
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

Европейски Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони (ЕЗФРСР)

_______________________________________________________
12, 13 и 14 май 2016 г.



ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ПРАВИЛА ЗА 

КООРДИНАЦИЯ 

МЕЖДУ 

УПРАВЛЯВАЩИТЕ 

ОРГАНИ НА

ПРОГРАМИТЕ И 

МЕСТНИТЕ 

ИНИЦИАТИВНИ 

ГРУПИ И 

МЕСТНИТЕ 

ИНИЦИАТИВНИ 

РИБАРСКИ ГРУПИ 

ВЪВ ВРЪЗКА С 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПОДХОДА 

ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО

РАЗВИТИЕ ЗА 

ПЕРИОДА 2014 -

2020  г .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Основни положения

 С този акт се определят условията и реда за осъществяване 
на координация между управляващите органи на Програмата 
за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна 
програма „Региони в растеж”, Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, Оперативна програма „Околна среда” 
(ОПОС), Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност”, Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж” и Програмата за морско 
дело и рибарство (ПМДР) и местните инициативни групи 
(МИГ), и местните инициативни рибарски групи (МИРГ) във 
връзка с изпълнението на подхода Водено от общностите 
местно развитие (ВОМР) за периода 2014-2020 г.



Основни положения

 Чл. 2. (2) Подходът ВОМР се прилага при 
запазване на специфичните за всяка програма
цели и приоритети и при спазване на 
хоризонталните принципи на политиката за 
изпълнение на ЕСИФ.

 Чл. 5. (1) За една и съща по обхват територия се 
одобрява една стратегия за ВОМР, подкрепена
от повече от един фонд, като включването на 
мерки, финансирани от ЕЗФРСР в нея е 
задължително.



ФИНАНСИРАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР

 Чл. 9. Максималният размер на общия
публичен принос във финансовия план на една
стратегия за ВОМР е от:

1. Програмата за развитие на селските райони - в 
размер до левовата равностойност на:

а) 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща територия с 
население от 10 000 до 15 000 жители (включително);

б) 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща територия с 
население над 15 000 жители;

в) 50 000 евро, когато стратегията се прилага от МИРГ.



ФИНАНСИРАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР

 Чл. 9. Максималният размер на общия
публичен принос във финансовия план на една
стратегия за ВОМР е от:

3. Оперативна програма „Региони в растеж” е в 
размер до левовата равностойност на 1 000 000 
евро;

4. Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” е в размер до левовата равностойност на 
760 000 евро;



ФИНАНСИРАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР

5. Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” е в размер до левовата
равностойност на:

а) 500 000 евро, когато МИГ/МИРГ обхваща
територия с население от 10 000 до 15 000 жители;

б) 1 000 000 евро, когато МИГ/МИРГ обхваща
територия с население от 15 001 до 45 000 жители 
включително;

в) 1 500 000 евро, когато МИГ/МИРГ обхваща
територия с над 45 000 жители.



ФИНАНСИРАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР

6. Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж” е в размер до левовата
равностойност на 500 000 евро.
7. Оперативна програма „Околна среда” е в размер 

до левовата равностойност на 60 евро за 1 хектар
при изпълнение на консервационни мерки, 
съгласно Националната приоритетна рамка за 
действие по НАТУРА 2000. 

Максималният размер на финансиране на една
стратегия се определя в зависимост от размера на 
територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се 
предвиждат инвестиционни дейности.



За първи път: мултифондово
финансиране

 Програма за развитие на селските 
региони

 Оперативна програма Развитие на 
човешките ресурси

 Оперативна програма Иновации и 
конкурентноспособност

 Оперативна програма Околна 
среда

 Оперативна програма Наука и 
образование за интелигентен 
растеж * 

ПРСР

1 500 000 

ОПРЧР

760 000

ОПИК

1 000 000
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60/ха

ОПНОИР*

500 000



ФИНАНСИРАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР

Чл. 10. (1) Максималният размер на допустимите
разходи за един проект към стратегия за ВОМР, който
може да бъде предоставен на бенефициент от 
програма по чл. 1, ал. 1 е:

1. До левовата равностойност на 200 000 евро за 
проекти, финансирани от една програма;
2. До левовата равностойност на 300 000 евро за 
интегрирани проекти, финансиране от повече от една
програма, но не повече от 200 000 евро по всяка от 
програмите.

