
 

 

 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

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" 
1 

 

1 

 

                                                                                                                                            
 

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 
№ 09-ВОМР/ 03.10.2017г. 

Гр.Лясковец 
 

 
Днес, 03.10. 2017г., в офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя редовно 
свикано заседание на УС за дейности по ВОМР при следния Дневен ред: 
 
• Дата: 3 октомври  2017г. 
• Час: 11.00ч. 
• Място: офис на МИГ в град Лясковец, Младежки дом 
• Дневен ред: 
 
1.Докладване на информация и вземане на решение за Промяна в 
Индикативна годишна работна програма на МИГ за 2017г. 
 
2. Обсъждане и приемане на Решение за внасяне в МЗХ-УО Искане за 
промяна в Стратегия за ВОМР както следва: 
-съдържание на допустими дейности и бенефициенти в  Мярка МИГ02 
„Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и 
Стражица“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” ; 
- съдържание на допустими разходи, интензитет и корекция на техническа 
грешка в  Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”; 
-корекция в интензитет по Мярка МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски 
стопанства”: 
-корекция на техническа грешка в мярка МИГ4.2  „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на  селскостопански продукти” 
-докладва: М.Маринова 
 
3. Вземане на Решение за свикване на Общо събрание на МИГ за 
обсъждане на искана промяна в Стратегия за местно развитие. 
    -докладва: М.Маринова 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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4.Одобрение на Доклад от приключила Процедура за  избор на външни 
експерти – оценители, които да участват в комисиите за избор на проекти 
(КИП) в отделните етапи за оценка и одобрение на постъпилите проектни 
предложения/заявления за получаване на финансова помощ по мерките 
включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие 
(СВОМР) на  СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица“ за програмния период 
2014-2020 г. 
-докладва: М.Петкова 
 
5.Други 
В Заседанието участие взеха следните Членове на УС:  
 
-д-р Ивелина Гецова: да 
-Красимира Желязкова: да 
-Антоанета Чукурова: да 
-Мариела Терзиева: да 
-Пламен Пенчев: да 
-Петър Тахрилов: да 
-Денчо Димов: участва по телефона 
 
Заседанието стартира навреме както следва: 
 
По т.1. от Дневния ред, а именно: Докладване на информация и вземане 
на решение за Промяна в Индикативна годишна работна програма на МИГ 
за 2017г. 
 
По обективни причини е необходимо да бъде променена Индикативна 
годишна работна програма на МИГ за 2017г. 
 
Оперативно, до края на 2017г. МИГ има възможност да отвори приеми по 
следните мерки: 
 

 Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и  на културното и природното наследство на селата. 
Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна 
идентичност и местната култура”. 

 Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица 
в икономиката на общините Лясковец и Стражица“. 

 Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” 
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Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 
 

РЕШЕНИЕ №38/09-ВОМР/ 03.10.2017г. 
 
УС на МИГ  одобрява следните промени в Индикативна годишна работна 
програма на МИГ за 2017г.:  
 
Приеми да бъдат подготвени и отворени по следните 3 на брой мерки: 
 

 Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и  на културното и природното наследство на селата. 
Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна 
идентичност и местната култура”. 

 Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица 
в икономиката на общините Лясковец и Стражица“. 

 Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” 
 
-Приложение: ИГРП за 2017г. 
 
Гласуване:  
-ЗА: 6 гласа 
-ПРОТИВ: 0 гласа 
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
 
По т.2. от Дневния ред, а именно: Обсъждане и приемане на Решение за 
внасяне в МЗХ-УО Искане за промяна в Стратегия за ВОМР както следва: 
 
-съдържание на допустими дейности и бенефициенти в  Мярка МИГ02 
„Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и 
Стражица“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” ; 
 
- съдържание на допустими разходи, интензитет и корекция на техническа 
грешка в  Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”; 
 
-корекция в интензитет по Мярка МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски 
стопанства”: 
 



 

 

 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

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" 
4 

 

4 

-корекция на техническа грешка в мярка МИГ4.2  „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на  селскостопански продукти” 
-докладва: М.Маринова 
 
В процеса на комуникация с УО на ОПРЧР и УО на ПРСР се установиха 
технически грешки, неясноти/непълноти при описаните в Стратегията за 
ВОМР мерки както следва: 
 
- МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините 
Лясковец и Стражица“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – 
Стражица” ; 
Тук са установени неясноти в прилагането на допустимите дейности и 
липсват като допустими бенефициенти партньорите, т.е. Общините като 
самостоятелни кандидати без партньори няма да могат да изпълняват част 
от дейностите. Налични са и други  технически грешки или такива, 
произтичащи от промени в действащата нормативна база по ОПРЧР. 
Неяснотите следва да се отстранят и промяната да се обоснове с помощта 
на УО на ОПРЧР.  
Приложение: промяна в МИГ02 „Местни инициативи за заетост на 
територията на общините Лясковец и Стражица“ от Стратегията за ВОМР 
на МИГ „Лясковец – Стражица” ; 
 
Необходими промени: 
Допустими типове бенефициенти. 
- Работодатели – микро, малки и средни предприятия;  
- Общини, в качеството им на работодатели – общините Лясковец и 
Стражица. 
 
