

принос за финансиране на недопустими по мярката дейности или 

допълващи дейности, които не са включени в бюджета на проекта 

(20% и повече) 

0 - 16 

2.6.Проекти, насърчаващиопазване на околната среда и 

биоразнообразието, повишаване на ресурсната ефективност и 

смекчаване на последиците от изменение на климата и 

приспособяване към тях  и/ или Използване на нови технологии, нови 

методи и подходи за опазване и валоризация на културното и 

природно наследство, опазване на околната среда и климата и/ 

илиПроектът пренася добри практики или изгражда партньорства с 

водещи организации в България и ЕС. 

0 - 11 

Максимален брой точки   100 

„Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по показателите 

към отделните критерии и степен на съответствие ще  бъдат приложени в Методиката 

за оценка към Условията за кандидатстване“. 

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, 

проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на разлика в 

оценките, по следните критерии: 

1. Крайната оценка по Критерий I „Тематичен обхват, съответствие на целите и 

дейностите на проекта. 

2. Крайната оценка по КритерийII. " Включване на местната общност/  социално 

включване, устойчиво развитие и иновации“  

3. Крайната оценка по т. 1.4 от таблицата за оценка.“ 


