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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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Тема на обучението :  

„Прилагане на ВОМР и Многофондова 

стратегия за местно развитие. Роля и 

отговорности.  

Работа с местна общност и 

заинтересовани страни“ 

 

 

 

Обучителен модул:  

 

Нормативна рамка за прилагане на 

Многофондова СВОМР– Първа  част 
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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План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: 

Минималните дейности, които ще се включват в плана са свързани с провеждане на 

мобилни информационни дни – информационни срещи с потенциални кандидати във 

всички населени места от територията и предоставяне на консултации на място; 

срещи с конкретни групи потенциални бенефициенти / обучения по конкретни мерки, 

реализиране на иновативни подходи за популяризиране на Стратегията за ВОМР и 

ангажиране на общността и др. 

Към Плана за действие, МИГ ще прилага следните подробни  планове и процедури, 

които са разработени с цел ефективно изпълнение на дейностите и постигане целите 

на Стратегията за ВОМР: 

1. Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията; 

2. Годишни планове за отваряне на прием по мерките от Стратегията; 

3. Процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ. 

 Местната инициативна група разработва недискриминационна и прозрачна 

процедура и обективни критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР. 
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4. Годишни планове за дейността на МИГ; 

5. Годишни финансови планове на МИГ; 

6. Вътрешни правила за контрол и предотвратяването изпиране на пари; 

7. Правилник за вътрешния трудов ред; 

8. Процедурни правила за подбор и назначаване на персонала; 

9. Система за предварителен контрол при поемане на финансови задължения; 

10. Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ; 

11. Процедура за инвентаризация на МИГ; 

12. Процедура и правила за документооборота и съхранението на информация 

на МИГ; 

13. Вътрешни правила  за работа на изпълнителния екип и взаимодействието 

му с УС, КС и ОС МИГ; 

14. Правилник за дейността на УС на МИГ; 

15. Правилник за дейността на КС на МИГ; 

16. Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията; 

17. Годишен План за информационни и консултационни дейности. 
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След подготовка на заявлението за финансиране на административните разходи, екипа 

на МИГ подготвя, съгласува и планира изпълнението на График за отваряне на прием по 

мерките от Стратегията за ВОМР. 

1. Покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ; 

2. Информиране, консултиране и подпомагане на потенциалните кандидати за 

подготовката на проекти; 

3. Регистриране (приемане) на предложения за проекти; 

4. Оценки за административно съответствие и допустимост на кандидати, дейности и 

разходи; 

5. Техническа оценка и класиране на проектопредложенията; 

6. Заседания на Комисия за избор на проекти ; 

7. Представяне на предварително избраните проектопредложения на Областното звено 

на РА за проверка за съответствие; 

8. Проверка за съответствие на разходите по допустимост и процедурата за оценка на 

проекти и одобрение на проектите; 

9. Уведомяване на одобрените и неодобрените кандидати; 

10. Подписване на договори и на промени. 
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Мониторинг на финансираните проекти 

1. Наблюдение на прилагането на проектите; 

2. Подпомагане  подготовката на заявки за плащания до РА и доклади от 

бенефициенти; 

3. Проверка на място; 

4. Одобрение/ отхвърляне на плащанията;  

5. Последваща проверка; 

6. Изготвяне на 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; 

7. Наблюдение на прилагането на стратегията; 
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За изпълнение на стратегията за ВОМР МИГ планира  да: 

1. поддържа деловодна система и архив, от които може да бъдат проследени 

актовете на органите на МИГ; 

2. информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати; 

3. одобрява и публикува на електронната страница на МИГ индикативен график за 

приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна 

година; 

4. подготвя и публикува покана за подбор на проекти; 

5. публикува на електронната страница на МИГ указания и образци на документи 

за кандидатстване за всяка мярка не по-късно от 3 месеца преди публикуване на 

покана за подбор на проекти; 

6. приема заявления за финансова помощ; 

7. създава и поддържа електронен регистър за постъпилите проекти по стратегията 

за ВОМР, в който се отразява състоянието и движението на всеки проект; 

регистърът се публикува на електронната страница на МИГ; 
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8. извършва подбор на проекти и определя размера на финансовата помощ; 

9. извършва преценка за съответствие на заявленията за предоставяне на финансова 

помощ по стратегията за ВОМР, подадени по ОПОС 2014 – 2020 г. и ПМДР; 

10. сключва договор като трета страна с одобрените кандидати съгласно правилата на 

съответната програма; 

11. осъществява мониторинг на изпълнението на проектите и подпомага методически 

получателите на финансова помощ; 

12. осъществява посещения на място на кандидати и получатели, когато това е 

предвидено в процедурата по чл. 45, ал. 2, в нормативен акт или в договора; 

13. подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до ДФЗ – 

РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и УО на съответната програма и за 

изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението; 

14. 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; 

15. 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 договора по чл. 38, 

годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР; 
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16. информира своевременно УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и останалите УО за 

проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията; 

17. за проектите по ЕЗФРСР въвежда информация за изпълнението на стратегия за 

ВОМР, в това число данни на всички постъпили проекти (одобрени и неодобрени), в 

отделна информационна система, която е функционално свързана с 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на ЕС в Република България за периода 2014 – 2020 г. 