4. Допустими дейности. 

• Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца 
– ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 Кандидатът следва да осигури заетост за период до 12 месеца на 
лица от допустимата целева група. Трудовите и осигурителните 
отношения на наетите в рамките на проекта лица от работодателя, се 
уреждат при условията на българското трудово и осигурително 
законодателство. Лицата се наемат по трудово правоотношение. 

• Следва да се има предвид, че Работодателят е длъжен да запази 
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работното място за минимум 12 месеца на минимум 50% от наетите 
по проекта лица, след приключване на дейностите по проекта.  

• Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната 
квалификация или придобиване на нова; 

• Предоставяне на обучение за придобиване на ключови 
компетентности, които са необходими за заемане на новото работно 
място; 

• Осигуряване на обзавеждане, оборудване, ДНА и стопански 
инвентар свързани с новите работни места и местни инициативи за 
заетост; 

• Дейности, свързани с подкрепа за наемане на лица с увреждани, в 
това число осигуряване на наставник на лица с увреждания. 

• Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест. 

№ Критерии 
Тежест 
(точки) 

І.  Критерии за оценка  90 т. 
1.  Оперативен капацитет 15 т. 

1.1.  
Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в 
изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното 
предложение   

10 т. 

1.2. 

Опит на законния представител на кандидата (управител, 
прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в 
организация, управление/изпълнение на проекти и/или в дейности 
като тези, включени в проектното предложение 

5 т. 

2. Съответствие 20 т 
2.1. Описание и обосновка на целите на проекта 10 т. 
2.2. Описание на целевите групи по проекта и техните нужди 10 т. 

3. Методика и организация   35 т. 
3.1. Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати 15 т. 
3.2.  Яснота на изпълнение на дейностите   20 т. 

4. Бюджет и ефективност на разходите 20 т. 

4.1. 
Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и 
структурираност на бюджета 

20 т. 

ІІ.  Специфични критерии за оценка и избор на проекти 10 т. 

1. 
.„Създадени зелени работни места (работни места, които 
допринасят за опазване и възстановяване на околната среда, 
също така в сферата на екологията, рециклирането и 

5 т. 
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благоустройството) 

2.  
Свързаност/синергия на проекта с друг проект от 
Стратегията или проекта решава проблем идентифициран 
като такъв при анализите на територията 

5 т. 

Общо: 100 т. 
 
 
 
- Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”; 
Тук се установява като пропуск или непълно разписване в част 
„Допустими разходи“ по дейностите. Също така е необходимо да се 
промени интензитета на мярката, тъй като в Наредба 12 за прилагане на 
мярка 7.2. са добавени облекчаващи условия за прилагане на интензитета, 
както и в Наредба 22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2. 
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие" също. 
 
Към момента на разработване на мярката не е била налична Наредба 12 за 
прилагане на мярка 7.2. Тя обнародвана през м.юли 2016г., два месеца след 
внасяне на СВОМР за одобрение. В този смисъл, в Стратегията на МИГ в 
част “Допустими разходи“ има установена липса/пълно описание на 
разходите, както и че, разходите не съответстват напълно с част 
„Допустими дейности“. Причина за това е, че мярката е разработвана 
съгласно с текстовете от официално одобрен към 2016г. документ 
„Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“.  
В него за мярка 7.2. са записани следните допустими разходи: 
Разходите се свеждат до: 
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията 
на недвижимо имущество; 
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, 
обзавеждане до пазарната цена на актива; 
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на 
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации 
относно екологичната и икономическата устойчивост; 
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на 
компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски 
права, търговски марки. 
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Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по 
т. „а“, „б“ и „г“. 
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са 
недопустими за подпомагане по подмярката. 
Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, 
например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, 
административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за 
подпомагане по подмярката. 
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, 
свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които 
бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо 
както следва: 
• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за 
общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно 
изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и; 
• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по 
проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за 
избор на изпълнител/и по ЗОП.   
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на 
възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта 
на ДДС. 
 
За да съответства на Наредба 12 за мярка 7.2., Мярката в Стратегията за 
ВОМР следва да се промени с допълване в част „Допустими разходи“: 
 
Необходимо е допълване на мярката със следните текстове: 
Допустими за финансова помощ са следните разходи: 
1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, 
обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или 
друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане 
дейности по чл. 4 от Наредба 12, които са: 
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните 
работи; 
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените 
разходи по буква „а“; 
2. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, 
оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез 
финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности по чл. 4 
от Наредба 12.; 
3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, 
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лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност; 
4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, 
инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична 
устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на 
проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на 
неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия 
размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 
3. 
 
