
Постановление на Министерския съвет за условията и редът за осъществяване на 

координация между управляващите органи на оперативните програми във връзка с 

изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

 

 

Глава първа 

Раздел І 

Общи положения 

 

Чл. 1. (1) С този акт се определят условията и редът за осъществяване на координация 

между управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Околна среда”, 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж” и Програмата за морско дело и рибарство 

във връзка с изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие. 

 (2) Координацията на програмите по ал. 1 се осъществява във връзка с 

разработването и изпълнението на стратегии за местно развитие, подкрепени по повече 

от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

Чл. 2. (1) Прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие 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 

дейности за превенция и управление на риска и за използване 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 се подобри качеството на образование и повишаване 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 Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

. 

 

Чл. 3. При изпълнение на стратегиите за местно развитие се прилагат съответните 

условия и ред, предвидени във всяка една от включените в подхода програми. 

 

Чл. 4. Подходът ВОМР се прилага на територията на селските райони, рибарските 

райони и териториите със специфични характеристики, определени в Националната 

концепция за пространствено развитие, с изключение на територията на строителните 

граници на градовете, подпомагани по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие” от Оперативна програма „Регионално развитие”, като допустимите за 

подпомагане територии се определят в наредба на министъра на земеделието и храните. 

 

Чл. 5. (1) За една територия се изготвя и изпълнява само една стратегия за местно 

развитие, подкрепена по повече от един фонд и включваща финансиране едновременно 

по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 



(2) При прилагане на стратегия за водено от общностите местно развитие с 

финансиране от ЕЗФРСР и други фондове, без принос на ЕФМДР, за съответната 

територия се допуска създаването и одобрението на местна инициативна група (МИГ) и 

местна инициативна рибарска група (МИРГ), като не се допуска финансиране на едни и 

същи дейности. В този случай стратегията за местно развитие на МИРГ ще се финансира 

само по линия на ЕФМДР. 

(3) Не се допуска финансиране на многофондови стратегии, разработени от 

МИРГ. 

 

 

Раздел ІІ. 

Финансиране на подхода ВОМР 

 

Чл. 6. (1) Финансова помощ за прилагане на подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности” се предоставя от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. (ПРСР). 

 (2) Финансова помощ за подготвителни дейности на местни инициативни 

рибарски групи се предоставя от Програмата за морско дело и рибарство за периода 

2014-2020 г. (ПМДР). 

(3) Не се предоставя финансова помощ на едно и също партньорство/МИГ/МИРГ 

за подготвителни дейности от ЕФМДР и ЕЗФРСР на една територия. 

(4) Разходите за участие на експерти от програмите по чл.1, ал.1 в информационни 

дейности и предоставяне на методическа помощ за подготвителни дейности, са за сметка 

на съответния управляващ орган  на програма по чл.1, ал.1. 

 

Чл. 7. Финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегии за местно 

развитие се предоставя от ЕЗФРСР или от ЕФМДР след определяне на водещ фонд. 

 

Чл. 8. (1) Във финансовия план на стратегията за местно развитие се посочва 

планираното разпределение на средствата от всяка от програмите по чл.1, ал.1. 

 (2) Във финансовия план не се включва финансовата помощ за текущи разходи и 

популяризиране на стратегиите.  

  

Чл.  9. Стратегия за местно развитие може да получи финансова помощ от програмите по 

чл.1, ал.1 при следните условия и максимален размер: 

1. от ПРСР: 

а) в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро, когато местната 

инициативна група обхваща територия с население до 15 000 жители (включително); 

б) в размер до левовата равностойност на 1 500 000 евро, когато местната 

инициативна група обхваща територия с по-голямо население.  

2. от ПМДР – в размер до левовата равностойност на 2 250 000 евро. 

3. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 

г. (ОПРЧР) – в размер до левовата равностойност на 760 000 евро; 

4. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-

2020 г. (ОПИК): 

а) в размер до левовата равностойност на 500 000 евро, когато местната 

инициативна група обхваща територия до 15 000 жители; 

б) в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща 

територия от 15 000 до 45 000 жители; 

в) в размер до левовата равностойност на 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща 

територия над 45 000 жители. 

5. от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за 

периода 2014-2020 г. (ОПНОИР) - в размер до левовата равностойност на 500 000 евро. 

6. от Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г. (ОПОС) - 

максималният размер на финансиране на стратегия по програмата се определя в 

зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат 

дейности в тях. Максималният размер на средствата, необходими за изпълнение на 



консервационни мерки, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по 

НАТУРА 2000, е 60 евро за 1 хектар. По изключение, разходите за хектар могат да 

надвишават посочената стойност с представяне на детайлна обосновка.  

 

Чл. 10. (1) Максималния размер на публичния принос на проект, който може да бъде 

предоставен на бенефициент от програма по чл.1, ал.1 е: 

1. левовата равностойност на 200 000 евро за проекти, финансирани със средства от 

ПРСР, от ПМДР, от ОПРЧР и от ОПНОИР; 

2. левовата равностойност на 60 евро за хектар за консервационни дейности, 

финансирани от ОПОС. По изключение, разходите за хектар могат да надвишават 

посочената стойност с представяне на детайлна обосновка; 

3. определен в обявата на МИГ след одобрение на УО за проектите, финансирани по 

ОПИК. 

(2) Със средства от ОПИК не може да се финансират проекти, изпълнявани от 

микро предприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са допустими 

съгласно демаркационната линия с ПРСР и др. програми, финансирани със средства на 

ЕС. 

(3) Максималният размер на публичния принос за един проект по програмите по 

ал.1, т.3 и интензитетът на помощта се съобразяват със съответната приложима 

категория държавна помощ. 

 

 

 

 

Глава втора 

МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ 

 

Раздел І.  

Отговорен орган. Комитет за координация. 

 

Чл. 11. (1) Отговорен управляващ орган (УО) за прилагане на подхода ВОМР е УО на 

ПРСР. 

(2) УО на ПРСР координира действията на програмите по чл.1, ал.1 при 

многофондово финансиране на подхода ВОМР при изпълнение на следните подмерки:  

1. „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР, с изключение на дейностите по 

предоставяне на помощ за финансиране на малки пилотни проекти; 

2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от ПРСР. 

(3) За изпълнение на функциите си по ал.2 УО на ПРСР може да изисква от 

другите УО на програми по чл.1, ал.1 информация, отчети, справки и др. във връзка с 

изпълнението на подхода. 

(4) В изпълнение на ал. 2 УО на ПРСР предоставя информация и оказва 

съдействие на всички УО на програмите. 

 

   

Чл. 12. (1) За осигуряване на координацията на прилагането на подхода със заповед на 

министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице се създава Комитет 

за координация на ВОМР.  

(2) Комитетът по ал. 1 включва по един редовен и един резервен представител на 

всички програми, участващи в изпълнението на ВОМР, Държавен фонд „Земеделие” – 

Разплащателна агенция (РА), Икономическия и социален съвет, Централното 

координационно звено в администрацията на Министерския съвет, Изпълнителна 

агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, дирекция „Национален фонд“ в 

Министерството на финансите, Националното сдружение на общините в Република 

България и по един представител на сдруженията на местните инициативни групи (МИГ) 

и на местните инициативни рибарски групи (МИРГ). 

(3) Председател и секретар на комитета по ал.1 са представители на УО на ПРСР. 



(4) Всеки УО на програма по чл.1, ал.1 може да кани при необходимост за участие 

представител на социално-икономическите си партньори. 