(2) Максималният размер на допустимите разходи по ал. 1 не 
се прилага за ОПОС, освен ако не е предвидено друго в 
указанията на УО на ОПОС по чл. 22.



МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ

 Чл. 11. (1) Управляващият орган на ПРСР 
отговаря за прилагане на подхода ВОМР.

 Чл. 12. (1) За осигуряване на координацията на 
прилагането на подхода ВОМР със заповед на 
министъра на земеделието и храните или 
оправомощено от него лице се създава Комитет 
за координация на ВОМР.



Комитет за координация на ВОМР

(2) Комитетът по ал. 1 се състои от председател, членове и 
наблюдатели. Председателят и членовете на Комитета имат право 
на глас при вземане на решения, а наблюдателите имат право на 
съвещателен глас.

(3) Председателят на Комитета по ал. 1 е представител на УО на 
ПРСР

(4) Членове на Комитета са:
1. Представители на всички програми, участващи в изпълнението на 
ВОМР, Държавен фонд „Земеделие”, Икономическия и социален 
съвет, Централното координационно звено в администрацията на 
Министерския съвет, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от 
Европейския съюз”, дирекция „Национален фонд“ в Министерството
на финансите, Националното сдружение на общините в Република
България и по един представител на сдруженията на МИГ и на МИРГ.



Комитет за координация на ВОМР

(7) Комитетът по ал. 1 е колективен орган, 
основан на принципа на партньорството, който
има следните функции:

1. следи за напредъка в изпълнението на целите на 
подхода ВОМР;

2. обсъжда въпроси от координационен характер.



КООРДИНАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Чл. 19. Управляващият орган на ПРСР съвместно с 
УО на програмите по чл.1, ал. 1 оказва съдействие
на МИГ/МИРГ и на местните партньорства за 
подготовка на стратегии за ВОМР подкрепени по 
повече от един фонд.

Чл. 20. (1) МИГ, МИРГ или местните партньорства
могат да заявят писмено до УО на ПРСР 
необходимостта от предоставяне на експерти за 
осъществяване на информационни дейности или 
обучение.



КООРДИНАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 Чл. 22. В срок до два месеца от влизане в сила 
на настоящото постановление УО на програмите
по чл.1, ал.1 подготвят указания за общите
изисквания към стратегиите, които ще се 
финансират по съответните програми, в това
число специфичните цели на програмата, към
които мерките ще допринасят, допустими
бенефициенти и допустими дейности, 
категории допустими разходи.



КООРДИНАЦИЯ ПРИ ИЗБОРА НА 
СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР

Чл. 23. (1) Управляващият орган на ПРСР изготвя
за ВОМР, финансиран по повече от един фонд 
индикативна годишна работна програма.

(3) Проектът на индикативна годишна работна
програма се съгласува с УО на програмите по чл. 
1,ал. 1 до 15 септември всяка година, а за 2016 г. до 
15 юни.



КООРДИНАЦИЯ ПРИ ИЗБОРА НА 
СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР

Чл. 24. (1) УО на ПРСР организира подбор на 
стратегии за ВОМР, подадени от МИГ за всички
стратегии или от МИРГ за стратегии, финансирани
от повече от един фонд.

(2) Прием за подбор на стратегии се обявява от УО на 
ПРСР съгласно индикативна годишна работна
програма по чл. 23.

(5) Ако в процеса на оценка на стратегия за ВОМР се 
изчерпа финансовия ресурс по една от програмите, 
включени в нея, стратегията получава отказ за 
финансиране.



Комисия за избор

Чл. 26. (1) Подборът на стратегии и одобрението
на МИГ или МИРГ за стратегия, финансирана по 
повече от един фонд, се извършва от Комисия за 
избор, назначена със заповед на ръководителя на 
управляващия орган по чл. 11.

Чл. 30 (1) Комисията по чл. 26, ал. 1 извършва в 
срок от три месеца от назначаването й:

1. оценка за административно съответствие и 
допустимост и

2. техническа оценка на стратегиите.



КООРДИНАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 
НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

 Чл. 36. (1) За изпълнение на одобрените
стратегии между УО на програмите по чл. 1, ал. 
1, които участват във финансирането на 
стратегията и МИГ или МИРГ, се сключва
споразумение за изпълнение на стратегия за 
ВОМР.



КООРДИНАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 
НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

Чл. 38. В срок до три месеца от одобрение на 
стратегиите за ВОМР УО на програмите по чл.1, ал.1 
подготвят указания.

