ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“

Описание на мерките от
Съществуващ текст
СВОМР

Текст за промяна и/или допълване

Обосновка на исканата
промяна

ПРСР
Писмо с изх. № 91417/27.03.2018
г.
на
2. Финансовата помощ може да се
заместник – министър на
2. Финансовата помощ се увеличава с
увеличава на база общия размер на
Мярка 19-4.1.
10 на сто при спазване на разпоредбите допустимите за финансово подпомагане МЗХГ и ръководител на
Инвестиции в земеделски
УО до МИГ в страната
на приложимата Наредба №9 от 21 март разходи в следните случаи:
стопанства
2015 г. за прилагане на подмярка 4.1
Основание за промяната е
подраздел „Размер на
„Инвестиции в земеделски стопанства“ -За проекти представени от млади чл. 39, т. 1 „във връзка с
финансовата помощ
на мярка 4 „Инвестиции в материални земеделски стопани финансовата помощ промяна в приложимата
/интензитет на помощта“
се увеличава с 10 %;
активи“ от ПРСР 2014-2020
нормативна уредба и/или
във връзка с промяна в
съответната програма“ от
ПРОМЯНА

-За
проекти
с
инвестиции
в Наредба № 22/14.12.2015
необлагодетелствани райони финасовата г. на МЗХГ.
помощ се увеличава с 10 %;
-За проекти с инвестиции в стопанства,
изпълняващи ангажименти по мярка
„Биологично земеделие” или сходни
ангажименти
по
мярка
214
„Агроекологични
плащания“,
направление „Биологично земеделие“ от
ПРСР 2007 -2013 г. финансовата помощ
се увеличава с 10 %.
Допълнителната финансова помощ за
млади фермери се предоставя в случай, че
заявлението
за
подпомагане
е
представено от кандидат на възраст от 18
години и не повече от 40 години към
датата на кандидатстване за финансова
помощ.
Допълнителната финансова помощ
необлагодетелствани
райони
предоставя съгласно НАРЕДБА
определяне
на
критериите
необлагодетелстваните
райони
териториалния им обхват.

за
се
за
за
и

Максималното
комбинирано
подпомагане за един проект е не повече
от 60 % от общия размер на

допустимите
за
подпомагане разходи.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И
ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ
Проектът е за инвестиции изцяло в
един или повече от един от секторите
„плодове и зеленчуци”,
„животновъдство”, и/или за
производство на „етерично - маслени и
медицински култури”, включително
гъби – 30 т.
Проектът води до въвеждане на нов за
стопанството
Мярка 19-4.1.
продукт/техника/технология 15 т.
Инвестиции в земеделски
Проектът създава нови работни места:
стопанства
до 2 нови работни места – 5 т.
Подраздел „Критерии за
От 2 до 5 нови работни места – 15 т.
оценка
и
тяхната
Над 5 нови работни места – 20 т.
тежест“
Проектът е за инвестиции, свързани с
биологично производство – 10 т.
Проектът е представен от кандидат на
възраст до 40 години - 15 т.
Проектът е иновативен за територията
на МИГ – 10 т.
Иновативен за територията на МИГ–
създаване на нов/ неизползван за
територията на МИГ
продукт/услуга/технология
Общо:
100

финансово

ДОПЪЛНЕНИЕ към критериите:
„За проектни предложения, които са
получили еднакъв брой точки на етап
„Техническа и финансова оценка“ и има
недостиг на средства за финансирането
им, класирането ще се извърши по
следния начин:
Приоритет
ще
имат
проектните
предложения получили по-голям брой
точки по критерий „Проектът създава
нови работни места“.
В случай, че проектните предложения
имат равен брой точки по посочения
критерий, те ще бъдат класирани,
съобразно получените точки по критерий
„Проектът води до въвеждане на нов за
стопанството
продукт/техника/технология“

необходимост от
уточняване на
класирането на проектни
предложения, получили
равен брой точки при
Техническа и финансова
оценка.
Основание за промяната чл. 39, т. 5 „по отношение
на критериите за оценка“
от
Наредба
№
22/14.12.2015 г. на МЗХГ.

