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Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" 

Двудневно обучение на екипа и 

членове на КВО във връзка с 

прилагане на Стратегията за ВОМР  

за не по-малко от 10 (десет) 

участника на тема:  

„Прилагане на ВОМР и 

Многофондова стратегия за 

местно развитие. Роля и 

отговорности.  

Работа с местна общност и 

заинтересовани страни“ 

 Дата: 09 и 10 декември,  

събота и неделя 

 Място: гр. Лясковец, ТК“Лесопарка“ 
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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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" 

Тема на обучението :  

„Прилагане на ВОМР и Многофондова 

стратегия за местно развитие. Роля и 

отговорности.  

Работа с местна общност и 

заинтересовани страни“ 

 

 

 

Обучителен модул:  

 
Отговорности  на членовете на екипа и 

КВО за успешно прилагане на СВОМР 

www.eufunds.bg 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 
2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-

55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за ВОМР“.  
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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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" 
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Правомощия на Общото събрание съгласно Устава на МИГ, свързани 

със Стратегията: 

- одобрява с решение Стратегията за местно развитие в пълния й 

вариант; 

- ежегодно приема отчета за изпълнение на Стратегията за местно 

развитие; 

- определя членове от всеки сектор/заинтересована страна за участие в 

Комисия за избор на проекти към Стратегията за местно развитие; 

- одобрява годишния План за изпълнение на Стратегията за местно 

развитие; 

- приема Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за местно 

развитие; 

Общото събрание като върховен орган на МИГ Лясковец-Стражица взема 

решения съгласно Устава на организацията. 
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Персоналът на МИГ се състои от изпълнителен директор и експерт по 

прилагане на Стратегия, отговарящи на изискванията в Наредба 

№22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР): 

1. Изпълнителен директор, отговарящ на следните минимални  изисквания:  

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

- общ професионален стаж най-малко 5 години;  

- управленски опит най-малко две години; 

- опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 

100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;  

2. Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР, отговарящ на следните 

минимални  изисквания: 

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

- общ професионален стаж най-малко две години. 
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Изпълнителният директор и експертът по прилагане на 

стратегията за ВОМР се назначават от Председателят на 

Управителния съвет на МИГ след одобряване и 

финансиране на Стратегията за местно развитие.  

Председателят на Управителния съвет назначава и 

освобождава от длъжност Изпълнителния директор на 

МИГ и експертът, като упражнява и  дисциплинарна власт 

по отношение на тях.  

 

Изпълнителният директор на МИГ отговаря за 

прилагането на Стратегията за местно развитие, като 

неговите правомощия се определят с договора за наемане 

и включват следните отговорности и задължения, 

предвидени в Устава на МИГ: 
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- Административно организира и ръководи работата на офиса по прилагане 

на Стратегията за местно развитие съгласно изискванията на българското 

законодателство, Договора за финансиране на МИГ и Наредба 

№22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР) 

-  Отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие, като 

конкретните му правомощия се определят с договора за наемане при 

спазване на всички разпоредби в Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ с която 

Наредба се уреждат условията и реда 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” 

(ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. (ПРСР) 
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-  Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет, свързани 

със Стратегията за местно развитие; 

- Изготвя и предлага за приемане от УС перспективна и годишна програма 

за работа на МИГ и годишен проекто-бюджет; 

-  Организира набирането на средства за дейността на МИГ; 

-  Ръководи административния персонал на МИГ; 

- Решава въпроси, които в съответствие с Устава на МИГ му бъдат 

възложени от УС; 

- При избор и финансиране на дейности за изпълнението на СМР да 

прилага както процедурите и правилата  одобрени като част от СМР , така 

и тези , включени в договора за финансиране изпълнението на стратегията; 

- Да информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

- Да подготвя и публикува покана за кандидатстване с проекти на 

територията на МИГ; 



Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 
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-  Да създава и поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията 

за местно развитие, тяхното състояние и движение; 

- Да извършва проверка за административно съответствие и допустимост на 

проектите; 

- Да осъществява техническа експертна оценка и класиране на проектите; 

