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I. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

1. Наименование на програмата: 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) получава подкрепа 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 

г.) и може да получи подкрепа от: 

1. Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г. (ОПОС 2014 - 2020 г.); 

2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. (ОПРЧР); 

3. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. 

(ОПИК); 

4. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 

2020 г. (ОПНОИР 2014 - 2020 г.); 

5. Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР). 

 

2. Наименование на приоритетната ос: 

Приоритетна област 6 Б „Стимулиране на местното развитие в селските райони“ 

Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” 

 

3. Наименование на процедурата: 

Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата 

за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

4. Измерения по кодове:  

Измерение 1 – Област на интервенция: 097 Инициативи за воденото от общностите 

местно развитие в градски и селски райони 

Измерение 2 – Форма на финансиране: 01 Безвъзмездни средства 

Измерение 3 – Тип на територията: 07 Не се прилага 

Измерение 4 – Механизми за териториално изпълнение:06 Инициативи за водено от 

общностите местно развитие. 

 

5. Териториален обхват: 

Подходът ВОМР се прилага на територии, определени съгласно чл. 4 и 5 от 

Постановление № 161 на Министерския съвет от 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., наричано по - нататък 

„Постановление № 161“. 

Операциите в рамките на стратегии за ВОМР, финансирани от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), се изпълняват на територията 
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на селските райони или на друга територия обхваната от МИГ, когато проектите 

допринасят за развитието на съответния селски район. 

Подходът ВОМР се прилага на ниво община или обединение на съседни общини 

и/или съседни населени места - част от община/и, при следните условия: 

1. в територията, на която се предоставя подпомагане, задължително е включен 

селски район съгласно приложение № 3 от Постановление № 161; 

2. територията, на която се предоставя подпомагане, е с непрекъснати граници и 

включва най-малко всички населени места на една община с изключение на населените 

места посочени, като недопустими в приложение № 2 от Постановление № 161; 

3. територията по т. 1 е с население между 10 000 и 150 000 жители по данни от 

Националния статистически институт към 31 декември 2016 г. - за заявления, подадени 

през 2017 г. 

 

6. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и 

очаквани резултати: 

Прилагането на подхода „ВОМР“ цели: 

1. да насърчи социалното приобщаване и намаляването на бедността; 

2. да развива интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително на дейности за 

превенция и управление на риска и за използване на потенциала на културното наследство; 

3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката; 

4. да насърчи устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила; 

5. да повиши конкурентоспособността на местните икономики и възможности за 

създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и 

устойчиво производство на аквакултури; 

6. да подобри качеството на образованието и да повиши квалификацията на 

населението. 

 

Финансовата помощ е предназначена за дейности, които допринасят за постигане 

на целите на всяка програма участваща в стратегията за ВОМР: 

1. за ЕЗФРСР: 

а) развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 

б) развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез 

развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи 

от общ интерес; 

в) развитие на практики и модели за добро управление и участие на 
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заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално 

развитие; 

г) развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на 

специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер. 

2. за ОПИК: 

а) инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия 

(МСП) за пазарно развитие, производителността на труда и намаляване на енергоемкостта 

и ресурсоемкостта на производството на тези територии; 

б) насърчаване на иновационната активност, разработването и внедряването на 

иновации от и на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни 

изследвания и иновации; 

в) подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване създаването на 

нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и 

възможности за повишаване на доходите му. 

3. за ПМДР: 

а) добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и 

насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от 

риболов и аквакултури; 

б) подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или 

извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за 

рибарство и аквакултури; 

в) подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и 

аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на 

климата; 

г) насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за 

рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно 

наследство; 

д) засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и 

управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности; 

4. за ОПОС 2014 - 2020 г. - подобряване на природозащитното състояние на видове 

и местообитания от мрежата Натура 2000. 

5. за ОПРЧР: 

а) преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии по 

отношение на пазара на труда и социалното включване; 

б) устойчива и качествена заетост за уязвими групи; 

в) мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на 

населението за по-голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на 

бизнеса; 
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г) подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на 

заетите; 

д) подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени 

или в риск от социално изключване лица. 

6. за ОПНОИР 2014 - 2020 г. 

а) повишаване на качеството на училищното образование в малките населени места; 

б) подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места; 

в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от 

училище и на ранно/преждевременно напусналите училище. 

 

Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ: 

Прилагане на интегрирани и многосекторни стратегии за ВОМР, основани на 

характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните 

потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и 

местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация. 

 

7. Индикатори: 

1. Във формуляра за кандидатстване задължително се включва следния 

индикатор: 

„брой работни места, разкрити в подпомогнати проекти в рамките на стратегия за 

ВОМР“. 

За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице 

трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място 

се отчита като 0,5 бр.  

По ОПРЧР броят на работните места се приравнява на броя на лицата в заетост, 

отчетени чрез съответния индикатор за резултат, независимо от продължителността на 

заетостта. 

 

2. В стратегията за ВОМР, която е приложение към формуляра за 

кандидатстване индикаторите се избират както следва: 

Индикаторите се избират от МИГ, за да измерват постигането на целите на 

стратегията за ВОМР. Те трябва да са избрани по начин, позволяващ проследяването на 

напредъка в изпълнението на дейностите и резултатите от прилагане на стратегията за 

ВОМР, в рамките на система за текущ мониторинг и оценка, разработена и прилагана от 

МИГ. Тази система трябва да включва всички дейности за мониторинг и оценка. 

В стратегиите за ВОМР следва да се изберат: 

1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места (изходни (за изпълнение/продукт) и за резултат); 

2. Индикаторите по мерки (изходни (за изпълнение/продукт) и за резултат). 

Изходните индикатори (за изпълнение/продукт) са свързани пряко с дейностите, 
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след изпълнението на стратегията за ВОМР, например: „брой финансирани проектни 

предложения в рамките на стратегията за ВОМР“, „брой на сключените договори“, 

„стойност на сключените договори“ и др. 

Индикаторите за резултат са пряко свързани със специфичните цели на стратегията 

за ВОМР, например: Ако в стратегията за ВОМР е избрана специфична цел: „Развитие на 

земеделски стопанства и предприятия и повишаване конкурентоспособността на селското 

стопанство“, то за нейното измерване би могло да се избере индикатор: „брой работни 

места, разкрити в подпомогнатите проекти“, „брой модернизирани земеделски 

стопанства/предприятия“ и т.н. 

Изборът на индикатори следва да е съобразен със специфичните указания на всяка 

от финансиращите програми, ако има такива. 

 

8. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

1. от ПРСР 2014 - 2020 г. е в размер до 63 907 042,90 лева (шестдесет и три 

милиона деветстотин и седем хиляди четиридесет и два лева и деветдесет стотинки). 

2. от ОПОС 2014 - 2020 г. е в размер до 34 910 789,00 лева (тридесет и четири 

милиона деветстотин и десет хиляди седемстотин осемдесет и девет). 

2. от ОПРЧР 2014 - 2020 г. е в размер до 75 557 120,60 лева (седемдесет и пет 

милиона петстотин петдесет и седем хиляди и сто и двадесет лева и шестдесет ст.).  