(ИСУН 2020); 

18. за проектите по останалите програми въвежда в ИСУН 2020 информация за 

проектите в съответствие с правилата на съответната програма; 

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

договора и на ДФЗ – РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) възможност за 

наблюдение на заседанията на КИП; 

20. извършва последваща оценка за изпълнение на стратегията. 

21. Всяка година в срок до 31 януари МИГ подава в УО на ПРСР 2014 – 2020 г. 

обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМР за предходната календарна година, по 

образец, утвърден със заповед от министъра на земеделието и храните или 

оправомощено от него лице. 
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НОРМАТИВНА СРЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ  

НА МИГ И ПОДХОДА ВОМР 

-Стратегия за ВОМР на МИГ ; 

- МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕДА ЗА ОЦЕНКА  НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР съгласно чл. 41, ал. 2 от  ПМС 161 от 

4 юли 2016 за определяне на правила за координация между управляващите органи на 

програмите и местните инициативни групи, съответно местните инициативни рибарски 

групи, във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ 

за периода 2014 - 2020 г.; 

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.; 

НАСОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И 

УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ; 

-Указания за прием на проекти към СВОМР от ПРСР на УО на ПРСР; 

-Указания за прием на проекти към СВОМР от ОПРЧР на УО на ОПРЧР; 
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 РЕД ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРСР 2014-2020 

КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ; 

 - РЕД ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЧР 2014-

2020 КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ; 

 -Постановление № 161 от 4 юли 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.; 

 НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия 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.; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 

НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно подпомагане на 

развитие-то на селските райони от Европейския земеделски фонд за 

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

1698/2005 на Съвета. 
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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.; 

- Закон за държавните помощи; 

-Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията; 

- ИГРП за отваряне на прием по мерките от Стратегията; 

-Годишни планове за дейността на МИГ; 

-Годишни финансови планове на МИГ; 

- Вътрешни правила за контрол и предотвратяването изпиране на пари; 

- Правилник за вътрешния трудов ред; 

- Процедурни правила за подбор и назначаване на персонала; 

-Вътрешни правила  за работа на изпълнителния екип и взаимодействието му 

с УС, КС и ОС МИГ; 

- Правилник за дейността на УС на МИГ; 

-Правилник за дейността на КС на МИГ; 

-- ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове; 

-- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията; 

-- Годишен План за информационни и консултационни дейности. 
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  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 17 декември 2013 година 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; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1304/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от  17 декември 2013 година 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; 



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" 

РЕД ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРСР 2014-2020 

КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР  

Редът за оценка на проектни предложения е разработен на 

основание чл. 41, ал. 2 от  ПМС 161 от 4 юли 2016г. 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., 

§27 от Постановление № 75 от 13 Април 2017г. за изменение и 

допълнение на Постановление №161 на Министерския съвет от 

2016г. и е съобразена с Минималните изисквания утвърдени от 

заместник министър-председателя по чл.5, ал.1, т.2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация.  
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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА МИГ 

МИГ изготвя Индикативна годишна работна програма в съответствие с чл. 

26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за 

определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 

МИГ спазва Образец на ИГРП, който  е наличен на електронен адрес: 

http://www.eufunds.bg/images/eu_funds/files/Period_2014_2020  

Председателя на УС на МИГ одобрява ИГРП за приемите по съответните 

мерки от Стратегията за ВОМР за следващата календарна година по 

образец. 

Не по-късно от 30 ноември на текущата година МИГ публикува на интернет 

страницата си ИГРП за следващата календарна година.  

Изменения в ИГРП се одобряват със Заповед на председателя на УС  и се 

публикуват на интернет страницата на МИГ в тридневен срок от 

одобрението.  

http://www.eufunds.bg/images/eu_funds/files/Period_2014_2020
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 (1)Въз основа на одобрената СВОМР и включените в нея мерки, ИГРП и 

при спазване на указанията на УО на ПРСР, МИГ разработва Насоки за 

кандидатстване, които включват условия за кандидатстване и условия за 

изпълнение на одобрените проектни предложения. В тях се посочват 

критериите и методиката за оценка на проектните предложения. Условията 

за кандидатстване се разработват по образец, наличен на електронен адрес: 

http://www.eufunds.bg/images/Образци . 