В Наредба 22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие" има актуален текст:  
 
…Чл. 9. (1) 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. 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) 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; 
2. която не е включена в ПРСР 2014 - 2020 г. и не е част от Регламент (EC) 
№ 1305/2013, е в размер на: 
а) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) 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 по образец, утвърден от 
изпълнителния директор на ДФЗ; 
б) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) до 70 на сто - когато 
получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно 
представения "Анализ разходи-ползи (финансов анализ)", изготвен по 
образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ; 
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 
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полза. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Интензитетът на 
помощта за проект, финансиран от фонд, различен от ЕЗФРСР, се определя 
в съответната програма. 
 
В Наредба  № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. 
"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г.  
 
…Чл. 9. Финансова помощ по реда на тази наредба се предоставя в 
рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата на 
възстановяване на действително направени и платени допустими разходи. 
Чл. 10. (1) Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на 
допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след 
извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. 
(2) Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на 
инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на 
анализ "разходи – ползи" (финансов анализ), с изключение на случаите за 
проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане 
разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и 
за проекти по чл. 4, т. 7.  
(3) Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на 
допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след 
извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз 
основа на анализ "разходи – ползи" (финансов анализ), но общият размер 
на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не 
надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро. 
 
Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 
 

РЕШЕНИЕ №39/09-ВОМР/ 03.10.2017г. 
 

Промени в Мярка МИГ7.2. 
УС на МИГ  одобрява следните промени в Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – 
Стражица” и ги предлага за обсъждане на Общото събрание на МИГ и 
внасяне за промяна на СВОМР в МЗХ-УО. 
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Настоящ текст Предложение за промяна Обосновка 
3. Допустими дейности и 
разходи: 
Допустими разходи: 
а) Изграждането, включително 
отпускането на лизинг, или 
подобренията на недвижимо 
имущество; 
б) Закупуването или вземането 
на лизинг на нови машини и 
оборудване, обзавеждане до 
пазарната цена на актива; 
в) Общи разходи, свързани с 
изброените по-горе, например 
хонорари на архитекти, 
инженери и консултанти, 
хонорари, свързани с 
консултации относно 
екологичната и 
икономическата устойчивост; 
г) Нематериални инвестиции: 
придобиването или развитието 
на компютърен софтуер и 
придобиването на патенти, 
лицензи, авторски права, 
търговски марки. 
Разходите по т. „в“ не трябва 
да надхвърлят 12% от сумата 
на разходите по т. „а“, „б“ и 
„г“. 
Оперативните разходи, 
свързани с предоставянето на 
услугите са недопустими за 
подпомагане по подмярката. 
Разходи различни от 
посочените в т. „б“, свързани с 
договора за лизинг, например 
марж на лизингодателя, 

В т.3. Допустими дейности 
и разходи: 

Допустими разходи: 

Допустими за финансова 
помощ са следните 
разходи: 

1. за строителство, 
реконструкция, 
рехабилитация, 
изграждане, обновяване, 
ремонт и/или реставрация 
на сгради и/или 
помещения и/или друга 
недвижима собственост 
съгласно допустимите за 
подпомагане дейности, в 
СВОМР, които са: 

а) разходи, свързани с 
прякото изпълнение на 
строително-монтажните 
работи; 

б) непредвидени разходи в 
размер до 5 на сто от 
стойността на одобрените 
разходи по буква "а"; 

2. за закупуване на нови 
транспортни средства, 
мобилни обекти, 
оборудване и обзавеждане 
до пазарната им стойност, 
включително чрез 
финансов лизинг, съгласно 

Чл. 39., т.1 от
Наредба 
22/14.12.2015г. 
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. 
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разходи за рефинансиране на 
лихви, административни 
разходи и разходи за 
застраховка са недопустими за 
подпомагане по подмярката. 
Допустими са авансови 
плащания в размер до 50% от 
публичната помощ, свързана с 
одобрените допустими 
разходи. За проекти, по които 
бенефициентите са 
възложители по ЗОП, 
авансовото плащане е 
допустимо както следва: 
-до 12% от стойността на 
одобрената публична помощ 
по проекта за общи разходи и 
при наличие на документи от 
проведената съгласно 
изискванията на ЗОП 
процедура за избор на 
изпълнител/и; 
-разлика до 50% от стойността 
на одобрената публична 
помощ по проекта след 
провеждане на всички 
процедури и сключване на 
договор за избор на 
изпълнител/и по ЗОП.   
Разходите за ДДС са 
допустими в случаите, когато 
не подлежат на 
възстановяване в съответствие 
с националното 
законодателство в областта на 
ДДС. 

допустимите за 
подпомагане дейности , 
съгласно СВОМР; 

3. за придобиване на 
компютърен софтуер, 
патентни и авторски права, 
лицензи, регистрация на 
търговски марки, до 
пазарната им стойност; 

4. свързани с проекта, в 
това число разходи за 
хонорари за архитекти, 
инженери и консултанти, 
консултации за 
икономическа и 
екологична устойчивост на 
проекта, извършени както 
в процеса на подготовка на 
проекта преди подаване на 
заявлението за 
подпомагане, така и по 
време на неговото 
изпълнение, които не 
могат да надхвърлят 10 на 
сто от общия размер на 
допустимите разходи по 
проект, включени в т. 1, 
буква "а", т. 2 и 3. 