Проекти, получили по-малко от 30
точки, няма да се разглеждат.
ПРОМЯНА
Мярка 19-4.2
„Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански
продукти”
подраздел Допустими
разходи

7. материални инвестиции за постигане
на съответствие с новоприети стандарти 7. материални инвестиции за постигане
на Съюза съгласно приложение № 8 към на съответствие с новоприети стандарти
чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 9 от 21 на Съюза
март 2015 г. за прилагане на подмярка
4.1
"Инвестиции
в
земеделски
стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в
материални активи" от ПРСР 2014 - 2020
г., включително чрез финансов лизинг.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И
ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ
Проектът е насочен към преработка на
Мярка 19-4.2
земеделски продукти произвеждани в
„Инвестиции в
района или собствена земеделска
преработка/маркетинг на продукция – 20 т.
селскостопански
Проектът включва преработка на
продукти”
суровини от сектори - животновъдство,
Падраздел „Критерии за зеленчукови, овощни, медицински и
оценка
и
тяхната ароматни култури – 20 т.
Проектът създава нови работни места
тежест“
до 2 нови работни места – 5 т.
От 2 до 5 нови работни места – 15 т.
Над 5 нови работни места – 20 т.

ДОПЪЛНЕНИЕ към критериите:
„За проектни предложения, които са
получили еднакъв брой точки на етап
„Техническа и финансова оценка“ и има
недостиг на средства за финансирането
им, класирането ще се извърши по
следния начин: Приоритет ще имат
проектните предложения получили поголям брой точки по критерий „Проектът
създава нови работни места“. В случай, че
проектните предложения имат равен брой
точки по посочения критерий, те ще бъдат
класирани, съобразно получените точки
по критерий „Проектът е насочен към
преработка на земеделски продукти,

изтичане на гратисния
период на стандарта,
посочен в Приложение №
8.
Основание за промяната –
чл. 39, т. 1 „във връзка с
промяна в приложимата
нормативна уредба“ от
Наредба № 22/14.12.2015
г. на МЗХГ.
необходимост от
уточняване на
класирането на проектни
предложения, получили
равен брой точки при
Техническа и финансова
оценка.
Основание за промяната чл. 39, т. 5 „по отношение
на критериите за оценка“
от
Наредба
№
22/14.12.2015 г. на МЗХГ.

Проектът е иновативен за територията произвеждани в района или собствена
на МИГ /по смисъла на ЛИДЕР/- 10 т. земеделска продукция“.
Проектът предвижда преработка на
сертифицирани биологични продукти –
10 т.
Проектът предвижда инвестиции за
енергийна ефективност в
предприятието – 20 т.
Общо:
100
Проекти, получили по-малко от 30
точки, няма да се разглеждат.

Мярка 19-6.4
„Инвестиции в подкрепа
на неземеделски
дейности”

Финансова помощ по мярката се
предоставя
под
формата
на
възстановяване
на
действително
направени и платени допустими
Подраздел „Размер на разходи.
финансовата
помощ Финансовата помощ е в размер до 75 %
/интензитет на помощта“ от общите допустими разходи.

Мярка 19-6.4
„Инвестиции в подкрепа

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И
ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

ПРОМЯНА:
Финансова помощ по мярката се
предоставя
под
формата
на
възстановяване
на
действително
направени и платени допустими разходи.
Финансовата помощ е в размер до 75 %
от общите допустими разходи.
Интензитетът на подпомагане на
проект за развитие на туризъм
(изграждане и обновяване на
туристически обекти и развитие на
туристически услуги) не може да
надвишава пет на сто от общите
допустими разходи.

Обосновка на промяната
–
сключване
на
допълнително
споразумение
към
споразумение № РД 50-22
/
25.03.2019
г.
за
изпълнение на стратегията

ПРОМЯНА И ДОПЪЛНЕНИЕ:

Обосновка на промяната –
сключване
на
допълнително

Основание за промяната
- чл. 18, ал.1, т. 5 от
Споразумение № РД 5022 / 25.03.2019

на неземеделски
дейности”
Подраздел „Критерии за
оценка и тяхната
тежест“

Проектът предлага нови за населеното
място производство, услуга или
продукт или е за развитие на занаяти –
10 т.
Проектът предвижда инвестиции за
развитие на туризъм и съпътстващи
туристически услуги и допринася за
привличане на туристи за краткосрочен
отдих и разнообразяване на почивката
им - 20 т.
Проектът надгражда постигнат/и
резултат/и от предишни дейности на
кандидата – 10 т.
Проектът е за инвестиции в поне една
от следните групи услуги:
-Грижа за деца, възрастни хора, хора с
увреждания, здравни услуги, обучение 5 т.
-Свързани с ремонт и поправка на
лични вещи, уреди и апарати за
домакинствата и бизнеса – 5 т.
-Архитектурни и инженерни дейности,
счетоводство, деловодство и одиторски
услуги, технически услуги,
индустриално почистване, ветеринарни
дейности и т.н. – 5 т.
-ИТ услуги, компютърни и електронни
дейности, електронна търговия и др. – 5
т.