За ефективно провеждане на приемите по мерките от СВОМР, МИГ 

разработва подробни правила за работа на комисиите, контролни листове за 

проверка на проектите, които гарантират извършването на проверка за 

наличие на всички изискуеми документи по съответната мярка и спазване 

на всички условия за допустимост на кандидата, дейностите и разходите, за 

одобрение за които се кандидатства. 

(2) Управителния съвет на МИГ одобрява за всяка процедура Условия за 

кандидатстване с проектни предложения за изпълнение на стратегията, в 

т.ч. специфичните критерии, предвидени от МИГ в одобрената стратегия за 

ВОМР. 

http://www.eufunds.bg/images/Образци
http://www.eufunds.bg/images/Образци
http://www.eufunds.bg/images/Образци
http://www.eufunds.bg/images/Образци
http://www.eufunds.bg/images/Образци
http://www.eufunds.bg/images/Образци
http://www.eufunds.bg/images/Образци
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 (1)При разработване на Условията за кандидатстване МИГ спазва Указанията 

за приложим режим на държавните помощи и условия, произтичащи от него, на 

МЗХГ и използва утвърдените по ЗУСЕСИФ, образци и формуляри. 

(2) Насоките за кандидатстване се съгласуват  за съответствие с приложимите 

правила за държавните помощи по реда на чл. 26, ал.3 от ЗУСЕСИФ с 

министъра на финансите за мерките и дейностите, за които това се изисква 

съгласно цитираните Указания. 

(3) При установени непълноти в насоките МИГ съвместно с УО на ПРСР 

предприемат мерки за привеждането им в съответствие с правилата по 

държавните помощи. 

Насоките за кандидатстване се публикуват за публично обсъждане на  

страницата на МИГ, за срок не по малко от 1 седмица. 

След отразяване на коментарите, окончателният вариант на Насоките за 

кандидатстване и приложенията към тях се одобряват от УС, в срок 10 дни след 

изтичане на срока за публично обсъждане. 
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ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 (1)УС на МИГ взема решение за обявяване на подбор на проектни предложения при 

съобразяване с ИГРП и одобрява обява за прием на проектни предложения към стратегията 

за ВОМР и насоки и образци на документи за кандидатстване по всяка мярка от 

стратегията за ВОМР.  

(2) Обявата за прием съдържа най-малко: 

1. наименование на мярката от стратегията за ВОМР; 

2. допустими кандидати; 

3. допустимите дейности; 

4. период за прием и място за подаване на проектни предложения; 

5. бюджет на приема; 

6. минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект; 

7. критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест; 

8. лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация; 

9. начина за подаване на проектни предложения: 

а) електронно чрез ИСУН; 

б) на хартия чрез ИСУН; при избор на този начин на подаване на документи служител на 

МИГ прикачва в системата всички получени документи. 
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(1) Местната инициативна група подготвя в ИСУН проекта на процедура за 

прием на проекти в съответствие с одобрената обява и насоките за 

кандидатстване, включително относимите документи по мярката, за което 

информира с писмо УО на ПРСР 2014 - 2020 г. не по-късно от 20 работни дни 

преди началния срок за прием на проектни предложения. 

(2) Управляващият орган на ПРСР 2014 - 2020 г. активира процедурата по ал. 

1 в ИСУН в срок до 10 работни дни от получаването на писмото, като чрез 

ИСУН информира МИГ. 

(3) При необходимост от допълнителна информация или нередовност, 

непълнота или неяснота УО на ПРСР 2014 - 2020 г. писмено чрез ИСУН 

уведомява МИГ, която в срок до 5 работни дни от получаване на 

уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти 

или неясноти и/или да представи допълнителни и/или нови документи и 

информация. В този случай срокът по ал. 2 спира да тече. 

(4) Обявата за прием на проектни предложения се публикува от МИГ на 

интернет страницата на МИГ и най-малко в един местен вестник или друга 

местна медия, както и на общодостъпно място пред офиса на МИГ и 

сградите на общинските администрации на територията на МИГ не по-късно 

от 3 работни дни след активирането ѝ в ИСУН. 
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ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 (1) Проектно предложение от кандидат към стратегия за ВОМР се подава в 

срока, определен в процедурата за прием на проектни предложения в ИСУН, 

съгласно условията и реда на Наредбата 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. 