3. от ОПИК 2014 – 2020 г. е в размер до 33 162 995,40 лева (тридесет и три 

милиона сто шестдесет и две хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и четиридесет 

стотинки) по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“ и 61 264 125,61 лева 

(шестдесет и един милиона двеста шестдесет и четири хиляди сто двадесет и пет лева и 

шестдесет и една стотинки) по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж 

за малки и средни предприятия“. 

4. от ОПНОИР 2014 - 2020 г. е в размер до 80 000 000 лева (осемдесет милиона) 

по операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места 

и в труднодостъпните райони“ по инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности, вкл. „роми“ по Приоритетна ос 3 

„Образователна среда за активно социално включване“. 

5. от ПМДР 2014 - 2020 г. е в размер до 586 740 лева (петстотин осемдесет и 

шест хиляди седемстотин и четиридесет). 

 

9. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за 

конкретна стратегия за ВОМР и за конкретен проект: 

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

2. Програмата за морско дело и рибарство - в размер до левовата равностойност на 

50 000 евро, когато стратегията се прилага от МИГ. 

3. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - в размер до левовата 

равностойност на 760 000 евро. 

4. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - в размер до 

левовата равностойност на: 

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

жители; 

б) 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща територия с население от 15 001 до 45 000 

жители включително; 

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

5. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - в размер 

до левовата равностойност на 500 000 евро. 

6. Оперативна програма „Околна среда“ - 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. 

Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за ВОМР, 

финансиран от ЕЗФРСР е в размер до левовата равностойност на 200 000 евро. 

Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за ВОМР, 

финансиран със средства от ПМДР, от ОПРЧР, от ОПИК, от ОПНОИР и от ОПОС се 

определя в ПМС № 161. 

 

10. Процент на съфинансиране на проекти към стратегия за ВОМР: 

Интензитетът на помощта се определя в стратегията за ВОМР в размер до 100 на 

сто в зависимост от получателя и от конкретната дейност, за която се предоставя 

финансиране, както и от приложимия режим на държавна помощ и условията на 

финансиращата програма. 

Интензитетът на помощта за мярка от стратегията за ВОМР, финансирана изцяло 

или частично от ЕЗФРСР: 

1. която е включена в ПРСР 2014 - 2020 г. или е част от Регламент (EC) № 

1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 

подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 

Съвета (ОВ L 347/487 от 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1305/2013“, не 

може да надвишава определения интензитет за съответната мярка в регламента; 



8 

 

2. която не е включена в ПРСР 2014 - 2020 г. и не е част от Регламент (EC) № 

1305/2013, е в размер на: 

а) до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо 

лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи 

(финансов анализ), изготвен в съответствие с правилата, заложени в Делегиран регламент 

(ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г., и насоките на Европейската комисия от 

декември 2014 г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти; 

б) до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход 

съгласно представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен в съответствие 

с правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 

2014 г., и насоките на Европейската комисия от декември 2014 г. за изготвяне на Анализ 

разходи-ползи на инвестиционни проекти; 

в) до 60 на сто - когато получател е частно лице; 

г) до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза. 

Интензитетът на помощта за проект от стратегия за ВОМР, финансиран от фонд, 

различен от ЕЗФРСР, се определя в указанията по § 3 от ЗР на Постановление № 161 за 

общите изисквания към стратегиите за ВОМР на съответната програма. 

 

11. Допустими кандидати: 

Местна инициативна група - юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване 

на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство 

и: 

1. има колективен върховен орган, чиито членове задължително са общината/ите от 

територията на действие на МИГ; членове на колективния върховен орган могат да бъдат: 

а) физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на 

действие на МИГ, или юридически лица със седалище и адрес на управление на 

територията на действие на МИГ; 

б) клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие 

на МИГ най-малко 5 години преди подаване на формуляра за кандидатстване; 

2. има колективен управителен орган в състав не по-малко от 5 лица, които имат 

постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, когато са физически 

лица, или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, 

когато са юридически лица; 

3. съдържа в наименованието си обозначението „Местна инициативна група“, или 

съкратено МИГ, и наименованието на общината/ите, на територията на действие на МИГ; 

4. има седалище и адрес на управление на територията на селския район в рамките 

на територията, на която МИГ осъществява дейността си; 

5. има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на 
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стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен 

орган и в колективния управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от 

имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

6. включва в колективните си органи представители на различни заинтересовани 

страни от местната общност, идентифицирани в анализа на стратегията за ВОМР 

включително уязвими групи и малцинства (когато е приложимо). 

 

Изискването по т. 1, буква „а“ не се прилага по отношение на община, член на 

МИГ, когато: 

1. е включена в приложение № 3 от Постановление № 161 и има седалище в 

съответния областен град; 

2. в територията на МИГ са включени населените места на общината, без града, 

център на общината, в строителните му граници, посочени в приложение № 2 от 

Постановление № 161. 

 

Местната инициативна група, член на колективния й управителен орган и 

представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, 

включително и когато член e юридическо лице, трябва да отговарят на следните 

изисквания: 

1. не е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си; 

2. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 

държавата или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила. Видът и размерът на задълженията следва да са установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган; 

3. не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, 

установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която е извършено нарушението; 

4. не е предоставил документ с невярно съдържание или не е представил изискваща 

се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отказ за финансиране, 

критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението; 

5. не е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 
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6. не е нарушил правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е 

установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която е извършено нарушението; 

7. не е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението: 

а) да повлияе на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на 

някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), включен в 

стратегията за ВОМР, и/или от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), свързано с 

одобрението за получаване на финансова помощ, чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация; 

б) да получи информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол 

от УО на някой от ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да 

му даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване на финансова 

помощ; 

8. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

че е нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

9. не е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за предоставяне на 

финансова помощ от ЕСИФ, договор за обществена поръчка, на договор за концесия за 

строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на 

обезщетения или други подобни санкции, което е било разкрито, с изключение на 

случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 

договора; 

10. не са констатирани при проверка, одит или разследване, проведено от 

разпоредител с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската 

сметна палата, значителни недостатъци при спазването на основните задължения по 

изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от ЕСИФ, на договор за 

обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, което е довело 

до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции; 

11. не е извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на 

компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена 

нередността; 

12. няма изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ; 

13. не е включен в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и 

за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 

октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“; 

14. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 
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Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна 

длъжност в УО на някоя от програмите, отговорни за управление на ЕСИФ, включен в 

стратегията за ВОМР или в ДФЗ; 

15. не е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ или УО на 

някоя от програмите, отговорни за управление на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР 

до една година от прекратяване на правоотношението; 

16. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс; 

з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; 

и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

к) престъпление, аналогично на тези по букви „а“ до „й“, в друга държава членка 

или трета страна; 

17. не е лице, което не е изпълнило разпореждане на Европейската комисия за 

възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ; 

18 не е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или 

контролиращ друго лице, предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата 

МИГ свързани с разработването и прилагането на Стратегия за ВОМР; 

 

Точка 1 не се прилага, когато член на колективния управителен орган и/или член на 

контролния орган на МИГ е физическо лице или община. 

