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Предстоящи стъпки и предизвикателства

… пред МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН 

за периода 2014-2023 г….



Какво предстои (тази година)?

• Обучения, заключителна конференция –

представяне и обсъждане на работния

вариант на стратегията 

• Регистрация на МИГ Луковит-Роман

• Финализиране работата по СМР по ВОМР

• Отчитане на проекта по мярка по договор РД50-

195/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.



Индикативна времева линия 



Какво предстои (следващата година)

• За изпълнение на стратегия за ВОМР между МИГ и УО на програмите, които 

предоставят финансиране за изпълнение на съответната стратегия за ВОМР, се 

сключва договор.

• След подписване на договора промяна в стратегията за ВОМР се допуска само:

o Във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с промяна 

на съответната програма;

o При наличие на очевидна грешка;

o По отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР 

бюджет по подмярка 19.2;

o По отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на 

финансовите параметри по т. 3;

o По отношение на критериите за допустимост, в т. ч. минимална и максимална стойност 

на проектите и интензитет на помощта;

o За увеличаване или намаляване на финансовата помощ от ЕЗФРСР при условията и по 

реда на чл. 41.



Предстоящи стъпки

• След извършен анализ УО на ПРСР 2014 – 2020 г. може да прехвърля 

средства от бюджета от ЕЗФРСР на една стратегия за ВОМР в бюджета на 

друга до стойността, определена в акт на Министерския съвет за условията 

и реда за осъществяване на координация между управляващите органи на 

програмите във връзка с изпълнението на подхода ВОМР, ако:

o До изтичане на срока, определен в чл. 14, ал. 1, остава не по-малко от една година;

o Когато до 30 юни 2019 г. от ДФЗ – РА са одобрени средства от ЕЗФРСР по проекти 

към мерките от стратегията на стойност, по-ниска от 50 на сто от одобрената 

финансова помощ от ЕЗФРСР, първоначално одобрената финансова помощ се 

намалява с 25 на сто.

• (2) Сумите по ал. 1 се предлагат от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. на МИГ, 

които имат най-висок процент на усвояване на финансовата помощ от 

ЕЗФРСР спрямо сключените договори към 30 юни 2019 г.



Процедура за подбор на проекти към 
стратегия за ВОМР на МИГ

• Местната инициативна група разработва недискриминационна и 

прозрачна процедура и обективни критерии за подбор на проекти към 

стратегията за ВОМР, която не нарушава минималните изисквания, 

определени в този раздел.

• Когато процедурата предвижда условия и ред, различни от определените в 

този раздел, се одобрява от всеки УО на програма, страна по договора за 

финансиране на стратегията.

o Процедурата по ал. 2 се разработва и представя с последователно номериране 

на страниците и копие на магнитен носител (CD) за одобрение от съответния 

УО на програма, страна по договора по чл. 38, в двумесечен срок от 

сключването на договора за изпълнение на стратегията за ВОМР и може да 

бъде променяна само преди одобряване на покана за прием на заявления. 



Процедура за подбор на проекти към 
стратегия за ВОМР на МИГ

• (1) Не по-късно от 30 ноември на предходната година УС на 

МИГ одобрява и публикува на интернет страницата на МИГ 

индикативен график за приемите по съответните мерки от 

стратегията за ВОМР за следващата календарна година.

• (2) Управителният съвет на МИГ взема решение за обявяване 

на подбор на проекти при съобразяване с индикативния график 

и одобрява покана за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ.



Процедура за подбор на проекти към 
стратегия за ВОМР на МИГ

• Поканата за прием съдържа най-малко:

o Наименование на мярката от стратегията за ВОМР;

o Програма, предоставяща финансирането;

o Допустими кандидати;

o Допустимите дейности;

o Период за прием и място за подаване на проекти;

o Бюджет на приема;

o Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна 

за проект;

o Критерии за избор на проекти и тяхната тежест;

o Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация.