Допустимите разходи по 
т. 4 не може да 
надхвърлят следните 
стойности: 

4.1. за консултантски 
услуги, свързани с 
подготовката на проекта, 
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като част от разходите по 
т. 4 не могат да надхвърлят 
1 на сто от допустимите 
разходи по т. 1, буква "а", 
т. 2 и 3; 

4.2. за консултантски 
услуги, свързани с 
управлението на проекта, 
като част от разходите по, 
т. 4 не могат да надхвърлят 
1 на сто от допустимите 
разходи по  т. 1, буква "а", 
т. 2 и 3; 

4.3. разходите за изготвяне 
на технически и/или 
работен проект в случаите 
на строително-монтажни 
дейности, като част от 
разходите по т. 4 не могат 
да надхвърлят 5 на сто от 
допустимите разходи по т. 
1, буква "а"; 

4.4. разходите за 
строителен надзор, като 
част от разходите по т. 4 
не могат да надхвърлят 2 
на сто от допустимите 
разходи по, т. 1, буква "а"; 

4.5. разходите за авторски 
надзор, като част от 
разходите по  т. 4 не могат 
да надхвърлят 1 на сто от 
допустимите разходи по т. 
1, буква "а". 
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Разходите по  т. 3 са 
допустими само в случай, 
че се кандидатства за 
разходи по т. 1, буква "а" и 
са необходими за 
постигане на целите на 
мярка 7.2 от СВОМР  

Разходите по, т. 4 са 
допустими, ако са 
извършени не по-рано от 1 
януари 2014 г., независимо 
дали всички свързани с тях 
плащания са направени. 

Дейностите и разходите по 
проекта с изключение на 
разходите по т. 4 са 
допустими, ако са 
извършени след подаване 
на заявлението за 
подпомагане, независимо 
дали всички свързани с тях 
плащания са направени. 

(Закупуването чрез 
финансов лизинг на 
активите е допустимо, при 
условие че ползвателят на 
помощта стане собственик 
на съответния актив не по-
късно от датата на 
подаване на заявката за 
междинно или 
окончателно плащане за 
същия актив. 

 
 



 

 

 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

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" 
14 

 

14 

Настоящ текст Предложение за промяна Обосновка 
3. Допустими дейности и 
разходи 
Допустими дейности: 
• Инвестиции в 
благоустрояване и 
подобряване облика на 
населените места в община 
Марица; 

3. Допустими дейности и 
разходи 
Допустими дейности: 
• Инвестиции в 
благоустрояване и 
подобряване облика на 
населените места в 
общините Лясковец и 
Стражица 

Чл. 39., т. 2. 
Наредба 

22/14.12.2015г. 
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. 
Допусната 
очевидна 

Техническа 
грешка при 
разписване на 

мярката.
 
Настоящ текст Предложение за промяна Обосновка 
Интензитет на подпомагане. 
За общини, ЮЛНЦ и 
читалища се предвижда 100% 
финансиране в случай, че не е 
налично генериране на 
приходи. 

1) Финансовата помощ е 
в размер 100 на сто от 
общия размер на 
допустимите за 
финансово подпомагане 
разходи за проекти, които 

Чл. 39., т.1 от 
Наредба 

22/14.12.2015г. 
за прилагане на 
подмярка 19.2. 
"Прилагане на 
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В случаите за ЮЛНЦ и 
читалища, когато се установи 
потенциал за генериране на 
приходи - 75% финансиране. 

след извършване на 
инвестицията не 
генерират нетни приходи. 
(2) Размерът на 
финансовата помощ за 
проекти, които след 
извършване на 
инвестицията ще 
генерират нетни приходи, 
се определя въз основа на 
анализ "разходи – ползи" 
(финансов анализ), с 
изключение на случаите 
за проекти, по които 
размерът на допустимите 
за финансово 
подпомагане разходи за 
проекта не надхвърля 
левовата равностойност 
на 50 000 евро, и за 
проекти, свързани с 
изграждане, 
реконструкция, ремонт, 
реставрация, закупуване 
на оборудване и/или 
обзавеждане на обекти, 
свързани с културния 
живот, включително 
мобилни такива, 
включително и дейности 
по вертикалната 
планировка и 
подобряване на 
прилежащите 
пространства; 
(3) Финансовата помощ е 
в размер 100 на сто от 
общия размер на 
допустимите за 

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. 
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финансово подпомагане 
разходи за проекти, които 
след извършване на 
инвестицията ще 
генерират нетни приходи, 
установени въз основа на 
анализ "разходи – ползи" 
(финансов анализ), но 
общият размер на 
допустимите за 
финансово подпомагане 
разходи за проекта не 
надхвърля левовата 
равностойност на 1 000 
000 евро. 

 
Промени в Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”: 

УС на МИГ  одобрява следните промени в Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в 
земеделски стопанства”: 
 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” и ги предлага за 
обсъждане на Общото събрание на МИГ и внасяне за промяна на СВОМР в 
МЗХ-УО. 
 
Настоящ текст Предложение за промяна Обосновка 
5. Интензитет на подпомагане.
Финансовата помощ за 
одобрени проекти е в размер 
на 50% от общия размер на 
допустимите за финансово 
подпомагане разходи.  
Финансовата помощ по ал. 1 
се увеличава с 10 % за: 
-  проекти, подадени от млади 
земеделски производители; 
-  интегрирани проекти; 
- проекти за колективни 
инвестиции представени от 
юридически лица включващи 
от 6 до 10 земеделски 

5. Интензитет на 
подпомагане. 
 1. Финансовата помощ за 
одобрени проекти е в 
размер 50 на сто от общия 
размер на допустимите за 
финансово подпомагане 
разходи. 
2. Финансовата помощ по 
т. 1 се увеличава с 10 на 
сто за: 
2.1. проекти, представени 
от млади земеделски 
стопани; 
2.2. интегрирани проекти, 

Чл. 39., т.1 от 
Наредба 

22/14.12.2015г. 
за прилагане 
на подмярка 

19.2. 
"Прилагане на 
операции в 
рамките на 
стратегии за 
Водено от 
общностите 
местно 

развитие" на 
мярка 19 
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производители; 
- проекти подпомагани по 
линия на Европейско 
партньорство за иновации 
(ЕПИ) за селскостопанска 
производителност; 
Финансовата помощ в размер 
на 50% от общия размер на 
допустимите за финансово 
подпомагане разходи се 
увеличава с 15 % за 
инвестиции, изцяло свързани 
с изпълнявани от кандидата 
ангажименти по мярка 
„Биологично земеделие” от 
ПРСР. 
Финансовата помощ в размер 
на 50% от общия размер на 
допустимите за финансово 
подпомагане разходи се 
увеличава с 20 % за проекти 
за колективни инвестиции 
представени от юридически 
лица включващи над 10 
земеделски производители 
и/или групи/организации на 
производители. 

включително и такива, 
свързани със сливания на 
организации на 
производителите; 
2.3. проекти, които се 
изпълняват в обхвата на 
необлагодетелствани 
райони; 
2.4. проекти за колективни 
инвестиции, представени 
от юридически лица, 
включващи от 6 до 10 
земеделски 
стопани. 
Финансовата помощ по т. 1 
се увеличава с 10 на сто 
за инвестиции, изцяло 
свързани с изпълнявани от 
кандидата ангажименти по 
мярка 11 "Биологично 
земеделие" от ПРСР 2014 – 
2020 г. или сходни 
ангажименти по мярка 214 
"Агроекологични 
плащания", 
направление "Биологично 
земеделие" от ПРСР 2007 – 
2013 г. 
Финансовата помощ по т. 1 
се увеличава с 10 на сто 
за проекти за колективни 
инвестиции, представени 
от юридически лица, 
включващи над 10 
земеделски 
стопани и/или 
групи/организации на 
производители. 

"Водено от 
общностите 
местно 

развитие" 
(ВОМР) от 

Програмата за 
развитие на 
селските 
райони за 

периода 2014 - 
2020 г. 
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Промени в Мярка МИГ4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на  
селскостопански продукти” 
УС на МИГ  одобрява следните промени в Мярка МИГ4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на  селскостопански продукти” 
 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” и ги предлага за 
обсъждане на Общото събрание на МИГ и внасяне за промяна на СВОМР в 
МЗХ-УО. 
 
Настоящ текст Предложение за промяна Обосновка 
3. Допустими дейности и 
разходи 
3.1.Допустими дейности: 
1….. 
2….. 
3….. 
4…. 
5. материални инвестиции за 
постигане на съответствие с 
новоприети стандарти на 
Съюза съгласно приложение 
№ 8 от наредба № 9 от 21 
март 2015 г. за прилагане на 
подмярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства“ 
включително чрез финансов 
лизинг; 

3. Допустими дейности и 
разходи 
3.1.Допустими дейности: 
1….. 
2….. 
3….. 
4…. 
5. материални инвестиции 
за постигане на 
съответствие с новоприети 
стандарти на Съюза 
съгласно приложение № 8 
от Наредба № 20/ 27.10 
2015 г. на МЗХ за 
прилагане на подмярка 4.2. 
„Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански 
продукти“ 

Чл. 39., т. 2. 
Наредба 

22/14.12.2015г. 
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. 

Допусната 
очевидна 

Техническа 
грешка при 
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разписване 
на мярката.

Настоящ текст в СВОМР Предложение за промяна 
в СВОМР 

Обосновка 

В т.3. Допустими дейности и 
разходи 
3.2.Допустими разходи: 
1…….. 
2……… 
3……. 
4…… 
5.разходи за материални 
инвестиции за постигане на 
съответствие с новоприети 
стандарти на Съюза 
съгласно приложение № 8 от 
наредба № 9 от 21 март 2015 
г. за прилагане на подмярка 
4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства“ 
включително чрез финансов 
лизинг; 

В т.3. Допустими 
дейности и разходи 
3.2.Допустими разходи: 
1…….. 
2……… 
3……. 
4…… 
5.разходи за материални 
инвестиции за постигане 
на съответствие с 
новоприети стандарти на 
Съюза съгласно 
приложение № 8 от 
Наредба № 20/ 27.10 2015 
г. на МЗХ за прилагане на 
подмярка 4.2. 
„Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански 
продукти“ 

Чл. 39., т. 2. 
Наредба 

22/14.12.2015г. 
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. 

Допусната 
очевидна 
Техническа 
грешка при 
разписване на 

мярката. 
 
Промени в Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията 

на общините Лясковец и Стражица“ 
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УС на МИГ  одобрява следните промени в Мярка Мярка МИГ02 „Местни 
инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ 
 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” и ги предлага за 
обсъждане на Общото събрание на МИГ и внасяне за промяна на СВОМР в 
МЗХ-УО. 
 
Настоящ текст Предложение за 

промяна 
Обосновка 

Допустими типове 
бенефициенти. 
- Работодатели – микро, малки и 
средни предприятия;  
- Общини – общините Лясковец и 
Стражица. 
- Общински предприятия; 
 
 

Работодатели – микро, 
малки и средни 
предприятия;  
- Общини, в качеството 
им на работодатели – 
общините Лясковец и 
Стражица. 
 

Чл. 39., т.1 от 
Наредба 
22/14.12.2015г. 
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. 

Предоставяне на посреднически 
услуги на пазара на труда, 
активиране на неактивни лица, 
организиране и участие в трудови 
борси и др. подкрепящи услуги за 

Наемане на 
безработни и/или 
неактивни лица за 
период до 12 месеца – 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 

Чл. 39., т.1 от 
Наредба 
22/14.12.2015г. 
за прилагане 
на подмярка 
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заетост; 
- Професионално информиране и 
консултиране, вкл. по въпроси 
относно упражняването на
трудови и осигурителни права; 
- Психологическо подпомагане и 
предоставяне на мотивационно 
обучение; 
- Предоставяне на обучение за 
повишаване на професионалната 
квалификация или придобиване на 
нова; 
- Предоставяне на обучение за 
придобиване на ключови 
компетентности; 
- Наемане на безработни и 
неактивни лица и осигуряване на 
заетост за период от 12 месеца 
след предоставяне на 
посреднически услуги и/или 
обучение; 
- Предоставяне на стимули за 
насърчаване на мобилността на 
търсещи работа лица от групите в 
неравностойно положение на 
пазара на труда; 
- Предоставяне на стимули на 
работодатели за наемането на 
безработни лица от групите в 
неравностойно положение на 
пазара на труда; 
- Осигуряване на обзавеждане, 
оборудване, ДНА и стопански 
инвентар свързани с новите 

ДЕЙНОСТ 
 Кандидатът 

следва да осигури 
заетост за период до 12 
месеца на лица от 
допустимата целева 
група. Трудовите и 
осигурителните 
отношения на наетите 
в рамките на проекта 
лица от работодателя, 
се уреждат при 
условията на 
българското трудово и 
осигурително 
законодателство. 
Лицата се наемат по 
трудово 
правоотношение. 
• Следва да се има 
предвид, че 
Работодателят е 
длъжен да запази 
работното място за 
минимум 12 месеца на 
минимум 50% от 
наетите по проекта 
лица, след 
приключване на 
дейностите по проекта.  
• Предоставяне на 
обучение за 
повишаване на 
професионалната 

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. 
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работни места и местни 
инициативи за заетост; 
 

квалификация или 
придобиване на нова; 
• Предоставяне на 
обучение за 
придобиване на 
ключови 
компетентности, които 
са необходими за 
заемане на новото 
работно място; 
• Осигуряване на 
обзавеждане, 
оборудване, ДНА и 
стопански инвентар 
свързани с новите 
работни места и 
местни инициативи за 
заетост; 
• Дейности, 
свързани с подкрепа за 
наемане на лица с 
увреждани, в това 
число осигуряване на 
наставник на лица с 
увреждания. 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 
 
9.1. Оперативен капацитет 15 т. 

a. Опит на кандидата в 
управлението на проекти и/или 
опит в изпълнение на дейности, 
подобни на тези включени в 
проектното предложение. 

КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА 
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Макс.10 т. 
 Кандидата е изпълнявал 
проект финансиран от ЕС –
10 т. 

b. Опит на ръководителя на 
проекта/ключовите експерти в 
организация, управление/ 
изпълнение на проекти и/или 
сходен тип дейности – 5 т. 

 Ръководителят/ключовите 
експерти има/т опит в 
организация и/или 
управление/изпълнение на 
дейности, като тези, 
включени в проектното 
предложение и/или проекти, 
последните 3 години – 5 т. 

 
9.2. Съответствие 20 т. 
 2.1 Описание и обосновка на 
целите на проекта - 11 т. 