Проектът предлага нови за населеното
място производство, услуга или продукт
или е за развитие на занаяти – 10 т.
Проектът надгражда постигнат/и
резултат/и от предишни дейности на
кандидата – 10 т.
Проектът е за инвестиции в поне една от
следните групи услуги:
-Грижа за деца, възрастни хора, хора с
увреждания, здравни услуги, обучение 10 т.
-Свързани с ремонт и поправка на лични
вещи, уреди и апарати за домакинствата
и бизнеса – 10 т.
-Архитектурни и инженерни дейности,
счетоводство, деловодство и одиторски
услуги, технически услуги,
индустриално почистване, ветеринарни
дейности и т.н. – 10 т.
-ИТ услуги, компютърни и електронни
дейности, електронна търговия и др. – 10
т.
Проектът създава заетост и/или
осигурява работни места за жени и/или
лица над 50 години и/или младежи до 29
години и/или уязвими групи от
населението - 10 т.
Проектът е подаден от лице под 40 г. или
от лице от ромски произход 10 т.

споразумение
към
споразумение № РД 50-22
/
25.03.2019
г.
за
изпълнение на стратегията
и
необходимост
от
уточняване
на
класирането на проектни
предложения, получили
равен брой точки при
техническа и финансова
оценка.
Основание за промяната
- чл. 39, т. 5 „по отношение
на критериите за оценка“
от
Наредба
№
22/14.12.2015 г. на МЗХГ.

Проектът създава заетост и/или
осигурява работни места за жени и/или
лица над 50 години и/или младежи до
29 години и/или уязвими групи от
населението - 10 т.
Проектът е подаден от лице под 40 г.
или от лице от ромски произход - 10 т.
Резултатите от проекта /услуги или
продукти/ обхващат населението на
повече от едно населено място - 10 т.
Проектът предвижда производство на
продукти – 10 т.
Общо:
100 т.
Проекти, получили по-малко от 30
точки, няма да се разглеждат.

Резултатите от проекта /услуги или
продукти/ обхващат населението на
повече от едно населено място - 10 т.
Проектът предвижда производство на
продукти – 10 т.
Общо:
100 т.
Проекти, получили по-малко от 30 точки,
няма да се разглеждат.
За проектни предложения, които са
получили еднакъв брой точки на етап
„Техническа и финансова оценка“ и има
недостиг на средства за финансирането
им, класирането ще се извърши по
следния начин: Приоритет ще имат
проектните предложения получили поголям брой точки по критерий „Проектът
създава заетост и/или осигурява работни
места за жени и/или лица над 50 години
и/или младежи до 29 години и/или
уязвими групи от населението“. В случай,
че проектните предложения имат равен
брой точки по посочения критерий, те ще
бъдат класирани, съобразно получените
точки по критерий „Проектът предлага
нови за населеното място производство,
услуга или продукт или е за развитие на
занаяти“.

Обосновка на промяната –
сключване
на
допълнително
ОТПАДА
индикатор за резултат „Подкрепа за споразумение
към
инвестиции в проекти за развитие на споразумение № РД 50-22
селски туризъм, брой 1.
/
25.03.2019
г.
за
изпълнение на стратегията
ПРОМЯНА

Мярка 19-6.4
„Инвестиции в подкрепа
на неземеделски
дейности”

Основание за промяната чл. 39, т. 4 „по отношение
на
мониторинговите
индикатори за резултат
във връзка с промяна на …
интензитета на помощта“
от
Наредба
№
22/14.12.2015 г. на МЗХГ.

в т. 9. Индикатори за
мониторинг и оценка, .
подточка 9.2. Индикатори
по мерки, в частта
„Индикатори по мярка
19.2-6.4 в индикатори за
резултат

Мярка 19-7.2
„Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура”

Размерът на финансовата помощ за
проекти, които след извършване на
инвестицията ще генерират нетни
приходи се определя съгласно
условията на наредбата за прилагане на
подмярка 7.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. на
МЗХ за съответната инвестиция,
Подраздел „Размер на
съгласно националните и европейски
финансовата помощ
правила за установяване на държавна
/интензитет на помощта“ помощ.

ПРОМЯНА
Размерът на финансовата помощ за
проекти, които след извършване на
инвестицията ще генерират нетни
приходи се определя въз основа на анализ
„разходи-ползи“.