Процедура за подбор на проекти към 
стратегия за ВОМР на МИГ

• Периодът за прием на проекти не може да е по-малък от един 

месец.

• (5) При обявяване на прием на заявления разполагаемият бюджет 

на съответната покана се определя като разлика между бюджета по 

мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от УО 

или ДФЗ – РА проекти и тази по одобрените от МИГ заявления, за 

които към момента на обявяване на приема няма решение за 

предоставяне на финансова помощ от УО или от ДФЗ – РА.

o (6) Местната инициативна група изпраща проекта на покана до УО 

на програмата, по която се обявява прием, не по-късно от 20 работни 

дни преди началния срок за прием на заявления. 



Процедура за подбор на проекти към 
стратегия за ВОМР на МИГ

• (1) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се подават в 

срока, определен в поканата, в ИСУН или в офиса на МИГ лично от 

законния представител на кандидата или от упълномощено от него 

лице. 

• (2) Изпълнителният директор на МИГ определя служител, който 

извършва преглед за окомплектованост на документите в 

присъствието на кандидата. 

• (3) В случай на липса или нередовност на документите служителят 

връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на 

липсите и нередовностите.



Първо 
тримесечие

Март -
Септември

Ноември 2018 г.

Прогнозна времева линия 2017

Избор на стратегии 
и сключване на 
договори с УО

Разработване на 
процедури за 

избор на проекти

Индикативен 
график



Процедура за подбор на проекти към 
стратегия за ВОМР на МИГ

• (1) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се подават в 

срока, определен в поканата, в ИСУН или в офиса на МИГ лично от 

законния представител на кандидата или от упълномощено от него 

лице с изключение на случаите по чл. 61, ал. 3. 

• (2) Изпълнителният директор на МИГ определя служител, който 

извършва преглед за окомплектованост на документите в 

присъствието на кандидата. 

• (3) В случай на липса или нередовност на документите служителят 

връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на 

липсите и нередовностите.



Процедура за подбор на проекти към 
стратегия за ВОМР на МИГ

• (4) Окомплектованите заявления за предоставяне на финансова 

помощ от ЕЗФРСР, ПМДР и ОПОС 2014 – 2020 г. се регистрират от 

служителя на МИГ по ал. 2 по реда на тяхното постъпване в 

електронен регистър. На кандидата се издава регистрационно 

удостоверение на хартиен носител, което съдържа регистрационен 

номер на проекта, дата и час на приемане, мярка от стратегията за 

ВОМР, наименование на проекта, име на кандидата, име на 

вносителя и име и подпис на лицето, приело проекта.

• (5) Правилата на ал. 2 – 4 не се прилагат, когато заявлението се 

подава в ИСУН.



Процедура за подбор на проекти към 
стратегия за ВОМР на МИГ

• (1) Получените заявления за предоставяне на финансова помощ се 

проверяват за административно съответствие и допустимост съгласно 

изискванията на мярката от одобрената стратегия за ВОМР.

• (2) Проверката по ал. 1 включва и:

o Проверка за липса на двойно финансиране;

o Проверка за наличие на изкуствено създадени условия;

o Проверка за минимални помощи;

o Посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни 

работи и за създаване на трайни насаждения (когато е приложимо).

• (3) Проверката по ал. 1 се извършва от най-малко две лица (служители на 

МИГ или външни експерти), определени със заповед на изпълнителния 

директор. Лицата представят декларации за безпристрастност, 

поверителност и липса на конфликт на интереси.



Процедура за подбор на проекти към 
стратегия за ВОМР на МИГ

• (4) При установена липса, непълнота или неточност на 

представените документи изпълнителният директор на МИГ 

уведомява писмено кандидата, който в срок от 10 работни дни от 

датата на уведомяването може да отстрани констатираните 

пропуски чрез представяне на изискуемите документи.

• (5) Ако кандидатът не представи в срок необходимите документи 

и/или информация, заявлението се отхвърля или финансовата 

помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередовности.