Точка 2 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социално-осигурителни вноски от лицето, за което е установено задължението, не 

надхвърля с повече от 1 на сто сумата на дължимите от него данъци и социално-

осигурителни вноски за последната приключена финансова година. 

 

Гореизброените основания за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, 

посочени в чл. 57, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 
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Местната инициативна група, член на колективния й управителен орган и 

представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, 

включително и когато член e юридическо лице, както и член или представляващ по закон и 

по пълномощие член на контролния орган на МИГ или служител на МИГ, за които е 

налице обстоятелство по т. 1-18, има право да представи доказателства при подаване на 

декларация съгласно приложение № 1 или в определения срок за предоставяне на 

документи от получаването на уведомление от МЗХГ за констатиране на обстоятелства по 

т. 1-18, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието 

на съответното основание за отстраняване. За тази цел горепосочено лице може да е: 

1. погасило задълженията си по т. 2 и т. 12, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. платило или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. изяснило изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействало на 

компетентните органи, и е изпълнило конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения. 

 

Местната инициативна група може да бъде одобрена, когато представените 

доказателства са достатъчни, за да се гарантира, че по отношение на МИГ, член на 

колективния й управителен орган и представляващ по закон и пълномощие член на 

колективния управителен орган на МИГ, включително и когато член e юридическо лице, 

не е налице обстоятелство по т. 1-18. Това се прилага и по отношение на членовете на 

контролния орган на МИГ и служителите на МИГ. 

Местната инициативна група не може да бъде одобрена, когато са налице 

обстоятелства за отстраняване или представените доказателства не са достатъчни, за да се 

гарантира, че МИГ, член на колективния й управителен орган и представляващ по закон и 

пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, включително и когато член 

e юридическо лице, не е налице обстоятелство за отстраняване. 

Членовете на контролния орган на МИГ трябва да отговарят на условията на т. 1-18. 

Членовете на колективния управителен орган и представляващите членовете на 

колективния управителен орган на МИГ, ако такъв орган е предвиден в устава на МИГ, 

когато същите са юридически лица, както и членовете на контролния орган не могат да са 

свързани лица помежду си по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон. 

Местна инициативна група, регистрирана по реда на чл. 33 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, е допустим кандидат, ако към момента на подаване 

на формуляра за кандидатстване представи доказателства, че е в процес на преобразуване в 

сдружение. 
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Местната инициативна група осигурява за срока на изпълнение на стратегията за 

ВОМР: 

1. самостоятелен офис; 

2. служители на пълен работен ден за позициите изпълнителен директор и експерт 

по прилагане на стратегията за ВОМР; 

3. офис оборудване за осъществяване на дейността, в това число принтер, 

оборудвани работни места и компютри, съответстващи на броя на осигурените служители. 

 

Правомощията на изпълнителния директор се определят в устава на МИГ и в 

трудовия му договор. 

 

Изпълнителният директор трябва да има: 

1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 

2. професионален стаж най-малко 5 години; 

3. управленски опит най-малко две години; 

4. опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 

хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори. 

 

Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР трябва да има: 

1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 

2. професионален стаж най-малко две години. 

 

При необходимост МИГ може да наеме на трудов договор и други служители за 

изпълнение на стратегията, освен експерт и изпълнителен директор, които трябва да 

отговарят на изискванията за експерт и на общите изисквания за служител, посочени по-

долу.  

 

При наемане на служител по реда на ал. 5 на длъжност „счетоводител“ се прилагат 

изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството, без да се изисква изпълнение на 

изискванията за длъжност „експерт“. 

Служител на МИГ може да бъде физическо лице, което: 

1. отговаря на условията към МИГ по т. 2-18; 

2. не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и 

не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на 

МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон; 
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3. не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или 

териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично 

лице. 

 

12. Допустими партньори (ако е приложимо): 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

13. Дейности, допустими за финансиране: 

Допустими за финансиране са дейности по проекти към мерките от одобрената 

стратегия за ВОМР. Дейностите от мерките следва да отговарят на указанията по § 3 от ЗР 

на Постановление № 161 за общите изисквания към стратегиите за ВОМР на съответната 

програма. 

За да бъде одобрена стратегията, тя трябва да отговаря на следните условия: 

Стратегия за ВОМР се разработва по образец съгласно приложение № 3 за период 

до 31 декември 2020 г. Когато е необходимо и според указанията по § 3 от ЗР на 

Постановление № 161 за общите изисквания към стратегиите за ВОМР на съответната 

програма образецът може да се допълва според изискуемата информация. 

Проектът на стратегия за ВОМР трябва да е одобрен от колективния върховен 

орган на МИГ след публично проведени консултации, обсъждания, информационни срещи 

и други със заинтересованите страни, като поканата за събитието се публикува на интернет 

страницата на МИГ. 

При съгласуване на проекта на стратегия за ВОМР задължително трябва да е 

проведено обществено обсъждане. 

 

Всяка мярка в стратегия за ВОМР съдържа: 

 описание на целите и обхвата на мярката,  

 допустимите получатели,  

 допустимите дейности и разходи,  

 определените финансови параметри за проектите,  

 интензитет на финансовата помощ, размер на финансовата помощ,  

 обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест, 

 други елементи, според указанията по § 3 от ЗР на Постановление № 161 на 

всяка от финансиращите съответната мярка програми, когато е приложимо. 

Обективни са критериите за подбор на проекти, когато осигуряват най-малко: 

 съответствие на проектите с характеристиката на територията, нуждите и 

потребностите на местната общност, общинските и секторни политики за 

развитие и/или; 

 подкрепа за дейности, които са пряко свързани с постигането на целите на 

стратегията за ВОМР на МИГ и/или; 
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 подкрепа за проекти с положително въздействие върху социалната среда 

и/или околната среда и/или заетостта. 

Избраните в стратегията за ВОМР мерки трябва да съответстват на 

идентифицираните в проучванията и анализите на територията нужди, включително на 

нуждата от финансиране от конкретна програма, участваща в подхода. 

Мерките в стратегия за ВОМР се разработват при спазване на установената липса на 

припокриване и координация по всички програми, финансирани със средства на ЕС. 

 

Указания за мерките, финансирани от ЕЗФРСР 

В стратегията за ВОМР МИГ може да включи мерки, които: 

1. са избрани в ПРСР 2014 - 2020 г.; 

2. не са включени в ПРСР 2014 - 2020 г., но са част от Регламент (EC) № 1305/2013; 

3. са извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстват на 

целите на регламента; 

При избор на мерки, включени в ПРСР 2014 - 2020 г., МИГ може да определи 

условия, различни от програмата, но отговарящи на условията на Регламент (EC) № 

1305/2013. 

При избор на мерки, включени в Регламент (EC) № 1305/2013, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г., мерките от стратегията трябва да съответстват на приложимите 

условия на регламента. 