Обосновка на промяната –
писмо с изх. № 91417/27.03.2018
г.
на
заместник – министър на
МЗХГ и ръководител на
УО
Основание за промяната –
чл. 39, т. 1 „във връзка с
промяна в приложимата
нормативна уредба и/или

във връзка с промяна в
съответната програма“ от
Наредба № 22/14.12.2015
г. на МЗХГ.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И
ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ
Проектът е за инвестиции в читалище –
5 т.
Проектът е подаден от
неправителствена организация или
Мярка 19-7.2
читалище -10 т.
„Инвестиции в
Реализират се инвестиции в спортна
създаването,
инфраструктура, свързани със спорт,
подобряването или
отдих и свободно време -15 т.
разширяването на всички Реализират се инвестиции в социалната
видове малка по мащаби инфраструктура за предоставяне на
инфраструктура”
услуги, които не са част от процеса на
деинституционализация (за уязвими
подраздел „Критерии за
групи, деца, възрастни хора, хора с
оценка и тяхната
увреждания) - 15 т.
тежест“
Реализират се инвестиции за
подобряване достъпа до обекти
свързани с културния живот - 15 т.
Реализират се инвестиции в
образователна инфраструктура с местно
значение – 15 т.

ДОПЪЛНЕНИЕ:
За проектни предложения, които са
получили еднакъв брой точки на етап
„Техническа и финансова оценка“ и има
недостиг на средства за финансирането
им, класирането ще се извърши по
следния начин: Приоритет ще имат
проектните предложения получили поголям брой точки по критерий
„Реализират се инвестиции в
образователна инфраструктура с местно
значение“. В случай, че проектните
предложения имат равен брой точки по
посочения критерий, те ще бъдат
класирани, съобразно получените точки
по критерий „Реализират се инвестиции
в спортна инфраструктура, свързани със
спорт, отдих и свободно време

необходимост от
уточняване на
класирането на проектни
предложения, получили
равен брой точки при
Техническа и финансова
оценка.
Основание за промяната чл. 39, т. 5 „по отношение
на критериите за оценка“
от
Наредба
№
22/14.12.2015 г. на МЗХГ.

Проектът надгражда постигнат/и
резултат/и от предишни дейности на
кандидата – 15 т.
Проектът обхваща инвестиции в повече
от едно населено място – 10 т.
Общо – 100 т.
Проекти, получили по-малко от 30
точки няма да се разглеждат.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И
ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ
Проектът е представен от
неправителствена организация-20 т.
Проектът предлага инвестиция в
туристически атракции/услуги, които са
Мярка 19-7.5
„Инвестиции за публично значими за идентичността на региона и
за популяризиране на културното
ползване в
инфраструктура за отдих, наследство - 20т.
Брой население в населените места,
туристическа
където ще се извършват допустимите
инфраструктура”
подраздел „Критерии за
дейности, като се дава предимство на
оценка и тяхната
по-големият брой население – 5 т.
тежест“
Проектът създава нова(несъществуваща
досега на територията на МИГ)
инфраструктура – 30 т.
Проектът предлага инвестиции в
туристически атракции/услуги, чрез
използването на ИТ технологии -10 т.

ДОПЪЛНЕНИЕ:
За проектни предложения, които са
получили еднакъв брой точки на етап
„Техническа и финансова оценка“ и има
недостиг на средства за финансирането
им, класирането ще се извърши по
следния начин: Приоритет ще имат
проектните предложения получили поголям брой точки по критерий „Проектът
създава работни места на местни
жители“. В случай, че проектните
предложения имат равен брой точки по
посочения критерий, те ще бъдат
класирани, съобразно получените точки
по критерий „Проектът създава нова
(несъществуваща досега на територията
на МИГ) инфраструктура“.

необходимост от
уточняване на
класирането на проектни
предложения, получили
равен брой точки при
Техническа и финансова
оценка.
Основание за промяната чл. 39, т. 5 „по отношение
на критериите за оценка“
от Наредба №
22/14.12.2015 г. на МЗХГ

Проектът надгражда постигнат/и
резултат/и от предишни дейности на
кандидата- 10 т.
Проектът създава работни места на
местни жители - 5 т.
Общо:
100 т.
Проекти, получили по-малко от 30
точки няма да се разглеждат
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И
ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Мярка 19-8.6
„Инвестиции в
технологии за
лесовъдство и в
преработката,
мобилизирането и
търговията на горски
продукти”
подраздел „Критерии за
оценка и тяхната
тежест“