• (6) Заявления, които не отговарят на критериите за 

административното съответствие и допустимост, не се допускат до 

по-нататъшно оценяване.



Процедура за подбор на проекти към 
стратегия за ВОМР на МИГ

• (1) За резултатите от проверката за административно съответствие и 

допустимост проверяващите изготвят доклад и го предават на изпълнителния 

директор на МИГ.

• (2) Към доклада по ал. 1 се прилагат: 

o Списък на регистрираните проекти; 

o Индивидуалните контролни листове за административно съответствие и допустимост; 

o Декларации за безпристрастност, поверителност и липса на конфликт на интереси; 

o Списъците за проверка на административното съответствие и допустимост:

а) списък с проектите, които отговарят на критериите за административното 
съответствие и допустимост;

б) списък с проектите, които не отговарят на критериите за административното 
съответствие и допустимост, с ясна аргументация;

в) кореспонденцията с кандидатите/компетентните органи/институции (ако има 
такава);

г) особено мнение (ако има такова).



Процедура за подбор на проекти към 
стратегия за ВОМР на МИГ

• След приключване на оценката за административно 

съответствие и допустимост и въз основа на решение на 

колективния управителен орган на МИГ председателят на 

колективния управителен орган на МИГ назначава със заповед 

Комисия за избор на проекти (КИП). В комисията се определят 

председател, секретар, нечетен брой членове и резервни 

членове. Наблюдатели могат да присъстват на заседанията на 

комисията по предложение на съответния УО.



Комисия за избор на проекти

• Членовете на КИП могат да бъдат служители на МИГ, членове на колективния 

върховен орган на МИГ и външни експерти-оценители и са лица, различни от 

извършилите проверката за административно съответствие и допустимост и от 

членовете на колективния управителен орган. Не по-малко от 1/3 от членовете 

на комисията са членове на колективния върховен орган. 

• (4) Делът на представителите на публичния сектор в комисията не може да 

превишава 50 на сто от имащите право на глас членове.

• (5) Външните експерти-оценители трябва да притежават необходимата 

квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.

• (6) Управляващият орган на програмата, от която се предоставя финансиране 

по съответната процедура за подбор на проекти, може да определи 

наблюдатели без право на глас.



Комисия за избор на проекти

• За председател, секретар или член на КИП не може да бъде определено лице, 

което:

o Е в конфликт на интереси с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за 

предоставяне на финансова помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012;

o Има частен интерес от отпускането на финансова помощ по конкретната процедура по 

смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

o Е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат по процедурата;

o Е в йерархическа зависимост с председателя, заместник-председателя, секретаря или 

друг член на комисията;

o Не отговаря на изискванията на чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси;

o Ще участва пряко или косвено в процеса на изпълнение на проект в рамките на 

стратегията за ВОМР на МИГ и конкретната процедура.



Комисия за избор на проекти

• Изпълнителният директор предава под опис проектните предложения и 

документацията по чл. 50, ал. 2 на председателя на КИП.

• (2) Техническата оценка се извършва въз основа на критериите, 

определени за всяка мярка от стратегията за ВОМР, и включва следните 

етапи:

1. Оценка на бизнесплан (когато е приложимо);

2. Преценка за обоснованост на разходите и определяне размера на 
финансовата помощ;

3. Оценяване на заявленията по обявените критерии за оценка.

• (3) Членовете на КИП извършват оценка на заявленията независимо един 

от друг и попълват индивидуален контролен лист, съдържащ мотиви за 

поставената оценка за всеки от етапите по ал. 2.



Комисия за избор на проекти

• При извършване на преценката за обоснованост на разходите и 

за определяне размера на финансовата помощ КИП извършва 

проверка на представените документи, свързани с разходите по 

проекта – договори и оферти, съобразно чл. 21 и 22. 

• (2) Комисията за избор на проекти може да предложи 

определен вид дейност или разход да не бъде финансиран или 

да бъде финансиран частично, като мотивира предложението 

си.