При избор на мярка извън обхвата на Регламент (EC) № 1305/2013, финансирана от 

ЕЗФРСР, мярката трябва да допринася за постигането на приоритетите на ПРСР 2014 - 

2020 г. и на стратегията за ВОМР. 

В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР, предвиждащи 

фиксирани плащания, и мерки, свързани със схеми за плащания на площ, в т. ч. подмерки 

6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, 6.2 „Стартова помощ за 

неземеделски дейности“ и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ на мярка 

6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 

В стратегиите за ВОМР могат да бъдат включени дейностите по чл. 35 от Регламент 

(ЕС) № 1305/2013, с изключение на подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и 

функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации 

за селскостопанска производителност и устойчивост“, подмярка 16.2 „Подкрепа за 

пилотни проекти и за развитие на нови продукти, практики, процеси и технологии“ и 

подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между 

участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на 

доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, 

свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари“ от мярка 16 

„Сътрудничество“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 

В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР, предвиждащи 
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инвестиции в държавна или общинска инфраструктура за здравеопазване. 

Не се предоставя финансова помощ от стратегията за ВОМР по подмярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“ от ПРСР 2014 - 2020 г. на кандидати за 

получаване на финансова помощ, на които е предоставена финансова помощ по подмярка 

7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 

ВАЖНО!: За мерки от стратегията за ВОМР, които са мерки/операции, 

финансирани от оперативните програми, се прилагат условия, определени от 

съответния УО в указанията по § 3 от ЗР на Постановление № 161 за общите 

изисквания към стратегиите за ВОМР на съответната програма. 

Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес - за физическите 

лица, и седалище и адрес на управление - за еднолични търговци и юридическите лица, на 

територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на 

действие на МИГ. 

Изискването за седалище и адрес на управление не се прилага по отношение на 

община: 

1. включена в приложение № 3 от Постановление № 161, която има седалище в 

съответния областен град; 

2. когато в територията на МИГ са включени населените места на общината, без 

града, център на общината, в строителните му граници, посочени в приложение № 2 от 

Постановление № 161; 

3. когато в обхвата на стратегията за ВОМР е включена част от територията й. 

Не е допустим получател на финансова помощ клон на юридическо лице или на 

едноличен търговец, ако юридическото лице или едноличният търговец, открил клона, не 

отговаря на изискванията за седалище и изпълнение на дейностите на територията на 

МИГ. 

Не е допустим кандидат/получател на помощ и/или негов законен или упълномощен 

представител, който не отговаря на условията, определени във: 

1. точки 1-18 от раздел „Допустими кандидати“ от настоящите насоки, с изкл. на т. 1 

за физически лица и общини (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР); 

2. указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите 

изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми по чл. 2, ал. 

2, в т.ч. специфичните цели на програмата, към които мерките ще допринасят, 

допустимите бенефициенти и допустимите дейности, категориите допустими разходи.. 

За проекти, финансирани от ЕЗФРСР, МИГ определя дали кандидатът за получаване 

на финансова помощ само да декларира изпълнението на изискванията т. 1-18 от раздел 

„Допустими кандидати“ към момента на кандидатстване с декларация по приложение № 1 

или да представи документи, доказващи това.  
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Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ, ако е 

предвидена във финансирана от ЕЗФРСР мярка от стратегията за ВОМР. 

Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ от 

стратегията за ВОМР за дейности по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“, ако мярката е избрана в стратегията. 

Максималният размер на финансовата помощ за МИГ за мерки, финансирани от 

ЕЗФРСР, е в размер до 10 на сто от бюджета за проекти в стратегията за ВОМР от 

ЕЗФРСР. 

Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ когато това 

е изрично посочено в указанията по § 3 от ЗР на Постановление № 161 за общите 

изисквания към стратегиите за ВОМР на съответната програма. 

Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ, ако: 

1. проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза, 

2. никой от членовете на колективния управителен орган, както и свързано с него 

лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е 

изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и 

3. не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата 

процедура. 

 

14. Категории разходи, допустими за финансиране: 

Допустими разходи за проекти към стратегиите за ВОМР са: 

1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013; 

2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент 

(EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР; 

3. определени в Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за 

определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, 

съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен 

период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 189“.  

4. определени като допустими разходи в указанията за общите изисквания към 

стратегиите, които ще се финансират по съответните програми, изготвени в съответствие с 

§ 3 на Постановление № 161. 

За да отговарят на условията за помощ от ЕЗФРСР инвестиционните операции се 

предхождат от преценка относно необходимостта от оценка на очакваното въздействие 

върху околната среда и когато е необходимо от оценка на очакваното въздействие върху 

околната среда. 

Опростени разходи може да се прилагат, когато са предвидени за използване от 

съответните мерки по програмите, включени в подхода ВОМР или в указанията за подбор 

на проекти на съответните програми. 
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Не са допустими за финансиране разходи: 

1. определени като недопустими в ПМС № 189; 

2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ. 

3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, 

т. 2 и 3 от Регламент 1407 /2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането 

на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта 

de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.). 

4. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби 

на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по 

съответните програми. 

 

Указания за мерките, финансирани изцяло или частично от ЕЗФРСР 

От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР и разходи: 

1. за лихви по дългове; 

2. за закупуването на незастроени и застроени земи на пазарна стойност над 10 на 

сто от общите допустими разходи за съответната операция; 

3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; 

4. за обикновена подмяна и поддръжка; 

5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; 

6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става 

собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно 

или окончателно плащане за същия актив; 

7. за режийни разходи; 

8. за застраховки; 

9. за закупуване на оборудване втора употреба; 

10. извършени преди 1 януари 2014 г.; 

11. за принос в натура; 

12. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и 

плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното 

засаждане; 

13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие 

върху околната среда; 

14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова 

помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на 
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разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и 

консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.; 

15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, 

извършени преди посещение на място от МИГ; 

16. надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтните 

разходи; 

17. определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15. 

 

Няма да се предоставя финансова помощ за закупуване на превозно средство по 

проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР. 

Няма да се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за 

настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ 

над левовата равностойност на 50 000 лева с включен ДДС по проект, финансиран изцяло 

или частично от ЕЗФРСР. 

 

15. Допустими целеви групи (ако е приложимо): 

НЕПРИЛОЖИМО за ЕЗФРСР. 

 

Когато е приложимо, допустимостта на целевите групи е определена в указанията 

на съответните програми, изготвени в съответствие с § 3 на Постановление № 161. 

 

16. Приложим режим на минимални/държавни помощи (ако е приложимо): 

За мярка от стратегия за ВОМР се прилагат условията за държавни помощ, 

посочени в указанията за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по 

съответните програми, изготвени в съответствие с § 3 на Постановление№ 161. 

За ЕЗФРСР 

За мярка от стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014 - 2020 г., се прилагат 

условията за държавна помощ за съответната мярка в ПРСР 2014 - 2020 г. 

За мярка от стратегия за ВОМР, финансирана изцяло или частично от ЕЗФРСР, 

която не е включена в ПРСР 2014 - 2020 г., се прилагат правилата за държавна помощ, 

определени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно 

прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.). 