(5) Комитетът по ал. 1 е съвещателен орган, основан на принципа на 

партньорство, който има следните функции по прилагане на многофондовото 

финансиране на подхода: 

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

2. изразява становища по проекти за нормативни актове, свързани с прилагането 

на подхода, както и за изменението и допълнението им; 

3. изразява становище по критериите за избор на стратегии за местно развитие; 

4. участва в изготвяне на позиции и становища, свързани с прилагането на 

подхода; 

5. изразява становища по спорни въпроси, възникнали при прилагането на 

подхода ВОМР; 

6. изпълнява други задачи, свързани с координацията на подхода; 

(6) Комитетът се свиква от неговия председател на редовно заседание не по-

малко от веднъж годишно, а при необходимост или по искане на членовете – на 

извънредно заседание. 

(7) Решенията на комитета се вземат при явно гласуване с обикновено мнозинство 

от всички членовете на Комитета. При необходимост решенията могат да се взимат и 

неприсъствено. Всички решения се предоставят за сведение на УО на програмите по 

чл.1, ал.1. 

 

 

 

Раздел ІІ. 

Обмен на информация и предоставяне на методическа помощ 

 

Чл. 13. (1) УО на програмите по чл.1, ал.1, с изключение на ПРСР, както и 

бенефициентите по тези програми въвеждат информация за изпълнението на програмите 

и проектите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на ЕС в Република България (ИСУН). 

 

(2) УО на ПРСР и бенефициентите по тази програма въвеждат информация за 

изпълнението в отделни информационни системи, които са функционално свързани с 

ИСУН. 

 

Чл. 14. УО на програма по чл.1, ал.1 има право да поиска изменение и/или допълнение 

на нормативната уредба, регулираща прилагането на подхода ВОМР, чрез представителя 

си в Комитета за координация. 

  

Чл. 15. (1) Разяснения на въпроси, които засягат група потенциални бенефициенти или 

са от особена важност за изпълнението на подхода, се публикуват на интернет 

страницата на ПРСР по преценка на УО на ПРСР или по искане на УО на програма по 

чл.1, ал.1. 

(2) Когато въпросът е от компетентността на друг УО на програма по чл.1, ал.1  

УО на ПРСР предварително изисква писменото му становище. 

(3) Координацията за обмен на информацията по ал.1 и ал.2 се осъществява от УО 

на ПРСР. 

 

Чл. 16. (1) УО на програмите по чл.1, ал.1 са длъжни да публикуват на своята интернет 

страница в самостоятелна рубрика информация и документи, свързани с изпълнението на 

подхода ВОМР. 

 (2)  УО на програмите по чл.1, ал.1 са длъжни да публикуват по подходящ начин 

на своята интернет страница наименование на МИГ, седалище и адрес за 

кореспонденция,  резюме на стратегията и размера на одобрената финансова помощ по 

съответната програма, както и информация за сключените договори с бенефициенти към 

стратегията в частта на съответната програма. 



 (3) УО на ПРСР предоставя информация 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. 

Чл. 17. (1) Всеки УО на програма по чл.1, ал. 1 предоставя на своята интернет страница и 

на страницата на УО на ПРСР данни за контакт и възможност за задаване на въпроси, 

свързани с изпълнението на ВОМР.  

(2) УО на програмите по чл.1, ал.1 предоставят информация и методическа помощ 

на всички страни, участници в подхода ВОМР във всеки момент от изпълнението му.  

 

 

  

Раздел ІІІ 

Информация и публичност 

 

Чл. 18. При изпълнението на стратегиите за местно развитие и на одобрените за 

финансиране проекти местните инициативни групи, местните инициативни рибарски 

групи и бенефициентите по програмите по чл. чл.1, ал.1 са длъжни да 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 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 (ОВ, бр. L 347, от 20.12.2013 г.), приложими за 

мерките за информация и публичност. 

 

Чл. 19. При изпълнението на мерките за информация и публичност бенефициентите са 

длъжни да спазват актът за изпълнение на Европейската комисия, приет на основание чл. 

115, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.   