Комисия за избор на проекти

• Общата оценка за всеки проект се формира като средноаритметична от 

оценките на членовете на КИП. 

• (2) За всяко заявление общата оценка се документира чрез попълването на 

оценителен лист, подписан от всеки член на КИП.

• Чл. 56. (1) Комисията за избор на проекти класира заявленията в 

низходящ ред съобразно получения брой точки до размера на определения 

бюджет по съответната покана за прием.

o (2) За класираните заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг 

на средства, се извършва допълнително класиране по ред на постъпване на 

завленията в МИГ.

o (3) При недостиг на средства за финансиране на всички одобрени заявления КИП 

изготвя списък с резервни проекти в низходящ ред на получените оценки, 

отговарящи на условията за финансиране.



Комисия за избор на проекти

• В тридневен срок от приключване на оценката КИП изготвя окончателен 

доклад за дейността си до председателя на колективния управителен орган на 

МИГ. Към доклада се прилагат: 
1. Докладите от проверката за административно съответствие и допустимост и от 
техническа оценка;

2. Списък с проектите, които отговарят на критериите за техническа оценка, 
класирани по точки в низходящ ред, и определеният размер на финансовата помощ 
до размера на наличния бюджет;

3. Списък с резервните проекти;

4. Списък с проектите, които не отговарят на критериите за техническа оценка, 
съгласно критериите, посочени за всяка от мерките в стратегията;

5. Индивидуалните контролни листове за всеки проект по чл. 53, ал. 3;

6. Оценителни листове за всеки проект по чл. 55, ал. 2;

7. Декларации по чл. 52, ал. 3;

8. Кореспонденция с компетентните органи/институции (ако има такава); 

9. Особено мнение (ако има такова);

10. Други документи, ако е приложимо.



Комисия за избор на проекти

• В срок до 3 работни дни от получаване на документите от КИП и 

въз основа на окончателния доклад колективният управителен 

орган на МИГ одобрява класирането. 

o (2) Колективният управителен орган може да не одобри класирането при 

съществени нарушения на процедурата и да върне оценката и/или 

класирането за ново разглеждане.

o (3) Решенията на колективния управителен орган на МИГ по ал. 1 и 2 се 

вземат с обикновено мнозинство на членовете.

• Чл. 58. Колективният управителен орган се произнася с решение в 

срок до 10 работни дни от получаване на документите по чл. 57, ал. 

1.



Комисия за избор на проекти

• Решение за предоставяне на финансова помощ се взема от УО на 

съответната програма и от ДФЗ – РА (за проекти, финансирани от 

ЕЗФРСР). Решението се изпраща от УО на съответната програма и от ДФЗ –

РА, на МИГ на кандидата и на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. в срок до 5 

работни дни от датата на вземане на решението.

o В срок от 10 работни дни от датата на решението за предоставяне на финансова 

помощ кандидатът сключва договор с ДФЗ – РА или с ръководителите на УО на 

оперативните програми. При неявяване на кандидата в този срок за подписване на 

предложения му проект на договор за предоставяне на финансова помощ той губи 

правото на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата 

дейност по реда на тази наредба.



2018

2019

2020

2023

Прогнозна времева линия

Прием и изпълнение 
на проекти

Актуализиране на 
стратегията



Поглед в бъдещето

• Подобрено качеството на живот и 

жизнени стандарт на населението на 

общини Луковит и Роман; 

• Развит местен потенциал - общество, 

природно и културно-историческо 

наследство; 

• Подобрено състоянието на местната 

икономика, повишена 

конкурентноспособност;

• Развиващо се екологосъобразно

земеделие; 

• Създадени нови работни места.



Благодарим за вниманието!

Да си пожелаем успех на начинанието!



Настоящата презентация е изготвена в изпълнение на 

Договор за услуга с предмет:

“Извършване на експертна работа, свързана с консултиране за подготовка на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие”

финансиран по договор РД50-195/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Експерти:

Петя Димитрова Петър Петров

0887 39 47 87 0888 86 48 47

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони


