
Уважаеми читатели, 
Изнизаха се и последните дъхави юнски дни! Честит ни July! Предстои ни месец с 
много лятно настроение, ваканционни дни и промени! И докато сме на плажа с 
книга или телефон в ръка, да прочетем поредния бюлетин на Областен информа-
ционен център—Ловеч.  Продължаваме да Ви информираме и  в горещите летни 
дни! Желаем на всички прекрасни летни емоции, слънчеви дни, отмора и пол-
зотворна работа, на тези които са в офиса!   

        Екипът на ОИЦ—Ловеч 

ОИЦ -  ПОСЛАНИЕ  

АКТУАЛНО: 

Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавни-
те и общинските училища  

С РСМ № 392 от 16.06.2022г. е одобрена Програма за изграждане и основен 
ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища към Ми-
нистерство на образованието и науката (МОН), като допустими бенефициенти 
по нея са общините (за общинските училища) и държавните училища, финанси-
рани от МОН, МК и ММС. 

Съгласно процедурата за кандидатстване по програмата:  

За общини - до 25.07.2022 г. следва да подадат необходимите документи в МОН 
с придружително писмо единствено по електронен път (чрез СЕОС или ССЕВ); 

За държавни училища към ММС и МК – до 25.07.2022 г. следва да подадат необ-
ходимите документи в МОН;  

За държавни училища към МОН – до 20.07.2022 г. следва да подадат необходи-
мите документи в съответното РУО;  

РУО следва да подадат в МОН до 07.2022г. класираните държавни училища 
(единствено класираните на 1-во място училища по двата модула), финансирани 
от МОН, само по електронен път чрез Автоматичния обмен.  

Бюджетът на Програмата е 15 млн.лв., а класирането на проектните предложе-
ния се осъществява по критерия „Брой ученици в дневна форма на обучение“. 

Модул 1 „Изграждане на спортни площадки със специализирана спорт-
на  

Настилка“ - заложени 58 одобрени проекта за изграждане на спортни 
площадки;  

Модул 2 „Основен ремонт на спортни площадки“ – заложени 50 одобре-
ни предложения за основен ремонт на спортни площадки.  

Допълнителна информация допустимите бенефициенти могат да наме-
рят на страницата на МОН:  https://web.mon.bg/bg/101135  
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АКТУАЛНО—Спортни площадки!  



Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната систе-
ма „Живи човешки съкровища – България” за 2022 г., която преминава през два етапа – 
областен и национален. 
Поддържането на системата цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, 
дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поко-
ления чрез неформално и формално образование, както и да осигури тяхната видимост чрез пуб-
лично признание на национално и международно равнище. 
Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и 
юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.  
Областният етап ще протече в периода юли - септември 2022 г. и се организира от областните администрации.  
За селектиране на постъпилите кандидатури ще бъдат създадени експертни комисии, работещи в сферата на немате-
риалното културно наследство. До 30 септември 2022 г. в Министерството на културата постъпват протоколите от рабо-
тата на областните комисиии и пълните досиета на селектираните за национално ниво кандидатури.  
Избраните на областно ниво елементи ще се представят паралелно на официалната интернет страница на Министерст-
вото на културата и на интернет страниците на съответните областни администрации.  
През м. октомври 2022 г., Национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументи-
рано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното култур-
но наследство. 
За допълнителна информация: дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални 
дейности”, тел.: 02/ 94 00 930 и 02/ 94 00 827. 
С типовия формуляр за кандидатстване, декларациите за предоставяне на изпълнителски и на авторски и сродни пра-
ва (Приложения № 1 - 4), както и с пълния текст на актуализирания Статут на Националната система „Живи човешки 
съкровища“ и документите за кандидатстване можете да се запознаете и тук: https://mc.government.bg/newsn.php?
n=8293&i=1   