 

 

Глава трета 

Координация при изпълнение на подготвителни дейности 

 

 

 

Чл. 20. (1) Управляващият орган на ПРСР отговаря за прилагането на подмярка 19.1 

“Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР в тясна координация с УО на програмите 

по чл.1, ал.1. 

(2) В изпълнение на ал.1 УО на ПРСР предоставя информация и оказва съдействие 

на всички УО на програмите, на МИГ и местните партньорства. 

(3) УО на ПРСР информира всички УО на програмите по чл.1, ал.1 относно 

напредъка при изпълнението на подмярката. 

 

Чл. 21. При подготовка на стратегии за местно развитие информационна, методическа и 

експертна помощ се предоставя на МИГ или местни партньорства от всеки от УО на 

програмите по чл.1, ал.1 във всеки момент от изпълнението на договора. 

 (2) Областните информационни центрове 

 

 Чл. 22. (1) МИГ или местни партньорства могат да заявят писмено до съответния УО на 

програмите по чл.1, ал.1 необходимостта от предоставяне на експерти за осъществяване 

на информационни дейности или обучение не по-късно от 10 работни дни преди 

провеждане на мероприятието. 

 (2) В покана за участие по ал.1 задължително се посочва: 

1. за какъв кръг лица е предназначена информацията или обучението; 



2. темата/темите, по които следва да бъде предоставена информация или ще бъде 

извършено обучението. 

(3) Съответният орган на програмата по чл.1, ал.1 уведомява незабавно заявителя, 

ако не може да осигури представител, но е длъжен да предостави информация и/или 

обучителни материали за провеждане на мероприятието. 

 

Чл. 23.  (1) При подготовка на стратегия за местно развитие, финансирана по повече от 

един фонд МИГ/местно партньорство заявява необходимостта от предоставяне на 

методическа помощ до съответния УО на програма по чл.1, ал.1. 

 (2) Методическата помощ по ал. 1 включва разясняване на правила, процедури и  

срокове и може да бъде предоставена устно или писмено. 

Чл. 24. (1) УО на програмите по чл.1, ал.1 могат да проведат съвместно по едно 

информационно събитие за подхода ВОМР във всеки от районите по чл. 4, ал. 3 от 

Закона за регионалното развитие. 

 (2) УО на ПРСР координира провеждането на мероприятията по ал.1 в тясно 

сътрудничество с всички УО на програмите по чл.1, ал.1. 

 

�  

Глава четвърта 

Координация при прилагане на операции в рамките на стратегиите за местно 

развитие 

Раздел I 

Координация при избора на стратегии за местно развитие 

Чл. 25. (1) В изпълнение на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за ВОМР” от ПРСР УО на ПРСР организира подбор на стратегии за водено от 

общностите местно развитие, подадени от МИГ. 

(2) Подборът на стратегии се извършва от Комисия за избор, в която участват 

представители на всички УО на програмите по чл.1, ал.1 по ред, определен в наредба на 

министъра на земеделието и храните. 

(3) Всеки УО на програма по чл.1, ал.1, както и УО на Оперативна програма 

„Региони в растеж” за периода 2014-2020 г., определя по един редовен и един резервен 

член на комисията за избор в едноседмичен срок от поискването и осигурява 

присъствието на определения член за целия процес на оценяване на стратегиите. 

(4) Член на комисията може да бъде и външен експерт, посочен от съответния УО 

на програма по чл.1, ал.1 и притежаващ необходимата за целта експертиза и опит. 

 (5) За председател, заместник – председател, секретар и член на Комисията за 

избор не може да бъде посочено лице, което: 

1.  ще участва пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или 

мониторинг на стратегиите за местно развитие; 

2. е в положение на конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата 

за предоставяне на безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент 

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

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета; 

3. има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 

роцедура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси; 



4.  е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат по 

процедурата; 

5. се намира в йерархическа зависимост с председателя, заместник – председателя, 

секретаря или друг член на комисията. 