(2)Към проектното предложение по ал.1 се прилагат: 

-определените от МИГ изикуеми документи по приложение №1 

- декларация съгласно приложение № 2; 

- формуляр за мониторинг съгласно приложение № 3. 

(3) Документите се представят във формат "pdf", сканирани от оригинал или от 

нотариално заверено копие. 



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" 

МОНИТОРИНГ И ПРОВЕРКА НА МЯСТО 

Изпълнението на отделните проекти в рамките на стратегиите за ВОМР се 

извършва при спазване на изискванията на ПРСР. 

 (1) Мониторинг върху изпълнението на проект в рамките на стратегия за 

ВОМР се извършва от МИГ, както и от органите, отговорни за управлението 

и контрола на програмата. 

(2) Във връзка с изпълнението на задачите по ал. 1 МИГ изискват от 

бенефициентите информация. 

(3) При установяване на затруднения за изпълнение на проектите и целите 

на стратегията МИГ докладват на УО на ПРСР и предлагат мерки за 

преодоляването им. 

(4) При изпълнение на задачите по ал. 1 съответният орган си 

взаимодейства с УО на ПРСР и с МИГ. 
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Постановление № 161 от 4 юли 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. 

Цел, обхват и структури 

 (1) С постановлението се определят условията и редът за осъществяване на координация 
между управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) и 
местните инициативни групи (МИГ), и местните инициативни рибарски групи (МИРГ) във връзка 
с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) за периода 2014 – 
2020 г. 

(2) Координацията по ал. 1 се осъществява във връзка с разработването, подбора на проекти 
и изпълнението на стратегии за ВОМР, подкрепени по повече от един от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 

(1) 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. 
(2) Подходът „ВОМР“ се прилага при запазване на специфичните за всяка програма цели и 

приоритети и при спазване на хоризонталните принципи на политиката за изпълнение на ЕСИФ.  
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Отговорен Управляващ орган. Комитет за координация 

 (1) Управляващият орган на ПРСР отговаря за прилагане на Подхода „ВОМР“. 
(2) Управляващият орган на ПРСР координира действията на програмите по чл. 1, ал. 1 при 

изпълнение на: 
1. подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР, с изключение на дейностите по 

предоставяне на помощ за финансиране на малки пилотни проекти; 
2. подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от ПРСР; 
3. мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ от ПМДР. 
(3) За изпълнение на функциите си по ал. 2 УО на ПРСР може да изисква от другите УО на 

програмите информация във връзка с изпълнението на подхода. 
(4) В изпълнение на ал. 2 УО на ПРСР предоставя информация на УО на програмите по чл. 1, 

ал. 1. 

Обмен на информация и предоставяне на методическа помощ 

Управляващите органи на програмите по чл. 1, ал. 1, както и МИГ/МИРГ и бенефициентите 
въвеждат, събират и систематизират коректна и достоверна информация относно дейностите по 

изпълнението, управлението, наблюдението, оценката и контрола на проектите съобразно своите 
отговорности в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ 
(ИСУН). 

 (1) Разяснения на въпроси, свързани с изисквания при подготовката на стратегии за ВОМР и с 
изисквания към изпълнението на Подхода „ВОМР“, се публикуват на интернет страницата на ПРСР 
и на Единния информационен портал за фондовете от ЕС. 

(2) Когато въпросът е от компетентността на друг УО на програма по чл. 1, ал. 1, УО на ПРСР 
предварително изисква писмено разяснение по поставените въпроси. Въпросите се адресират до 
УО на ПРСР. 

Управляващите органи на програмите по чл. 1, ал. 1 публикуват на своята интернет страница 
в самостоятелна рубрика информация и документи, свързани с изпълнението на Подхода „ВОМР“.  

Управляващият орган на ПРСР предоставя информацията за Подхода „ВОМР“, както и връзка 

към интернет страниците на УО на програмите по чл. 1, ал. 1 и на МИГ и МИРГ за публикуване в 
Единния информационен портал. 
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Информация и публичност 

При изпълнението на стратегиите за ВОМР и на одобрените за финансиране проекти МИГ, МИРГ 
и бенефициентите спазват изискванията на 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.  
При изпълнението на мерките за информация и публичност МИГ, МИРГ и бенефициентите 

спазват изискванията на 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. и съгласно Приложение ІІІ към чл. 
13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 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 (ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18 от 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 на 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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БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!  
 

ВЕСЕЛИН РАДЕВ, ЛЕКТОР 
 

9 декември 2017г., гр.Лясковец 
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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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