Сесия за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства—Министерство на културата  
За целите на настоящата програма визуалните изкуства включват: живопис, скулптура, графика, рисунка, илюстрация, 
карикатура, керамика, текстил, стъкло, фотография, арт инсталации, видео и дигитално изкуство, дизайн, пърформанс, 
художествени занаяти и др. Проекти в областта на архитектурата, модата, киното и компютърните игри не са обект на 
финансиране по настоящата програма. Финансовата подкрепа се предоставя след проведен конкурс по документи.  
* Подцели на програмата: Създаване на благоприятни условия за творческо развитие на художници, куратори крити-
ци и арт мениджъри в областта на визуалните изкуства; Стимулиране на местни и международни партньорства и об-
мен; Развитие на динамична и витална художествена сцена, критическа среда и публичен диалог; Създаване и предс-
тавяне на съвременни форми на изкуство или прилагане на актуални модели и практики по отношение на традицион-
ни изразни средства и културно наследство; Развиване и привличане на нови публики; достъпност и демократичност 
при представянето на визуалните изкуства, включващи и слабо представени групи или такива със специфични потреб-
ности.  
* Приоритети на конкретната сесия: Участие на млади автори, автори в среден етап на професионално развитие и/или 
непознати автори; Разглеждане на актуални теми от полето на визуалните изкуства и участие в глобалните процеси; 
Утвърждаване и развиване на капацитета на организацията чрез осигуряване на адекватни условия на труд и възнаг-
раждения за екипа и преките участници в проекта; Наличие на възможност за представяне в дигитална среда. 
Обща сума за финансиране на проекти: 900 000 лв.  
Минимална сума за финансиране на проект: 10 000 лв. / Максимална сума за финансиране на проект: 40 000 лв.  
Финансовата подкрепа за всеки отделен проект не трябва да надвишава 75% от средствата на допустимите разходи по 
проекта. Стойността на собствения принос е задължително минимум 25 % от общия размер на допустимите разходи.  
Срок за подаване на заявления: 1 месец от датата на публикуване на обявата – до 28 юли 2022 г., включително.  
** Допустими кандидати: Юридически лица вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на 
културата – като частни културни организации по смисъла на ЗЗРК, регистрирани по реда на Търговския закон, Зако-
на за юридическите лица с нестопанска цел (в частна или обществена полза) или Закона за кооперациите и др., кои-
то осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.  
*** Допустими дейности: Организиране на изложби, създаване на произведения на изкуството, образователни 
програми и работилници, резиденции, лекции и други дискусионни форми (дискусии, конференции, форуми, семи-
нари, публични дебати), проучвания, каталози, сборници, монографии и други издания в областта на визуалните 
изкуства.  
Линк към правилата и необходимите за кандидатстване документи:  
http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=512&t=791&z=0  
Допълнителна информация: Дирекция ,,Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, тел: 02/94-00-826, 
тел: 02/94-00-885, e-mail: d.dikova@mc.government.bg, d.azmanova@mc.government.bg   
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Подкрепа в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства 

 До 18 юли е срокът за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото кул-
турно наследство, музеите и визуалните изкуства по три основни теми.  

 ТЕМА № 1—Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии; 

Обща сума за финансиране на проекти – 400 000 лв.  
Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 40 000 лв.  
Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата – до 18 юли 2022 г. При условие, 
че последният ден е неприсъствен, на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен 
ден.  

* Допустими за финансиране дейности: дейности, свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и обо-
рудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор 
на привлечени външни изпълнители и др.); консервационно-реставрационни (КР) дейности на движими културни 
ценности, закупуване на материали за нуждите на КР лаборатории на музеите/художествените галерии; дейности по 
дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/художествените галерии (заснемане, попълване 
на мета данни, съхранение на електронен носител, онлайн представяне на интернет страницата). Бенефициент за 
дейности по дигитализация е музей/художествена галерия, в чийто фондове са инвентирани движимите културни 
ценности, които е необходимо да се дигитализират. При възлагане на дейностите на външен изпълнител задължител-
но следва да се сключи договор, с който да се регламентират взаимоотношенията между страните, авторските права 
върху изображенията, съхранението на данните и др. Договорът се представя с проектното предложение; материали 
за фондохранилища: измерители за температура и влажност, влагоуловители, овлажнители, кутии за съхраняване на 
архивни материали, специализирани класьори, оборудване за съхранение на движими културни ценности, опаковки 
за транспортиране на културни ценности и др.; предпечат и печат на актуализирана музейна документация, свързана 
с научната работа и регистрацията на движимите културни ценности в музеите и художествените галерии – съгласно 
Наредба №Н-6/11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове (загл. изм. и доп. ДВ 
бр. 87/2020 г.);  

 ТЕМА № 2—Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените гале-
рии; 

Обща сума за финансиране на проекти – 250 000 лв. Максимална сума, която може да бъде поискана за финанси-
ране от МК – 25 000 лв.  

* Допустими дейности за финансиране: дейности, свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и обо-
рудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор 
на привлечени външни изпълнители и др.); създаване на образователни програми и изложби, вкл. и в дигитална сре-
да (материали, образователни издания, игри за деца, приспособления или приложения, онлайн достъпни издания, 
видеоклипове до 3 мин., работилници (workshops), уроци или лекции); за постоянни и временни експозиции: актуа-
лизиране на текстове, графични материали, изображения и анотации, етикети, превод на текстове, фотоси, карти, 
изработване на банери, постери, рекламни материали и др.; помощни материали, осигуряващи достъп до експозици-
ята на хора с увреждания (лупи, брайлов надпис на анотационни текстове, аудиогидове, тактилни карти и изображе-
ния, мобилни приложения, макети, видеофилми (до 5 мин.) за експозиция, музей, които са разположени в недостъп-
на среда и др.); дизайн на експозиционни пространства; изложби, представящи движими културни ценности; катало-
зи и други печатни издания на музеи/художествени галерии, свързани с представянето на движимите културни цен-
ности; закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експо-
зицията, постаменти, витрини, подвижни паравани, пана, рамки, поставки, системи за окачване на експонати манеке-
ни, подходящи за музейна експозиция и др.; дизайн и изработка на музейни сувенири (с уточнени авторски права).  

 Тема № 3—Събития, организирани от музеи и художествени галерии в областта на движимото културно нас-
ледство и визуалните изкуства.  