При изпълнение на проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, 

включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не 

се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

 

17. Хоризонтални политики: 
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Подходът ВОМР се прилага при спазване на хоризонталните принципи на 

политиката за изпълнение на ЕСИФ. 

По настоящата процедура следва да е налице съответствие на проектните 

предложения с поне един от следните принципи на хоризонталните политики на ЕС: 

1. Равенство между половете и липса на дискриминация- прилагане на принципа на 

равенство между половете;   допринасяне за утвърждаване на принципа на равните 

възможности и  създаване на условия за превенция на дискриминацията. Европейският 

съюз насърчава равнопоставеността, както между мъжете и жените, така и между 

представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички 

дейности, водещи до неравнопоставеност.  

2. Устойчиво развитие (защита на околната среда) – подкрепа за проекти, които 

допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и 

смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.  

3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността. 

 

18. Минимален и максимален срок за изпълнение стратегията за ВОМР и на 

конкретен проект (ако е приложимо): 

Стратегията за ВОМР се разработва за период до 31 декември 2020 г. 

Изпълнението на стратегията за ВОМР приключва с извършването на последното 

плащане от УО на програма към бенефициент по проект към стратегията за ВОМР. 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекти по мерки от стратегиите 

за ВОМР, финансирани от другите програми може да се определя в указанията по § 3 от ЗР 

на Постановление № 161 за общите изисквания към стратегиите за ВОМР от тези 

програми. 

Разходите са допустими за финансиране от ЕСИФ, ако те са направени от 

бенефициент и платени до 31 декември 2023 г. Разходите са допустими за финансиране от 

ЕЗФРСР единствено когато ДФЗ действително е изплатил съответната помощ до 31 

декември 2023 г. 

 

19. Ред за оценяване на концепциите за проектни предложения: 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

20. Критерии и методика за оценка на концепциите за проектни предложения: 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

21. Ред за оценяване на стратегиите за ВОМР: 

Подбор на стратегии за ВОМР се извършва от Комитет за подбор, назначен със 

заповед на Ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., в едноседмичен срок от изтичането 

на крайния срок за подаване на стратегии. 
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Структурният състав на Комитет за подбор, общите изисквания към лицата, 

участващи в него, както и правилата за неговата работа са определени в чл. 25-34 от 

Постановление № 161. 

Външен експерт-оценител, член на Комитета за подбор, не може да участва в 

оценка на проекти от МИГ след одобрение на стратегията за ВОМР или да участва в 

изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за водено от общностите местно развитие“, включително и като представител на 

юридическо лице. 

 

22. Критерии и методика за оценка на стратегии за ВОМР: 

Подборът на стратегиите за ВОМР се извършва по условия и ред, определени в чл. 

23-34 на Постановление № 161: 

 Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва от 

членовете на комитета за подбор съгласно приложение № 4 

 Техническа оценка се извършва по критерии, включени в ПРСР 2014 - 2020 г. 

и одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно приложение № 5. 

Комитетът за подбор предлага на ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или 

оправомощено от него лице за отхвърляне подаден от МИГ формуляр за кандидатстване, 

получил: 

1. по-малко от 21 точки за качество на стратегията, или 

2. обща оценка, по-малка от 51 точки. 

След приключване на оценката на административното съответствие и допустимост 

на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и в 

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на 

ЕС в България (ИСУН 2020) се публикува списък на стратегиите за ВОМР, които не се 

допускат до техническа и финансова оценка, като се посочват и основанията за 

недопускане. За недопускането на всеки от кандидатите, включени в списъка, се съобщава 

чрез ИСУН 2020.  

Комитетът за подбор на стратегии за ВОМР не носи отговорност, ако поради 

грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите кандидати, те не 

получават кореспонденцията с Комитета за подбор на стратегии за ВОМР.  

 

23. Начин на подаване на документите за кандидатстване за подбор на стратегии 

за ВОМР: 

Документите се подават в ИСУН в срока, определен в настоящите насоки, съгласно 

условията и реда на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за 

функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата 

от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на 

производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 

243 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.). 
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Подаването на стратегии за ВОМР по настоящата процедура се извършва по 

електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, съгласно 

приложение № 2 с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула 

„Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg и се 

прилагат документите от раздел 24 на настоящите указания „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване“. Документите от раздел 24 се подават във 

формат „pdf“. 

Подготовката и подаването на стратегии в ИСУН 2020 се извършва по следния 

начин:  

Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, 

избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново 

проектно предложение. Документите от раздел 24 на настоящите указания се прикачат в т. 

12 от формуляра за кандидатстване. 

ВАЖНО!: Формулярът за кандидатстване се подава с КЕП от законния 

представител на МИГ. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от 

няколко физически лица, формулярът за кандидатстване се подписва от всяко от тях. 

Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния 

представител/и на МИГ се прикача нотариално/и заверено/и изрично/и 

пълномощно/и във формат „рdf“ или друг формат, подписано с КЕП на 

упълномощеното/ите лице./а. От текста на пълномощното/ите следва да става ясно, 

че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т 

пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го 

подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра. 

Моля, обърнете внимание, че формуляра за кандидатстване трябва да се подава от 

профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за 

комуникация с Комитета за подбор и за отстраняване на липса на документи и/или 

неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на стратегията за 

ВОМР комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или 

неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 

2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения 

профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са 

недопустими.  

До приключването на работата на Комитета за подбор кандидатът има възможност 

да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комитета за 

подбор, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комитета за 

подбор със съответните права. 

Местната инициативна група може да иска разяснения по настоящите насоки в срок 

до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се 

утвърждават от ръководителя на УО на ПРСР или от оправомощено от него лице. 

Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат 

становище относно качеството на стратегиите и са задължителни за всички кандидати.  

https://eumis2020.government.bg/
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Когато въпросът е от компетентността на друг УО на програма, УО на ПРСР 

предварително изисква писмено разяснение по поставените въпроси. Въпросите следва да 

адресират до УО на ПРСР. Разясненията се съобщават в 10-дневен срок от получаването на 

искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, 

посочен в обявата. 