 Формулирани са конкретни 
цели – 5 т. 

 Целите са насочени към 
решаване проблемите на 
целевите групи – 3 т. 

 Връзката между целите и 
предвидените резултати е 
аргументирана – 3 т. 

  2.2 Описание на целевите групи 
по проекта и техните нужди – 9 т. 

 Целевите групи са 
конкретизирани – посочени 
са специфични 
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характеристики - 3 т. 
 Целевите групи са 
количествено определени – 3 
т. 

 Нуждите на целевите групи 
са идентифицирани – 3 т. 

 9.3. Методика и организация – 
24 т. 
 3.1 Съответствие на дейностите с 
целите и очакваните резултати – 
15 т. 

 Дейностите са насочени към 
постигане на целите и са в 
съответствие с ръководните 
принципи (ако е приложимо) 
– 5 т. 

 Очакваните резултати от 
изпълнение на дейностите 
ще допринесат за постигане 
на заложените в проекта 
индикатори – 5 т. 

 Описани са детайлно 
дейностите, начините и етапите за 
изпълнението им и в случай на 
приложимост е обоснована 
нуждата от закупуване на 
оборудване - 5 т. 
3.2 Яснота на изпълнение на 
дейностите – 9 т. 

 В описанието на дейностите 
са посочени начало и 
продължителност за 
изпълнение на всяка дейност 
– 3 т. 
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 Времевият обхват на всяка 
дейност е реалистичен – 3 т. 

 Има логическа 
последователност в 
изпълнението на дейностите 
– 3 т. 

 
9.4. Бюджет и ефективност на 
разходите 30  
4.1 Ефективност, ефикасност и 
икономичност на разходите 15 т. 

 Налице е съответствие и 
логическа връзка между 
дейности и разходи, и 
предвидените разходи 
съответстват на поставените 
цели и очакваните резултати 
по проекта – 5 т. 

 Предвидените разходи, са 
оптимални за своевременно, 
количествено и качествено 
осъществяване на 
планираните дейности и 
постигане на очакваните 
резултати по проекта – 5 т. 

 Количествата, заложени в 
дейностите водят до извода, 
че разходите са планирани 
при най-добра цена – 5 т. 

4.2 Структурираност на бюджета 
15 т.  

 Заложените стойности са 
правилно планирани в 
съответствие с предвидените 
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дейности- 5 т. 
 Заложените ограничения на 
разходите по схемата са 
спазени при формиране на 
бюджета – 5 т. 

 Бюджетът е ясен, детайлен и 
не съдържа грешки – 5 т. 

 
9.5. Специфични критерии. 
- Създадени зелени работни места 
(работни места, които допринасят 
за опазване и възстановяване на 
околната среда, също така в 
сферата на екологията, 
рециклирането и 
благоустройството) – 6 т. 
- Свързаност/синергия на проекта 
с друг проект от Стратегията или 
проекта решава проблем 
идентифициран като такъв при 
анализите на територията – 5 т. 

 
 

. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ПРОМЯНА: 
Критериите за оценка на 
проектите и тяхната тежест 

 

№ Критерии 
Тежест 
(точки) 

І. Критерии за оценка  90 т. 

1. Оперативен 
капацитет 15 т. 
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1.1. 

Опит на кандидата в 
управлението на 
проекти и/или опит в 
изпълнение на 
дейности, подобни на 
тези включени в 
проектното 
предложение   

10 т. 

1.2.

Опит на законния 
представител на 
кандидата (управител, 
прокурист и 
др.)/собственика на 
капитала на 
организацията в 
организация, 
управление/изпълнение 
на проекти и/или в 
дейности като тези, 
включени в проектното 
предложение 

5 т. 

2. Съответствие 20 т 

2.1.
Описание и обосновка 
на целите на проекта 

10 т. 

2.2.
Описание на целевите 
групи по проекта и 
техните нужди 

10 т. 

3. Методика и 
организация   35 т. 

3.1.
Съответствие на 
дейностите с целите и 
очакваните резултати 

15 т. 

3.2. 
Яснота на изпълнение 
на дейностите   

20 т. 
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4.
Бюджет и 
ефективност на 
разходите 

20 т. 

4.1.

Ефективност, 
ефикасност и 
икономичност на 
разходите и 
структурираност на 
бюджета 

20 т. 

ІІ. 
Специфични 
критерии за оценка и 
избор на проекти 

10 т. 

1.

.„Създадени зелени 
работни места 
(работни места, 
които допринасят за 
опазване и 
възстановяване на 
околната среда, също 
така в сферата на 
екологията, 
рециклирането и 
благоустройството) 

5 т. 

2. 

Свързаност/синергия 
на проекта с друг 
проект от 
Стратегията или 
проекта решава 
проблем 
идентифициран като 
такъв при анализите 
на територията 

5 т. 

Общо: 100 т.  
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Гласуване:  
-ЗА: 6 гласа 
-ПРОТИВ: 0 гласа 
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
 
По т.3. от Дневния ред, а именно: Вземане на Решение за свикване на 
Общо събрание на МИГ за обсъждане на искана промяна в Стратегия за 
местно развитие. 
 