(6) Членовете на комисията представляват УО на програмите по чл.1, ал.1 и 

решенията, взети в процеса на подбор на стратегиите са задължителни за УО за 

предоставяне на финансиране. 

 

Чл. 26. (1) За всяка стратегия за Водено от общностите местно развитие се определя 

водещ фонд за финансиране на текущи разходи и разходи за популяризиране.  

(2) Средствата за текущи разходи и разходи за популяризиране се предоставят 

само от ЕЗФРСР или от ЕФМДР. 

 

Чл. 27. (1) Водещият фонд се определя от Комисията за избор на стратегии за местно 

развитие. 

(2) За водещ се определя фондът, който има по-голям дял в стратегията за местно 

развитие. 

(3) Когато Комисията за избор на стратегии определи за водещ фонд ЕФМДР 

МИГ изпълнява стратегията в съответствие с изискванията на ПМДР. 

(4) В случаите по ал. 3 отговорен УО е УО на ПРСР.  

 

 

Раздел II. 

Изпълнение и мониторинг на стратегия за местно развитие 

 

Чл. 28. (1) За изпълнение на одобрените стратегии за местно развитие се сключва 

договор между УО на програмите по чл.1, ал.1, които участват във финансирането на 

стратегията, местната инициативна група и РА, в който са описани правата и 

задълженията на всяка от тези страни. 

 (2) УО на програма по чл.1, ал.1 може да поиска промяна на договор за 

изпълнение на стратегия за местно развитие, ако разпоредбите, предвидени в него, 

препятстват целесъобразното изпълнение на стратегията, което се изпраща до УО на 

водещия фонд. 

 (3) Промяна на одобрена стратегия за местно развитие се допуска след изразяване 

на изрично писмено становище от съответния УО на програма по чл.1, ал.1, която 

участва във финансирането на стратегията за местно развитие. 

Чл. 29. (1) При получаване на искане за промяна по чл. 28, ал. 2 или ал. 3 УО на 

водещият фонд изпраща постъпилата документация на съответния УО на програма, 

сключила договор по чл. 28, ал. 1, който е длъжен да изрази становище за 

приемане/неприемане на постъпилото предложение в едноседмичен срок. 

 (2) Когато е необходимо предоставяне на допълнителна информация и разяснения 

по искането за промяна по чл. 28, ал. 2 или ал.3, срокът за изразяване на становище от 

УО спира да тече до получаване на изисканата информация.  

 (3) В случай, че УО на програма по чл. 28, ал. 1 счита искането за допустимо и 

основателно, информира УО на водещия фонд за становището си. 



 (4) УО на водещият фонд изготвя проект на допълнително споразумение въз 

основа на становището по ал. 3, което се подписва от УО на програмите по чл. 28, ал.1, 

РА и МИГ. 

 (5) Когато съответния УО на програма по чл. 28, ал. 1 счита искането за промяна 

за неоснователно водещият фонд информира заявителя за причините за отказа. 

Чл.30. В срок до два месеца след сключване на договора за изпълнение на стратегията за 

местно развитие УО на програмите по чл.1, ал.1 осигуряват възможност за непрестанен 

прием на проекти. 

 

Чл. 31. УО на програмите по чл.1, ал.1 участват в обучения, семинари и в срещи с МИГ 

не по-малко от веднъж годишно за периода на изпълнение на стратегията. 

Чл. 32. (1) Мониторинг за изпълнение на стратегиите за местно развитие се извършва от 

съответния УО, страна по договора по чл.28, ал.1, за частта, по която предоставя 

финансова помощ и от УО на ПРСР – за цялата стратегия. 

 (2) В процеса на осъществяване на мониторинг УО, страни по договора по чл.28, 

ал.1 обменят информация, документи, извършват анализи и прогнози и могат да правят 

съвместни посещения на МИГ. 