 

24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване: 

Към формуляра за кандидатстване се прилагат следните документи: 

1. стратегия за ВОМР съгласно приложение № 3; 

2. устав или учредителен акт на МИГ; 

3. удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност за вписване на юридическото лице; 

4. решение на общото събрание на МИГ за одобрение на стратегията за ВОМР; 

5. решение или становище, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

6. декларация/и от председателя/ите на общинския/те съвет/и, че стратегията за 

ВОМР е разработена въз основа на местните потребности и потенциал и съответства на 

политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по 

десегрегация и деинституционализация; 

7. декларация от законния представител на МИГ, от членовете на колективния 

управителен орган и от представляващите по закон и пълномощие членове на колективния 

управителен орган на МИГ, когато същите са юридически лица, съгласно приложение № 1; 

8. декларация от членовете на контролния орган, ако такъв орган е предвиден в 

устава на МИГ и от служителите на МИГ съгласно приложение № 1; 

9. списък на членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен 

орган на МИГ, подписан от представляващия МИГ и съдържащ: 

а) за юридическите лица: наименование на юридическото лице, седалище и адрес на 

управление, сектор и заинтересована страна, на които лицето е представител, две имена на 

представляващия лицето (по закон и по пълномощие), телефон за контакт и електронен 

адрес; 

б) за физическите лица: две имена, данни за постоянен адрес или месторабота, сектор 

и заинтересована страна, на които лицето е представител, телефон за контакт и електронен 

адрес; 

10. удостоверения за постоянен адрес на физическите лица - членове на колективния 

върховен орган и на колективния управителен орган на МИГ, издадени от съответната 

община не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на формуляра за кандидатстване, или 

документи, доказващи заетост на територията на действие на МИГ; 

11. документи, доказващи принадлежността на членовете на органите на МИГ към 
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съответния сектор, в това число заповеди, решения, пълномощни (за представляващите 

юридически лица), както и такива, които доказват принадлежността на физическите лица; 

12. доказателства за консултиране на проекта на стратегия за ВОМР със 

заинтересованите страни и доказателства за представителност на заинтересованите страни, 

включително уязвими групи и малцинства (когато е приложимо): отделни списъци за 

участие в обучения, срещи, семинари, конференции и обществени обсъждания, съдържащи 

поне две имена на участника, данни за адресна регистрация или седалище и адрес на 

управление на юридическо лице, заинтересована страна, към която лицето се причислява, 

телефон за контакт и/или електронен адрес (ако е приложимо за електронен адрес) и подпис 

на участника; 

13. списък на населението, което подкрепя стратегията за ВОМР, съдържащ поне две 

имена на лицето, данни за адресна регистрация, данни за контакт - телефон за контакт и/или 

електронен адрес (ако е приложимо за електронен адрес), и подпис на лицето; 

14. писмено споразумение с лицата, посочени за позициите изпълнителен директор и 

експерт за последващо наемане по трудов договор, в случай на одобрение на формуляра за 

кандидатстване; когато МИГ предвижда да наеме и други служители, споразумение се 

представя за всяко лице поотделно; 

15. документи, доказващи изпълнение на изискванията за изпълнителния директор на 

МИГ, за експерта по прилагане на стратегията за ВОМР и за допълнително наетите 

служители, както и документи за допълнителния им опит (когато е приложимо); при 

наемане на служител на длъжност „счетоводител“ документи, доказващи спазване на 

изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството – диплома за завършено икономическо 

образование и документ, доказващ професионален опит (когато е приложимо); 

16. длъжностни характеристики за позициите „изпълнителен директор на МИГ“, 

„експерт по прилагане на стратегията за ВОМР“, както и за други позиции (когато е 

приложимо); 

17. документ, удостоверяващ наличие на правно основание за предоставяне на 

помещение/я за офис, съдържащ описание на характеристиките на помещението/ята; 

18. документи, удостоверяващи наличието на офис оборудване и техника (договор за 

наем, за покупко-продажба, за предоставяне на право на ползване и други в това число 

принтер, оборудвани работни места и компютри, съответстващи на броя на осигурените 

служители); 

19. декларация за съгласие да бъдат предоставяни данни от Националния 

статистически институт на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. съгласно 

приложение № 6; 

20. документ, доказващ наличие на финансов ресурс за изпълнение на стратегията 

(ако е приложимо); 

21. други документи, доказващи административен капацитет на кандидата (ако е 

приложимо); 

22. проучвания и анализи на територията, изготвени при подготовката на стратегията 
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за ВОМР. 

Документите се прилагат към формуляра за кандидатстване във формат „рdf“ или 

друг формат. Оригиналите на документите се съхраняват от МИГ и следва да могат да бъдат 

представени от МИГ при поискване. 

Документите се представят на български език. В случаите, когато оригиналният 

документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български 

език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на 

Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил. 

Формулярът за кандидатстване няма да се разглежда, ако е подаден в ИСУН 2020 

след срока, определен в настоящите насоки.  

Формулярът за кандидатстване и приложените към него документи могат да бъдат 

изцяло или частично оттеглени в писмена форма до издаване на заповедта за одобрение на 

МИГ. 

Няма да се допусне оттегляне на кандидатура, когато МИГ е уведомена от комитета 

за подбор за наличие на несъответствие и/или нередност в документите или когато МИГ е 

уведомена за намерението на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) да 

се извърши посещение на място, или когато при посещението на място се установи 

нередност по отношение на документите, засегнати от нередността. В този случай 

кандидатът ще бъде уведомен писмено за отказ на направеното искане за оттегляне. 

При оттегляне на кандидатурата, образуваното административно производство се 

прекратява, а кандидатът има право да подаде нов формуляр за кандидатстване, ако е обявен 

нов период на прием по подмярката или обявеният срок на прием не е изтекъл. 

Формулярът за кандидатстване и приложените към него документи могат да бъдат 

коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от 

комитета за подбор въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие, 

че кандидатът е действал добросъвестно. 

Когато в хода на оценката се установи липса на документи и/или неяснота, или 

неточност на представените документи, председателят на Комитета за подбор ще уведомява 

МИГ, която в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването може да представи 

допълнителна информация и/или документи.  

Уведомленията за установени липса на документи и/или неяснота, или неточност на 

представените документи ще се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на 

кандидата, като кандидатът ще бъде известяван чрез електронния адрес, асоцииран към 

неговия профил. За дата на получаване на уведомленията се счита датата на изпратеното 

чрез ИСУН 2020 уведомление. Срокът за отстраняване на неяснотите или неточностите 

започва да тече от деня, следващ датата на изпращане на уведомлението. Кандидатите се 

информират от председателя на КИП за наличието на активна комуникация в ИСУН 2020 и 

чрез факс/телефон/електронна поща. 

Неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на 

производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да 

води до подобряване на качеството на стратегията за ВОМР. 



26 

 

Всяка информация, предоставена извън официално изисканата от Комитета за 

подбор, няма да бъде взимана под внимание. По изключение кандидатът може да 

предостави информация с уведомителен характер (напр. промяна в адреса за 

кореспонденция, лице, представляващо дружеството и други подобни обстоятелства), която 

не води до подобряване на първоначалното проектно предложение и се предоставя писмено 

до Управляващия орган.  

Техническият процес, свързан с представянето на допълнителна 

информация/документи, е описан в Ръководството за потребителя за модул “Е-

кандидатстване” в ИСУН 2020.  

 

25. Начален и краен срок за подаване на документите за кандидатстване за подбор 

на стратегии за ВОМР: 

Начален срок: 30.06. 2017 година 

Краен срок: 31.08.2017 година, 17:30 часа. 

 

26. Адрес за подаване на документите за кандидатстване за подбор на стратегии за 

ВОМР: 

Документите се подават в ИСУН 2020 на следния интернет адрес: 

https://eumis2020.government.bg. 

 

27. Допълнителна информация: 

 

1. „Актив“ е материален или нематериален актив по смисъла на Регламент (ЕС) № 

651/2014 на Европейската комисия от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории 

помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от 

Договора (ОВ, L, бр. 187 от 26 юни 2014 г.). 