(2) Указанията по ал. 1 включват изискванията към
проектите, които ще се финансират по съответните
програми в рамките на стратегиите, методология и 
критерии за подбор на проектите и изискванията за 
изпълнение на проектите.

(3) Методологията и критериите за подбор на проекти по 
ал. 2 се одобряват от Комитета за наблюдение на 
съответната програма в срока по ал. 1.



КООРДИНАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 
НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

Чл. 40. (1) Мониторинг за изпълнение на стратегиите за ВОМР се извършва от УО 
на ПРСР и МИГ/МИРГ.

Чл. 41. (1) В зависимост от договорените финансови ресурси по подхода ВОМР 
програмите по чл. 1, ал. 1 могат да прехвърлят средства, първоначално
предвидени за подхода ВОМР към други мерки в рамките на съответната
програма не по-рано от 31 декември 2017 г.

(2) В зависимост от договорените финансови ресурси в рамките на одобрените
стратегии за ВОМР, програмите по чл. 36 могат да прехвърлят средства от 
одобрените стратегии към други мерки в рамките на съответната програма не по-
рано от 30 юни 2019 г., при следните условия:

1. При изменение/прекратяване на договор за изпълнение на стратегия за ВОМР;

2. …

5. При несключени договори за проекти към мерките от стратегията в срока по ал.2.

6. Ако след приключване на договарянето по обявени мерки са останали
недоговорени средства по тези мерки;

(3) Размерът на прехвърлените средства по ал.2 следва да отговаря на 
размера на недоговорените и неразходвани средства в резултат на 
обстоятелствата по т.1-6 на ал.2.



ГЛАВА ПЕТА

КООРДИНАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОДОБРЕНИЕ НА 
ПРОЕКТИ КЪМ

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР



ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ 
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

Чл. 42. (1) Местната инициативна група/МИРГ 
разработва недискриминационна и прозрачна 
процедура за подбор на проекти към стратегията
за ВОМР, която гарантира:

а) Избягване на конфликт на интереси при избора
на проекти;

б) Гарантира, че поне 50 % от гласовете при 
решения за подбор са дадени от членове, които не 
са представители на публичния сектор.

в) Резултатите от подборът се документират.



ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ 
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

Чл. 43. (1) МИГ/МИРГ разработват Условия за 
кандидатстване с проектни предложения за изпълнение
на стратегията, в това число и специфичните критерии, 
предвидени в одобрените стратегии за ВОМР, в 
съответствие с указанията на УО, и по типов образец, 
утвърден със заповед на заместник министър-
председателя или на министъра, отговарящ за цялостната
организация, координация и контрол на системата за 
управление на средствата от ЕСИФ

(2) Условията за кандидатстване са с няколко срока за 
подаване на проектни предложения. В рамките на 
кандидатстването бенефициентите подават проекти по една
или няколко програми.



ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ 
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

 Чл. 45. (1) Подбор на проектни предложения към
стратегии за ВОМР по програмите по чл. 1, ал. 1, се 
извършва от Комисия, назначена от МИГ или МИРГ 
с изключение на проектни предложения, подадени от кандидат -

МИГ/МИРГ. Комисията извършва оценка на всички
постъпили проекти по всички критерии за оценка в 
срок до 30 работни дни от изтичане на крайния
срок на приема, като този срок спира да тече в 
случаите, когато от кандидата е поискано 
представяне на документи във връзка с липса, 
непълнота или неточност.



ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ 
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

Чл. 49. (1) Управляващият орган на програма по чл. 1, 
ал. 1 или ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) 
подписва административен договор с бенефициента.

(2) МИГ/МИРГ одобрил проекта подписва
договора като трета страна във връзка със
задълженията по чл. 52.

(3) УО може да откаже да сключи договор с 
бенефициент, за когото се установи несъответствие с 
правилата за допустимост на кандидата или 
дейностите, по съответната програма, държавни
помощи или двойно финансиране.



ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ 
КЪМ СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР

Чл. 52 (1) Мониторинг върху изпълнението на проект 
в рамките на стратегия за ВОМР се извършва от 
МИГ/МИРГ, както и от органите, отговорни за 
управлението и контрола на съответната оперативна 
програма.

(2) Във връзка с изпълнението на задачите по ал. 1, 
МИГ/МИРГ изискват от бенефициентите информация.

(3) При установяване на затруднения за изпълнение на 
проектите и целите на стратегията МИГ/МИРГ докладват
на УО на съответната програма и предлагат мерки за 
преодоляването им.



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