 

Глава пета 

Координация във връзка с одобрение на проекти към СМР 

 

 

Раздел I 

Обявяване на покани и подаване на заявления за кандидатстване 

 

Чл. 33. УО на програмите по чл. 1, ал.1 разработват правила за кандидатстване с проекти 

към стратегия за местно развитие, които публикуват на своите интернет страници. 

 (2) Условията и реда обявяване на покани и подаване на заявления за 

кандидатстване с проектни предложения по СМР са определени в наредба на министъра 

на земеделието и храните. 

 

Чл. 34. (1) УО на програма, сключила договор по чл. 28, ал.1 съгласува покана за 

обявяване на процедура за подбор на проекти в срок от 5 работни дни от подаването й от 

МИГ. 

(2) Поканата за обявяване на процедура за подбор на проекти се публикува на 

интернет страницата на съответната програма по чл. 1, ал.1 и на страницата на МИГ. 

  

 

 

Раздел II. 

Подбор и одобрение на проекти към СМР 

 

 

Чл. 35. (1) МИГ извършва предварителен подбор на проектните предложения за 

съответствие със СМР за проекти по ОПОС и ПМДР, а оценката и одобрението на 

проектните предложения се осъществява от УО на съответната програма.  



(2) Подбор и одобрение на проекти към СМР по програмите по чл.1, ал.1, извън 

посочените в ал.1, се извършва от МИГ при условията за оценка на проектни 

предложения на всяка от програмите по чл.1, ал.1. 

(3) Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се взима от УО на 

съответната програма и от РА - за проекти по ПРСР. 

 

Чл. 36. (1) Проверка за законосъобразност на процедура за подбор на проекти, проведена 

от МИГ,  се извършва от съответния УО на програма по чл.1, ал.1 . 

(2) Преценката по ал.1 по ПРСР се извършва от РА по условия и ред, посочени в 

наредба на министъра на земеделието и храните. 

 

Чл. 37. УО на програма по чл.1, ал.1 е длъжен да предостави методическа помощ във 

връзка с извършване на подбора при поискване от МИГ. 

 

Чл. 38. УО на програмите по чл.1, ал.1 могат да предоставят експерти, включително и 

външни експерти и/или наблюдатели за участие в комисиите за подбор на проекти към 

МИГ. 

 

Чл. 39. (1) Данните на всички проектни предложения (одобрени и неодобрени) се 

въвеждат в web – базирана електронна платформа, до която имат достъп всички 

управляващи органи на програмите. 

(2) Списък с предложените за одобрение проектни предложения и списък с 

предложените за отхвърляне проектни предложения се публикува на интернет 

страницата на съответната програма и на страницата на МИГ. 

(3) Преди сключване на договор за изпълнение на одобрен проект към СМР 

съответният УО на програма по чл.1 извършва проверка за наличие или липса на двойно 

финансиране в ИСУН. 

(4) Ако в резултат на проверката УО на програма по чл.1, ал.1 не може да 

установи по безспорен начин липса на двойно финансиране, отправя запитване до 

съответния УО. 

(5) Отговор на запитването по ал. 4 се предоставя в едноседмичен срок с копие до 

МИГ, по чиято стратегия е кандидатствал проектът. 

 

Чл. 40. (1) В срок до  10 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на списъка 

с предложените за одобрение проектни предложения по чл.39, ал. 2, съответния УО на 

програма по чл.1, ал.1 изготвя проект на договор между УО/РА (за ПРСР), МИГ и 

бенефициента. 

 

 

 

Раздел III 

Изпълнение и мониторинг на проекти към СМР 

Чл. 41. (1) Изпълнението на отделните проекти в рамките на СМР се извършва при 

спазване изискванията на всяка от програмите по чл.1, ал.1. 

(2) Мониторинг върху изпълнението на отделните проекти в рамките на СМР се 

извършва от органите, отговорни за управлението и контрола на съответната оперативна 

програма. 