2. „Възстановим ДДС“ е ДДС, подлежащ на възстановяване от компетентен орган по 

приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и представлява недопустим разход. 

3. „Заинтересована страна“ е група лица с общ интерес и възможности, свързани с 

реализиране на стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на 

финансова помощ и ползватели на резултати от нейното изпълнение. 

4. „Инвестиция“ са средствата, вложени за придобиване на активи, включително 

услугите по придобиването им. 

5. „Интензитет на помощта“ е съотношението на публичното финансиране спрямо 

допустимите разходи по проекта, изразено в процент. 

6. „Кандидат“ е лице, подало заявление за предоставяне на финансова помощ по проект 

към стратегия за ВОМР. 

7. „Мярка“ е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на 

програмите. 

8. „Невъзстановим ДДС“ е ДДС, неподлежащ на възстановяване от компетентен орган 

по приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и представлява допустим разход. 
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9. „Нередност“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 36 от Регламент № 

1303/2013 г. 

10. „Обикновена подмяна“ е замяна на дълготраен актив с друг, която не води до 

качествени или количествени изменения на произведения продукт. 

11. „Операция“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

12. „Очевидна грешка“ е писмена грешка, грешка в пресмятането или други подобни 

очевидни неточности, която може да бъде непосредствено установена при техническа 

проверка на информацията, съдържаща се в документите. 

13. „Получател на финансова помощ“ е бенефициент по смисъла на Закона за управление 

на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

14. „Представител на нестопанския сектор“ е лице, регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и 

физическо лице, самоопределящо се като представител на този сектор. Физическото 

лице декларира писмено принадлежността си към този сектор. Общински съветник, 

кмет, заместник-кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се 

като представител на нестопанския сектор или представляващ друг представител на 

нестопанския сектор, не може да бъде член на колективния управителен орган на 

МИГ. Юридическо лице, в управителните органи на което член е кмет, заместник-

кмет, общински съветник или служител на МИГ, не може да бъде член на 

колективния управителен орган на МИГ от квотата на нестопанския сектор. 

15. „Представител на публичния сектор“ е юридическо лице, което се представлява от 

орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за администрацията 

или отслужител на централната или териториалната администрация на 

изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кмет и заместник-кмет на 

община, кметство или район, кметски наместник, общински съветник и областен 

управител, който представлява съответния орган въз основа на писмено решение, 

представено на МИГ, както и публично лице, което получава финансиране от 

държавния или общинския бюджет. 

16. „Представител на стопанския сектор“ е лице, регистрирано да извършва дейност по 

Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и 

защитаваща техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска 

дейност по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност. По смисъла на тази наредба кмет, заместник-кмет или 

общински съветник, както и юридическо лице, собственост или управлявано от кмет, 

заместник-кмет или общински съветник или на служител на МИГ няма право да бъде 

член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на стопанския сектор. 

17. „Проект“ е специфичен набор от координирани дейности, които се предприемат от 

кандидата за постигане на конкретни цели в определен период от време с определен 

бюджет. 

18. „Публичен принос“ е общият сбор от средствата, отпускани за финансиране 

дейностите по стратегията за ВОМР от ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ, ЕФМДР и от 

националното съфинансиране. 

19. „Публично лице“ е публичноправна организация съгласно § 2, т. 43 от 
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допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

20. „Публично-частно партньорство“ е партньорството между представители на 

публичния сектор, представители на стопанския сектор и представители на 

нестопанския сектор за реализиране на стратегия за ВОМР на определена територия. 

21. „Работят на територията“ са самоосигуряващи се лица, лица, които са наети на 

трудов договор, договор за управление, или лица на изборни длъжности, които 

осъществяват дейността си на територията на МИГ. 

22. „Референтни разходи“ са пазарни цени, ползвани от ДФЗ за сравнение при 

определяне основателността на разхода за различни инвестиции и/или общи разходи, 

определени чрез сравнение с цени на националния пазар или в други държави - 

членки на Европейския съюз. 

23. „Управленски опит“ е опит в управлението на юридическо лице или на ръководна 

длъжност в администрацията. 

24. „Финансови параметри на стратегията за ВОМР“ са минимален и максимален размер 

на публичния принос за целия период на действие на стратегията за ВОМР по 

съответния фонд за проекти, както и разпределението на средствата по мерките на 

стратегията за ВОМР. 

25. „Частно лице“ е всяко лице, което не може да бъде определено като публично лице. 

26. „Иновативност на стратегия за ВОМР“ е включване в стратегията за ВОМР на нов 

подход, метод или средства за реализирането й, които не са прилагани на 

територията на местната общност чрез: 

а) възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга, и/или 

б) включване на дейности/мерки, които предоставят възможност за нова за 

територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-

историческото наследство, и/или 

в) нов метод и/или начин за решаване на местните проблеми и слабости на 

територията, и/или; 

г) определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на 

проектите. 

27. „Опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР“ е опит като служител на МИГ, като член 

на колективния управителен орган на МИГ или като координатор или технически 

асистент по подмярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена 

активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в 

селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 

2013 г. 

28. „Интегриран проект“ е проект финансиран от повече от една програма. 

29. „Места за настаняване” са къщи за гости и семейни хотели, съгласно Закона за 

туризма. 

30. „Самостоятелен офис“ е помещение/я в сграда, което/ито се използва/т само от МИГ. 

31. „Обществена полза“ е всяка дейност, за която се извършват разходи по смисъла на 

чл. 38, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

32.  „Финансова помощ“ е безвъзмездна финансова помощ по смисъла на Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

33. За административен капацитет на кандидата се признава и изпълнението на проект по 
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подмярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на 

съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските 

райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., ако 

МИГ, подала формуляр за кандидатстване по тази наредба, е регистрирана в резултат 

на дейностите по проекта. 

34. Представителите на уязвими групи и малцинства се самоопределят като такива пред 

колективния управителен орган. 

35. Данните за броя жители към 31 декември 2016 г., предоставени от Националния 

статистически институт, са публикувани на интернет страницата на Програмата за 

развитие на селските райони. 

36. Изчисленията за определяне на сумите, които се предоставят чрез безвъзмездна 

финансова помощ по ОПОС и по ОПНОИР се извършват въз основа на курса на БНБ, 

а именно 1,95583 лева за 1 евро. Изчисленията за определяне на сумите по 

останалите програми се определят по курс 1,9558 лева за 1 евро. 