Обща сума за финансиране на проекти – 150 000 лв. Максимална сума, която може да бъде поискана за финанси-
ране от МК – 15 000 лв.  

* Допустими дейности за финансиране: дейности, свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и обо-
рудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор 
на привлечени външни изпълнители и др.); научни конфернции, свързани с годишнини на музеи или значими съби-
тия от българската история; регулярни събития (биеналета, триеналета, прегледи и др.) с утвърден статут, организира-
ни от музеи и художествени галерии; печатни издания, свързани с научно-изследователската работа на музеите и 
художествените галерии. 

И ПО ТРИТЕ ТЕМИ НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ:  строително-ремонтни дейности; административни разходи и възнагражде-
ния на служители на кандидатстващата организация, вкл. разходи за управление на проекта; разходи за закупува-
нето на дълготрайни материални и нематериални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а 
за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС; режийни разноски и представителни; 
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Бизнес име 

И ПО ТРИТЕ ТЕМИ:  

Финансовата подкрепа за всяко отделно проектно предложение не трябва да надвишава 75% от стойността на допус-
тимите разходи по проекта. Стойността на собствения принос е задължително минимум 25% от общия размер на до-
пустимите разходи по проекта; 

Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата. При условие, че последният ден е 
неприсъствен, на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден—18 ЮЛИ 2022 Г.; 

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДР.:  

За държавни културни институти в областта на културното наследство са определени следните срокове:  

за начало на дейностите по проекта – 15.09.2022 г 
за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г. 
за представяне на финансов отчет на проекта: до 20.12.2022 г. 
за представяне на съдържателен отчет на проекта: до 30.04.2023 г. 
За всички останали:  
за начало на дейностите по проекта - 15.09.2022 г. 
за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г. 
за отчитане на проекта: до 30.04.2023 г. 
Една организация може да подаде по едно проектно предложение за всяка една 
от обявените теми.  
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информа-
ционния регистър на културните организации на Министерство на културата.  
Всички подробности можете да видите на сайта на Министерството на културата:  
https://mc.government.bg/newsn.php?n=8282&i=1… 

 
 
 
 

Областен информационен център - Ловеч проведе през месец май и месец юни серия от 
публични информационни събития в област Ловеч на тема: „На границата между два пе-
риода - ключови промени в кохезионната политика през периода 2021 -2027 г.".  Инфор-
мационните събития се проведоха по график, в периода 26 май - 21 юни 2022 г. в часовия 
диапазон 10:30 - 12:30 ч. във всеки от осемте градове—общински центрове. 
Мобилният офис на ОИЦ - Ловеч беше разположен на централно, комуникативно място в 
градовете Угърчин, Летница, Ябланица, Троян, Априлци, Тетевен, Луковит и Ловеч, къде-
то експертите предоставяха информация за новите моменти в кохезионната политика 
2021 -2027 г., в т.ч., нови национални програми и предстоящите възможности за участие 
на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други 
заинтересовани лица в проекти и концепции за интегрирани териториални инвестиции 

на територията на общините и област Ловеч, целящи да допринесат за икономическото развитие на областта и регио-
на. Заинтересованите лица и потенциални бенефициенти получиха информация за актуални и предстоящи до края на 
2022 г. възможности за проектно финансиране на земеделски производители и преработватели, общини за инвести-
ции на територията на селски райони за малка по мащаб инфраструктура и местни общности за създаване на МИГ и 
разработване на стратегии по подхода ВОМР. Земеделските производители научиха, че ще могат да се възползват от 
нов прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ – специално за  „Създаване на стопанства 
на млади фермери“ и от подмярка 6.4 „Инвестции в подкрепа на неземеделски дейности“ за  производство или про-
дажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз 
(независимо от вложените продукти и материали); развитие на услуги във всички секто-
ри; производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено пот-
ребление; развитие на занаяти и други неземеделски дейности. Преработвателите бяха 
информирани, че могат да кандидатстват за целеви прием по под-мярка 4.2 
„Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“. С представители-
те на общинските администрации на територията на селските райони разговаряхме 
относно възможностите по очаквания нов прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфрас-
труктура“, от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Най-сериозен 
интерес посетителите на откритите приемни проявявиха към програмите за енергийно 
обновление на жилищен сграден фонд и  финансирането на единични мерки за енер-
гия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради.   
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УГЪРЧИН — 26 МАЙ 2022 Г. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕТНИЦА — 27 МАЙ 2022 Г.  
 
     

ЯБЛАНИЦА — 3 ЮНИ 2022 Г.  

ТРОЯН — 7 ЮНИ 2022 Г.   

    

 

 

 

 

 

 

 

АПРИЛЦИ — 9 ЮНИ 2022 Г. 

   

Този бюлетин се издава по проект № BG05SFOP001-4.007-0013 “Осигуряване функционирането на Областен информационен център—Ловеч през периода 2022-2023”, 
съфинансиран от Европейски социален фонд (ЕСФ), чрез Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020  
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ТЕТЕВЕН — 14 ЮНИ 2022 Г. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

ЛУКОВИТ — 16 ЮНИ 2022 Г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОВЕЧ—21 ЮНИ 2022 Г- 
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