МИГ следва да свика Общо събрание, което Общо събрание да обсъди и 
одобри неотложните промени в 4 от мерките в Стратегия за ВОМР, както и 
промените в Индикативната годишна работна програма на МИГ за 2017г. 
Параметри за свикване на Общо събрание: 
 

• Дата: 19 октомври 2017г. 
• Час: 15.00ч. 
• Място: Конферентна зала на Община Лясковец, гр.Лясковец 
• Дневен ред: 

 
1.Регистрация и проверка на кворум, получаване на материали по Дневния 
ред. 
2.Докладване на информация относно изпълнението на Стратегия за 
ВОМР към м. октомври 2017г. 
-докладва: М. Маринова 
3.Докладване, обсъждане  и вземане на Решение за промяна в Индикативна 
работна програма на МИГ за 2017г.  
-докладва: М. Петкова 
4.Докладване, обсъждане и вземане на Решение за промяна в съдържание 
на допустими дейности и бенефициенти в  Мярка МИГ02 „Местни 
инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ 
от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” ; 
-докладва: М. Петкова 
5.Докладване, обсъждане и вземане на Решение за промяна в  съдържание  
на следните мерки от ПРСР: 
-на допустими разходи, интензитет и корекция на техническа грешка в  
Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”; 
-в интензитет по Мярка МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”: 
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-корекция на техническа грешка в мярка МИГ4.2  „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на  селскостопански продукти” 
6.Вземане на Решение от колективния върховен орган на МИГ за промяна 
в одобрената Стратегия за ВОМР. 
7. Представяне на информация с планираните дейности на МИГ до края на 
2017г. по вид и време на изпълнение с оглед пълноценно участие на 
представителите на МИГ в дейностите. 
8.Други. 
 
Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 
 

РЕШЕНИЕ №40/09-ВОМР/ 03.10.2017г. 
 
УС на МИГ  свиква провеждането на Редовно Общо събрание при 
одобрения Дневен ред в настоящата т.3. 
 
Гласуване:  
-ЗА: 6 гласа 
-ПРОТИВ: 0 гласа 
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
 
По т.4. от Дневния ред, а именно: Одобрение на Доклад от приключила 
Процедура за  избор на външни експерти – оценители, които да участват в 
комисиите за избор на проекти (КИП) в отделните етапи за оценка и 
одобрение на постъпилите проектни предложения/заявления за получаване 
на финансова помощ по мерките включени в Стратегията за водено от 
общностите местно развитие (СВОМР) на  СНЦ „МИГ – Лясковец - 
Стражица“ за програмния период 2014-2020 г. 
 
-Приложение: Доклад 
 
МИГ е провел процедура за избор на  външни експерти – оценители, които 
да участват в комисиите за избор на проекти (КИП) в отделните етапи за 
оценка и одобрение на постъпилите проектни предложения/заявления за 
получаване на финансова помощ по мерките включени в Стратегията за 
водено от общностите местно развитие (СВОМР) на  СНЦ „МИГ – 
Лясковец - Стражица“ за програмния период 2014-2020 г. 
 
Външните експерти-оценители могат да бъдат включени в състава на 
комисиите за избор на проекти като членове или резервни членове.  
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Членовете на оценителната комисия участват в дейността по оценка и 
класиране на проектните предложения, подадени по процедурите за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по СВОМР на 
СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица“. 
Параметрите на Конкурсната процедура за външни експерти-оценители: 
 

 Дата за прием на документи за външни експерти –оценители: от 
05.09.2017г. до 17.00ч. на 30.09.2017г. 

 Проверка по документи за наличието на изискуемите документи и 
съответствие с посочените в обявата изисквания: 01.10.2017г.-
03.10.2017г.; 

 Изготвяне и публикуване на списък с одобрените външни оценители: 
12.10.2017г. 

 
По процедурата са постъпили 32 заявления. 
Приложения към доклада на Комисията за избор: 
1.Приложен Списък на одобрените кандидати Общ.( Кандидати, които са 
представили изискуемите документи и съответствие с посочените в 
обявата изисквания; 
2.Приложен Списък на одобрените кандидати според представени 
компетентности и желание за оценяване за всяка мярка от СВОМР. 
3.Приложен Списък на неодобрените кандидати. 
4.Контролни листи 32 броя. 
 
Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 
 

РЕШЕНИЕ №41/09-ВОМР/ 03.10.2017г. 
 
УС на МИГ  одобрява: 
-Списък с одобрени външни експерти-оценители; 
-Списък с неодобрени външни експерти-оценители. 
 
Гласуване:  
-ЗА: 6 гласа 
-ПРОТИВ: 0 гласа 
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
 
По т.5. от Дневния ред, а именно: Други 
 

Няма 



 

 

 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

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" 
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С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС. 
 
 
Участници в Управителния съвет: 
 
1……… 
2……… 
3……… 
4…….. 
5………….. 
6…………. 
7………… 