 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА СМР 

 

Чл. 42. (1) Настоящата глава се прилага в случаите, когато подаденото проектно 

предложение е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по повече от една 

програма.  



(2) Интегрираното проектно предложение по ал. 1 се подава пред МИГ по 

електронен път, като МИГ осигурява достъп до постъпилите проектни предложения и на 

управляващите органи на програмите, по които се подава проектното предложение. 

(3) МИГ извършва предварителната оценка на интегрираните проектни 

предложения като проверява съответствието на съответното интегрирано проектно 

предложение със специфичните цели и правилата за допустимост по всяка от 

оперативните програми, по които се отпуска финансирането. 

(4) След приключване на оценката, МИГ представя чрез ИСУН постъпилите 

проектни предложения на управляващия орган на ПРСР заедно с документацията и 

резултатите от извършената оценка. 

 

Чл. 43. (1) Последваща оценка на интегрирано проектно предложение се извършва от 

комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните или 

упълномощено от него лице.  

(2) В състава на оценителната комисия задължително участват представители на 

управляващите органи на всяка от програмите, по които ще се предоставят средства. 

(3) Оценката на проектните предложения се извършва при спазване на реда и 

условията ……………………….. 

(4) След приключване на оценката ръководителят на управляващия орган на ПРСР 

изпраща оценителния доклад за съгласуване на ръководителите на управляващите органи 

на останалите програми, по които се отпуска финансовата помощ, като те могат да 

изразят становище по него в срок до 10 работни дни от датата на получаване; 

(5) В срок до 5 работни дни от получаване на становищата по оценителния доклад 

ръководителят на управляващия орган на водещата програма издава мотивирано 

решение за: 

1. одобряване на оценителния доклад и предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ; 

2. връщане на оценителния доклад за преразглеждане, като посочва основанията 

за това; 

3. отхвърляне на оценителния доклад и прекратяване на процедурата, като 

посочва основанията за това. 

(6) Ръководителят на управляващия орган на всяка от програмите, по които се 

отпуска помощта, сключва договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

проектните предложения, одобрени за финансиране. 

(7) Решението по ал. 5, т. 1 съдържа: 

1. списък на интегрираните проектни предложения, одобрени за финансиране, 

включително размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена 

за всяко предложение; 

2. списък с резервни интегрирани проектни предложения, които успешно са 

преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране; 

3. списък на отхвърлените интегрирани проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им. 

(8) Решение за прекратяване на процедурата по ал. 5, т. 3 може да бъде взето, 

когато: 

1. при потвърждение на оценката извършена от МИГ, оценителната комисия по 

ал. 1 или някой от ръководителите на управляващите органи на оперативните програми, 

по които се предоставят средства за финансиране на проектите установи съществени 



закононарушения и/или нарушение на принципите за свободна и лоялна конкуренция, и 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 

2. всички подадени проектни предложения са оттеглени от кандидатите. 

(9) Ръководителят на управляващия орган на водещата програма може да прекрати 

с решение процедурите: 

1. в случаите, в които от страна на Европейската комисия е спряно финансирането 

по някоя от програмите, от които се отпуска финансовата помощ, или финансирането ще 

бъде спряно преди приключване на оценителния процес; 

2. когато има решение на Комитета за наблюдение на някоя от програмите, от 

които се отпуска финансовата помощ. 

(10) Управляващият орган на водещата програма уведомява писмено кандидатите 

от списъците по ал. 7 в срок до 10 работни дни от издаване на решението за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ, като за отхвърлените проектни предложения посочва 

основанията за отхвърлянето им.  

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. По смисъла на постановлението: 

1. „Методическа помощ” е дейност по предоставяне на информация и разясняване на 

правила, процедури и срокове. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове. 

§ 3. В срок до три месеца от влизане в сила на постановлението УО на програмите по 

чл.1, ал.1 одобряват насоките за прилагане на операциите, по които могат да 

кандидастват бенефициентите по стратегиите за местно развитие. 
�
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