Проектът включва инвестиция за
закупуване на техника, която
притежава валиден сертификат за
съответствие с одобрения тип
(сертификат за одобрение на типа на
Европейската общност) – 10 т.
Проектът създава нови работни места:
-От 1 до 2 вкл.
- 20 т.
-От 3 до 5 вкл. – 30 т.
Кандидатът запазва не по-малко от 4
съществуващи работни места – 20 т.
Проектът е иновативен по смисъла на
ЛИДЕР – 20 т.
Общо:
100 т.
Проекти, получили по-малко от 30
точки няма да се разглеждат

ДОПЪЛНЕНИЕ
За проектни предложения, които са
получили еднакъв брой точки на етап
„Техническа и финансова оценка“ и има
недостиг на средства за финансирането
им, класирането ще се извърши по
следния начин: Приоритет ще имат
проектните предложения получили поголям брой точки по критерий „Проектът
създава нови работни места“. В случай, че
проектните предложения имат равен брой
точки по посочения критерий, те ще бъдат
класирани, съобразно получените точки
по
критерий
„Проектът
включва
инвестиция за закупуване на техника,
която притежава валиден сертификат за
съответствие
с
одобрения
тип
(сертификат за одобрение на типа на
Европейската общност)

необходимост от
уточняване на
класирането на проектни
предложения, получили
равен брой точки при
Техническа и финансова
оценка.
Основание за промяната чл. 39, т. 5 „по отношение
на критериите за оценка“
от Наредба №
22/14.12.2015 г. на МЗХГ

Мярка 19-7.6
«Подпомагане за
проучвания и
инвестиции, свързани с
поддържане,
възстановяване и
подобряване на
културното и природното
наследство на села,
ландшафта в селски
райони и обекти с висока
природна стойност,
включително
съответните социалноикономически аспекти,
както и действия за
повишаване на
информираността по
екологични въпроси»
(по: Член 20, т.1, е) от
Регламент
(ЕС)
№
1305/2013,
мярка
7„Основни
услуги
и
обновяване на селата в
селските райони“, част 5 от
Регламент за изпълнение
808/2014 на Комисията)

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И
ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ
Проектът обхваща цялата територия на
МИГ (двете общини) – 30 т.
Целевата група по проекта са младежи
на територията на МИГ -10 т.
Проект насочен към популяризиране и
съхраняване на културното материално
и нематериално наследство на
територията - 20 т.
Проект насочен към съхраняване,
популяризиране и развитие на
екологичното състояние на територията
на МИГ, вкл. Натура 2000 – 20 т.
Проект, който включва използване на
нови за територията методи на
представяне на културното и природно
наследство, и/или използва
информационни технологии, и/или
създава нови за територията обекти за
популяризиране на културното и/или
природно наследство – 20 т.
Общо:
100 т.
Проектите, получили по-малко от 30
точки се отхвърлят няма да бъдат
оценявани

ДОПЪЛНЕНИЕ
За проектни предложения, които са
получили еднакъв брой точки на етап
„Техническа и финансова оценка“ и има
недостиг на средства за финансирането
им, класирането ще се извърши по
следния начин: Приоритет ще имат
проектните предложения получили поголям брой точки по критерий „Проект,
който включва използване на нови за
територията методи на представяне на
културното и природно наследство, и/или
използва информационни технологии,
и/или създава нови за територията обекти
за популяризиране на културното и/или
природно наследство“. В случай, че
проектните предложения имат равен брой
точки по посочения критерий, те ще бъдат
класирани, съобразно получените точки
по критерий „Проектът обхваща цялата
територия на МИГ (двете общини).

необходимост от
уточняване на
класирането на проектни
предложения, получили
равен брой точки при
Техническа и финансова
оценка.
Основание за промяната чл. 39, т. 5 „по отношение
на критериите за оценка“
от Наредба №
22/14.12.2015 г. на МЗХГ

подраздел „Критерии за
оценка
и
тяхната
тежест“
ПРОМЯНА
4.Когато не е предвидено друго в
действащата нормативна уредба за
прилагане на подхода ВОМР:
а) Прием на проекти по Стратегията за
ВОМР ще се извършва до 31.12. 2020 г.
b). Проекти по мерките на Стратегията за
ВОМР ще се договарят до 30 юни 2021 г.

