
Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране 

на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ 

Описание на целите на марка 21 от СВОМР: 

Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни, 

продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали,  

традиции и др./ с цел тяхната валоризация, интегрирането им в развитието на 

туризма, чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама. 

Обхват на марка 21 от СВОМР 

Нормативен обхват: 21 от СВОМР е разработена на основание чл. 15 ал. 1 т.3 от 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г. Мярката е извън обхвата на Регламент 1305/2013, но 

съответсва с целите му: допринася за балансираното териториално развитие на 

региона на МИГ, насърчаване на социалното приобщаване и стимулира местното 

развитие. 

Географски обхват: финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите, 

реализиращи се на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, която покрива 

територията в административните граници на общини Брезово, Братя Даскалови. 

Допустими кандидати по марка 21 от СВОМР 

 Общините от територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови; 

 Юридически лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на територията на 

МИГ Брезово, Братя Даскалови; 

 Читалища от територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови; 

 СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Допустими дейности по марка 21 от СВОМР 

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

Братя Даскалови, които могат да включват една или няколко от изброените дейности 

и допринасят за запазване и заздравяване на местната идентичност и културно 

наследство на територията. 

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и 

обединяват местните жители от различни поколения и етноси за опазване и 

подобряване на местните идентичности и култура.  

По мярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват 

представянето на различните видове местни идентичности и местното  материално и 

не материално културно наследство: 

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

1. Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности - 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 и местните идентичности на територията;  

– Концерти 



– Театрални представления 

– Събори, фестивали, чествания и други публични мероприятия. 

3. Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, 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, театрални 

представления и др. 

5. Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите 

паметници на територията. 

Допустими разходи по марка 21 от СВОМР 

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 Наредба 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.) 

Финансови параметри на проектите по марка 21 от СВОМР 

Минимален размер на допустимите разходи за проект – няма  

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 15 000 лева 

Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи): 

 100 %  за получател  публично лице и проектът не генерира приход;  

 70 %  за получател публично лице и проектът генерира приход; 

 60 % за получател частно лице; 

 70 % за получател частно лице и проектът е в обществена полза. 

 