- Да извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор 

на проекти към МИГ; 

- Да изпраща информация за всички проекти, одобрени от комисията за 

избор на проекти към МИГ, в областната Разплащателна агенция по 

седалище на МИГ за извършване на проверка за съответствие с 

процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за 

допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и 

планираните разходи; 

- Да информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на 

проекта; 

-  Да сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; 

- Да осъществява наблюдение на изпълнението на проектите; 

-  Да осъществява посещения на място; 
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-  Да подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за 

плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на 

изпълнението; 

- Да изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за 

местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на 

Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР; 

-  Да представя до управляващия орган за календарната  година годишен 

доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие; 

-  Да информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, 

възникнали при изпълнението на стратегията. 

- Разработва управленски системи и процедури за ефективното и прозрачно 

функциониране на МИГ и за прилагане на Стратегията за местно развитие; 

- Изготвя за одобрение от Общото събрание Графици и Планове за 

изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

-  Изготвя ежегодно отчет за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 
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За 4 годишен период на прилагане на Стратегията за местно развитие МИГ е 

изпълнил 97% от предвидения бюджет за инвестиции в общо 10 мерки от 

ПРСР. 

Това  сериозна мотивация и заявка за надграждане на постигнатите 

резултати, поддържане и разширяване на създадения капацитет на 

територията на МИГ, разработването на Мултифондова стратегия за местно 

развитие, която ще има целенасочени дейности за постигане на социалното 

приобщаване и намаляване на бедността; за  съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;  за използване 

потенциала на културното наследство; за фокусиране върху иновациите и 

насърчаване на устойчивата и качествена заетост. 

Местните инициативни групи са инструмента за прилагане на подхода 

Лидер/Водено от общностите местно развитие в Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и реализиране  на Мултифондови стратегии за 

местно развитие.  

Територията на общините Лясковец и Стражица притежава добри ресурси и 

условия за успешна работа по подхода Лидер през новия програмен период 

именно с изпълнението на Мултифондова Стратегия за местно развитие. 



Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" 

Новото лице на подхода Лидер-Водено от общностите местно развитие 

определя още по-важна и още по-активна роля на представителите на 

общностите за местно развитие, важно е тяхното включване, привличане и 

съпричастност за съвместно използване на всички новосъздадени 

възможности. 

МИГ има създаден добре обучен и структуриран административен екип, 

както и е създаден добър капацитет сред членовете на УС и КС за работа по 

бъдеща Стратегия за местно развитие.  

МИГ се ползва с добра репутация и доверие  на своята територия, местните 

заинтересовани страни продължават да имат идеи и очаквания, които биха 

се реализирали с една нова и по-разширена Стратегия-мултифондовата. 

МИГ смята, че с натрупания опит и създадения  капацитет на своята 

територия  има реален шанс да надгради постигнатите резултати с по-

разширени/интегрирани интервенции. МИГ е идентифицирал над 50 нови 

проектни идеи за новия програмен период, както и наличието на 

бенефициенти, за които имаше недостиг на средства по Стратегията за 

местно развитие. 
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Финансовото обезпечение за дейностите на МИГ ще бъде с безвъзмездна 

помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие” на местна инициативна група 

(МИГ), одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за местно развитие” (подмярка 19.2) от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 

г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) за прилагане на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР). 

Финансовата помощ се предоставя за дейности, които ще допринесат за 

постигане на следните цели: 

- обезпечаване на МИГ с необходимия финансов ресурс за ефективното 

изпълнение на стратегия за ВОМР и нейното популяризиране; 

- повишаване на информираността на населението относно подхода ВОМР и 

насърчаване на активното му участие в процеса на прилагане на стратегии 

за ВОМР. 

Ангажирането на опитен експертен и управленски екип на МИГ, съвместно с 

наемане на доказани външни експерти гарантира успешното изпълнение на 

Стратегията за местно развитие. 
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НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 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. 