В раздел За всички мерки
от Стратегията за ВОМР
на МИГ „Луковит Роман“ важат следните
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.Когато не е предвидено друго в
действащата нормативна уредба за
прилагане на подхода ВОМР:
a)
Прием на проекти по Стратегията
за ВОМР ще се извършва до средата на
2020 г.
b)
Проекти
по
мерките
на
Стратегията за ВОМР ще се договарят
до 31 декември 2020 г.
13. Промени в мерките са допустими при
13. Промени в мерките са допустими промяна в ПРСР 2014-2020 или в
при промяна в Наредбите на приложимите регламенти.
съотносимите мерки от ПРСР 20142020 или в приложимите регламенти.
Промените, предизвикани от промени
на
съотносимите
наредби
по
съответните мерки, се отразяват в
Стратегията
за
ВОМР
без
допълнително решение от страна на
Върховния орган на МИГ.

т. 15 Категории разходи, Няма да се предоставя финансова
помощ за закупуване на превозно
част „От стратегията за
средство по проект, финансиран изцяло
ВОМР не са допустими за
или частично от ЕЗФРСР с изключение

Обосновка на промяната –
късното подписване на
споразумението
за
изпълнение на стратегията
(25.03.2019 г.)

Обосновка на промяната –
ПРОМЯНА
Няма да се предоставя финансова помощ писмо с изх. № 91за закупуване на превозно средство по 417/27.03.2018
г.
на
проект, финансиран изцяло или частично

специализирани
транспортни,
финансиране от ЕЗФРСР и на
включително
превозни
средства за
разходи за
целите на инвестицията, когато са
допустими за финансиране съгласно
наредбите по прилагане на съответните
мерки/подмерки на ПРСР 2014 – 2020 г.“
отпада текстът „когато са допустими за
финансиране съгласно наредбите по
прилагане
на
съответните
мерки/подмерки на ПРСР 2014 – 2020 г.

8. Описание на уредбата
за
управлението
и
мониторинга
на
стратегията,
която
показва капацитета на
местната инициативна
група
да
изпълни
стратегията, и описание
на специфичната уредба
относно оценката
в подточка 8.2.Управление
на МИГ,
подраздел
Описание на позициите и
изискванията
към
изпълнителния директор и
персонала

от
ЕЗФРСР
с
изключение
на заместник – министър на
специализирани
транспортни, МЗХГ и ръководител на
включително превозни средства за целите УО
на инвестицията
Основание за промяната –
чл. 39, т. 1 „във връзка с
промяна в приложимата
нормативна уредба и/или
във връзка с промяна в
съответната програма“ от
Наредба № 22/14.12.2015
г. на МЗХГ
Обосновка на промяната –
ДОПЪЛНЕНИЕ
Техническите сътрудници (2 бр. по един в късното подписване на
офиса в Луковит и в офиса в Роман):
споразумението
(25.03.2019 г.) и големия
- Подпомагат
изцяло
обем дейности, свързани с
горепосочените
дейности
на
управлението
на
изпълнителния
директор
и
стратегията, които трябва
експерта по прилагане на СВОМР
да се изпълнят в кратък
и счетоводителя;
период от време
- Организират
входящата
и
изходяща кореспонденция на Основание за промяната –
чл. 13, ал. 5 „При
МИГ;
- Водят необходимите регистри за необходимост МИГ може
да наеме на трудов
дейността на МИГ;
- Обработват всички материали, договор и други
информация и документация, служители за изпълнение
на стратегията, извън
съобразно
приложимите
посочените в ал. 1, т. 2“

-

-

8. Описание на уредбата
за
управлението
и
мониторинга
на
стратегията,
която
показва капацитета на
местната инициативна
група
да
изпълни
стратегията, и описание
на специфичната уредба
относно оценката
в
подточка
8.3.
Капацитет на местната
инициативна група да
изпълни стратегията за
ВОМР

процедури и обявените покани за от Наредба №
22/14.12.2015 г. на МЗХГ
прием на проекти;
Участват в мониторинга на
сключените договори;
Отговарят
за
техническото
изготвяне
и
оформяне
на
информационни материали за
оповестяване изискванията за
финансиране;
Подпомагат организирането на
информационни срещи и събития;
Изпълняват и други конкретно
възложени задачи, свързани с
длъжността

ДОПЪЛНЕНИЕ

Обосновка на промяната
– нужда от допълнителен
персонал за изпълнение на
стратегията

Община Роман осигурява помещение
(офис) за техническия сътрудник в
сградата на общината със следния на
Основание за промяната
адрес: гр. Роман, бул. „Христо Ботев“ №
– чл. 13, ал. 1, т.1
132-136
„самостоятелен офис“ от
Наредба № 22/14.12.2015
г. на МЗХГ