 

 

I. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР 

 

Съгласно чл. 35, ал. 2 от Постановление № 161 МИГ с одобрени за финансиране от 

повече от един фонд стратегии се поканват в срок до 10 дни да представят в МЗХГ : 

1. свидетелство за съдимост на законния представител на МИГ, както и временно 

изпълняващия такава длъжност, от членовете на колективния управителен орган, от 

представляващите по закон и пълномощие членове на колективния управителен орган на 

МИГ, когато същите са юридически лица и от служителите на МИГ, издадено не по-рано от 6 

месеца преди предоставянето му; 

2. декларации за нередности съгласно приложение № 7, като декларации се попълват 

от изпълнителния директор и от всички членове на колективния управителен орган на 

кандидата, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в колективния 

управителен орган; 

3. трудови договори за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР с всички 

служители на МИГ и от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда; 

4. резюме на одобрената стратегия за ВОМР (до 2 страници) на хартиен и електронен 

носител; 

5. декларации от служителите на МИГ, че към момента на подписване на трудовите 

договори лицата отговарят на условията по т. 1-18 от раздел „Допустими кандидати“, 

условието да не са членове на колективния управителен орган или на контролния орган на 

МИГ и да не са свързани лица с член на колективния управителен орган или на контролния 

орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и 

да не са общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или 

териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично 

лице; 
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6. копия от други документи съгласно изискванията на програмите, включени в 

стратегията; 

7. уведомление за промяна на обстоятелства, свързани с изпълнителния директор и 

персонала на МИГ, състава на колективния върховен орган и на колективния управителен 

орган, както и промяна на офиса, когато са настъпили след подаване на формуляра за 

кандидатстване. 

Ако одобрено за съответната позиция лице откаже да подпише трудов договор, МИГ 

представя договор с лице, което отговаря на изискванията и на условията, при които е оценено 

първоначално одобреното лице, и прилага съответните документи, доказващи това, 

включително декларации съгласно приложение № 1 и 7. 

 

Документите се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено 

с гриф „Вярно с оригинала“, и подпис на законния представител на лицето. Когато се 

представят заверени копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при 

поискване. 

Когато документите не са подписани от законния представител на лицето, се представя 

от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно. 

Документите се представят с опис и последователно номериране на страниците, 

съдържащи се в приложението. 

 

За стратегии за ВОМР, финансирани от повече от един фонд 

В случай на нередовност на документите по т. 1-7 или непълнота и неяснота на 

заявените данни и посочените факти УО на ПРСР 2014 - 2020 г., на основание чл. 35, ал. 3, т. 3 

от Постановление № 161 Ръководителят на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. издава мотивирано 

решение, с което отказва предоставянето на финансиране. 

Ръководителят на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. издава мотивирано решение, с което 

отказва предоставянето на финансиране и при несъгласие за сключване на споразумение за 

изпълнение на стратегия за ВОМР от страна на кандидата на основание чл. 35, ал. 3, т. 2 от 

Постановление № 161. 

На основание на чл. 35, ал. 1 от Постановление № 161 с МИГ, която е представила 

необходимите документи се сключва споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР по 

образец съгласно приложение № 8. 

Местните инициативни групи изпълняват одобрените стратегии за ВОМР,  съгласно 

условията и редът на Постановление № 161 и сключените споразумения. 

По отношение на финансирането на проектите от ЕЗФРСР се прилагат редът и 

условията на Глава четвърта „Условия и ред за предоставяне на финансовата помощ от 

ЕЗФРСР по стратегиите за ВОМР“ и глава пета „Информираност и публичност“ от Наредба № 

22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
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За стратегии за ВОМР, финансирани само от ЕЗФРСР 

Срокът от 10 дни се смята за спазен, ако документите са депозирани в деловодството на 

МЗХГ в този срок. Документи, изпратени по пощата или по куриер, които не са получени в 

деловодството в посочения срок, се оставят без разглеждане. 

В случай на нередовност на документите по т. 1 до 7 или непълнота и неяснота на 

заявените данни и посочените факти УО на ПРСР 2014 - 2020 г. писмено уведомява МИГ, 

която в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани 

констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни 

и/или нови документи и/или информация. 

В случаите, когато е изискана допълнителна информация, срокът спира да тече до 

получаване на информацията. 

Промените в обстоятелствата по т. 7 се одобряват от Ръководителя на УО на ПРСР 

2014 - 2020 г. 

Местна инициативна група, която е представила необходимите документи сключва 

споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР и изпълнява стратегия за ВОМР, 

финансирана само от ЕЗФРСР съгласно условията и редът на Наредба № 22 от 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  

 

Настоящите Насоки се издават на основание чл. 24, ал. 1 от Постановление № 161 и са 

съгласувани с всички управляващи органи на програмите, финансирани от ЕСИФ. 

При противоречие на насоките с нормативен акт се прилага приложимия нормативен 

акт от националното или европейското право. 

Указанията, издадени на основание § 3 от заключителните разпоредби на Постановление 

№ 161 съдържат общи изисквания към стратегиите, които ще се финансират от ЕЗФРСР, 

в т.ч. специфичните цели на програмата, към които мерките ще допринасят, допустими 

бенефициенти и допустими дейности, категории допустими разходи. Доколкото правилата и 

процедурите, приложими за проекти, финансирани от ЕЗФРСР, са установени в наредби, 

издадени на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители, 

настоящите указания не създават нови нормативни изисквания. 

Указанията по § 3 от ЗР на Постановление № 161 за общите изисквания към 

стратегиите за ВОМР на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г. са включени в текста на Условията за кандидатстване по чл. 24 на Постановление № 

161.  

Указанията по § 3 от ЗР на Постановление № 161 за общите изисквания към 

стратегиите за ВОМР на Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014 - 2020 г., 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014 - 2020 г, 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014 - 2020 г., 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014 - 
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2020 г. Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. са включени в 

Насоките като приложения към Условията за кандидатстване по чл. 24 на Постановление 

№ 161 (Приложения № 9-13).  

При противоречие на Указанията с нормативен акт се прилага съответния нормативния 

акт от приложимото европейско или национално право. 

 

37. Приложения 

 Приложение № 1 – Декларация относно липсата на обстоятелства; 

 Приложение № 2 - Формуляр за кандидатстване; 

 Приложение № 3 - Стратегия за ВОМР; 

 Приложение № 4 - Критерии за административно съответствие и 

допустимост; 

 Приложение № 5 - Критерии за оценка на стратегиите за ВОМР 

 Приложение № 6 - Декларация за съгласие да бъдат предоставяни данни от 

Националния статистически институт на Управляващия орган на ПРСР 2014 

- 2020 г.; 

 Приложение № 7 - Декларация за нередности; 

 Приложение № 8 - Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие; 

 Приложение № 9 - Указания по § 3 от ЗР на Постановление № 161 за общите 

изисквания към стратегиите за ВОМР на Оперативна програма „Околна 

среда“ за периода 2014 - 2020 г.; 

 Приложение № 10 - Указания по § 3 от ЗР на Постановление № 161 за 

общите изисквания към стратегиите за ВОМР на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014 - 2020 г.; 

 Приложение № 11 - Указания по § 3 от ЗР на Постановление № 161 за 

общите изисквания към стратегиите за ВОМР на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014 - 2020 г.; 

 Приложение № 12 - Указания по § 3 от ЗР на Постановление № 161 за 

общите изисквания към стратегиите за ВОМР на Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014 - 2020 г.  

 Приложение № 13 - Указания по § 3 от ЗР на Постановление № 161 за 

общите изисквания към стратегиите за ВОМР на Програмата за морско дело 

и рибарство за периода 2014 - 2020 г.  

 