За изпълнение на стратегията за ВОМР екипа на МИГ е длъжна да: 

 поддържа деловодна система и архив, от които може да бъдат 

проследени актовете на органите на МИГ; 

 информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

 одобрява и публикува на електронната страница на МИГ индикативна 

годишна работна програма за приемите по съответните мерки от 

стратегията за ВОМР за следващата календарна година; 

 подготвя и обявява прием на проектни предложения; 

 разработва, одобрява и публикува в ИСУН насоки, образци на 

документи и процедури по чл. 46, ал. 1 за всяка мярка не по-късно от 

20 работни дни преди началната дата за прием на проекти; 

 приема проектни предложения на кандидати към стратегия за ВОМР в 

ИСУН; 
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 извършва подбор на проекти и определя размера на финансовата 

помощ; 

 сключва договор като трета страна с одобрените кандидати; 

 осъществява мониторинг на изпълнението на проектите и подпомага 

методически получателите на финансова помощ; 

 осъществява посещения на място на кандидати и получатели, когато 

това е предвидено в процедурата по чл. 41 от ПМС № 161, в нормативен 

акт или в споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР или 

договора за предоставяне на финансова помощ; 

 подпомага одобрените кандидати при подготовката на искания за 

плащане до ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР); 

 изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с 

изпълнението на стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 - 

2020 г. или от друг УО; 
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 в срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвя и 

представя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на останалите програми, 

страна по споразумението по чл. 38, годишен доклад за отчитане 

изпълнението на стратегията за ВОМР; 

 информира своевременно УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и останалите УО за 

проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията; 

 предоставя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., на УО на програмите, страна по 

споразумението по чл. 35 на ПМС № 161, и на ДФЗ (за проекти, 

финансирани от ЕЗФРСР) възможност за наблюдение на заседанията на 

КИПП; 

 извършва последваща оценка за изпълнение на стратегията; 

 осигурява на интернет страницата на МИГ връзка с интернет страниците 

на получателите на финансова помощ по стратегията за ВОМР, които имат 

такива; 

 изпълнява и други задължения, предвидени в споразумението по чл. 38 

или по чл. 35 от ПМС № 161. 
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При изпълнение на стратегията за ВОМР оперативния екип на МИГ е 

длъжен да осигури публичност на дейността на МИГ и на източниците на 

финансиране съгласно: 

 изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., 

съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за 

програмен период 2014 - 2020 г.; 

 приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на 

Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на 

Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 

2014 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от 28 

април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 

по отношение на изменението и съдържанието на програмите за развитие 

на селските райони, публичността на тези програми и коефициентите на 

преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29 април 2016 г.); 
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 раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне 

на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за 

морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 

г.), приложими за мерките за информация и публичност. 

 За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на 

интернет страницата си и следната информация: 

1. одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички 

последващи изменения; 

2. всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен 

орган и колективния върховен орган; 
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3. актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на 

членовете на колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната 

регистрация на физическите лица или седалището и адреса на управление 

на юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от 

заинтересовани лица, които представлява; 

4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения; 

5. регистър на сключените договори с физически и юридически лица при 

възлагане на обществени поръчки, който съдържа информация за избрани 

изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките; 

6. (профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки; 

7. електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; 

8. списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, 

ал. 1, т. 8; 

9. критерии за оценка на проектите; 

10. решенията на комисията за избор на проектите и на колективния 

управителен орган за одобрение на проектите; 

11. всички правила за работа на МИГ; 
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12. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на 

МИГ, представени в Централния регистър при Министерството на 

правосъдието; 

13. годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за 

ВОМР, представяни пред УО на ПРСР 2014 - 2020. 

 Информация по ал. 1 се публикува при спазване на 

изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за 

обществените поръчки и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

относно финансирането, управлението и мониторинга на общата 

селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 

352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 

№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L, бр. 345, 20 

декември 2013 г.) след получаване на изрично писмено съгласие 

от физическите лица и едноличните търговци. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!  
 

ВЕСЕЛИН СТОЙКОВ, ЛЕКТОР 
 

10 декември 2017г., гр.Лясковец 
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-Експерт СВОМР 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 
50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", 

Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, 
Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по 

подмярка  19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  
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