
                                                                                
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

„Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

ОДОБРИЛ:.............................................
/ИНЖ. М. РАДЕВА – ИЗП. ДИРЕКТОР ФОНДАЦИЯ „МИГ-ПОПОВО“/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за работа на Комисия за административно съответствие и допустимост;
Комисия за техническа експертна оценка и класиране на кандидатите и 
Комисия за избор на проекти    при провеждане на процедури за изпълнение 
на Стратегията за местно развитие на Фондация «МИГ-Попово»

РАЗДЕЛ I
OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Общи принципи и обхват на вътрешните правила:
(1) С тези вътрешни правила се определят организацията и дейността  на:

1. Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и допустимост на 
кандитати;

2. Комисията за техническа експертна оценка и класиране на проектите;  
3. Комисията за избор на проекти (КИП), на кандидатстващите по Стратегията за местно развитие 

на Фондация „МИГ-Попово”, изпълняваща договор за предоставяне на финансова помощ по 
мярка “Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка “Управление на местни 
инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на 
съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно 
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, 
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони № РД 50-
150/13.10.2011 г. .

(2) При провеждане на процедури за избор на проекти, оценката на всички  проектни предложения се 
извършва в съответствие с предварително одобрените от УС на Фондация „МИГ-Попово”  Насоки за 
кандидатстване;

(3) Настоящите правила са приложими спрямо всички процедури за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ – Попово”;
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(4) Административната организация по изпълнение на изискванията на настоящите вътрешни правила 
от страна на всички участници в процедурите за подбор на проекти се осъществява от Изпълнителният 
директор на Фондация „МИГ-Попово”;

(5) Член  на Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и допустимост на 
кандитати, Комисията за техническа експертна  оценка и класиране на проектите и Комисията за 
избор на проекти не може да бъде лице, което:

а) се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за 
безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (OB, L 
248, 16.9.2002 г.) на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

б) има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по 
смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 

в) е свързано лице с друг член на комисията или кандидат за подпомагане, чието заявление се 
разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо 
съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и 
роднини по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които 
лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни 
съмнения в неговата безпристрастност и обективност;

г) е съдружник или участва в управлението на дружество на кандидат за подпомагане, чието 
заявление се разглежда от съответната комисия, или на друг член на комисията;

д) участва в управлението на дружество, в управлението на което участва и кандидат за 
подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, или в управлението на което 
участва и друг член на комисията;

е) притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството на 
кандидат за подпомагане;

ж) е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;

з) е търговски представител на кандидат за подпомагане или обратното;

и) е получило дарение от кандидат за подпомагане;

й) е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, включено за 
разглеждане от съответната комисия;

к) е включено като изпълнител/член на екип на изпълнител за дейности по проект, разглеждан от 
съответната комисия.
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(6)  Членовете  на Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и 
допустимост на кандитати, Комисията за техническа експертна  оценка и класиране на проектите и 
Комисията за избор на проекти, подписват декларация за липса на конфликт на интереси и 
поверителност (Приложение 2; Приложение 11; Приложение 18), по смисъла на§ 1, т. 6  от 
допълнителната разпоредба на Наредба 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ, незабавно след като научат 
имената на кандидатите в процедурата/ите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

(7) При наличие на конфликт на интереси членовете  на  Комисията за извършване на оценка на 
административно съответствие и допустимост на кандитати,  Комисията за техническа експертна  
оценка и класиране на проектите и  Комисията за избор на проекти следва да подадат декларация за 
частен интерес по конкретен повод  до изпълнителния директор на Фондация „МИГ- Попово”. 

(8) Членовете  на  Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и 
допустимост на кандитати, Комисията за техническа експертна  оценка и класиране на проектите и  
Комисията за избор на проекти на които са станали известни обстоятелства за наличие на конфликт на 
интереси, могат да поискат отвод от участие в процес на оценка. В тези случаи членовете, за които е 
констатирано обстоятелство конфликт на интереси не участват с право на глас в процеса по 
извършване на оценка.

(9)  Проверката по ал. 5 се извършва с помощта на Правно-информационни системи, Търговския 
регистър, данни от автобиографията, документи, удостоверяващи професионален опит и настояща 
месторабота, както и приложените документи за всеки един от участниците в оценителния процес.
Проверката се извършва от Изпълнителният Директор на Фондация „МИГ – Попово”.

10)  За извършената по ал. 9 проверка Изпълнителният Директор на Фондация „МИГ – Попово” 
попълва контролен лист по образец (Приложение 3 - Контролен лист за проверка на членовете на 
комисията за административна оценка и допустимост на кандидатите, относно потенциален конфликт 
на интереси; Приложение 12 – Контролен лист за проверка на членовете на комисията за техническа 
експертна оценка и класиране на кандидатите относно потенциален конфликт на интереси;
Приложение 19 - Контролен лист за проверка на членовете на комисията за избор на проекти относно 
потенциален конфликт на интереси ).

(11) В случай, че се установи потенциален конфликт на интереси, Изпълнителният Директор на 
Фондация „МИГ – Попово” незабавно докладват в писмен вид на УС на МИГ и предлага мотивирано 
лицето, спрямо което е установен потенциален конфликт на интереси да се отстрани от участие в 
съответната комисия. В този случай се  определя със заповед нова комисия,  а процедурите  по оценка 
и избор на проекти  започват отначало.

(12)  Членовете  на Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и 
допустимост на кандитати, Комисията за техническа експертна  оценка и класиране на проектите и 
Комисията за избор на проекти, не могат да разгласяват информация относно разглеждането, 
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разясняването, етапите на оценката или съпоставката на предложенията, резултатите от оценката или 
относно решенията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

(13)  Обсъжданията в Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и 
допустимост на кандитати, Комисията за техническа експертна  оценка и класиране на проектите и 
Комисията за избор на проекти се провеждат при закрити врати и са поверителни. Всеки опит на 
кандидат да повлияе на оценителния процес по какъвто и да е начин (напр. чрез 
иницииране/осъществяване на контакт с участник в оценителния процес) се разглежда от конкретната 
комисия и може да доведе до отстраняване на съответното проектно предложение от процеса на 
оценка.

(14)  Членове  на Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и 
допустимост на кандитати, Комисията за техническа експертна  оценка и класиране на проектите и 
Комисията за избор на проекти в своята дейност се ръководят от следните общи принципи:

1. Върховенство на закона и обществения интерес;
2. При изпълнението на своите функции членовете на комисията  следва да служат на 

обществения интерес, а не изключително на своя пряк или непряк личен интерес или на 
частните интереси на лица или групи с цел извличане на пряка или на непряка лична изгода от 
това;

3. Членовете на комисията  не могат да имат специално отношение  или  да  отдават  
предимство  на  което  и  да  било  физическо  или юридическо лице;

4. Членовете на комисията  следва да изпълняват своите функции с усърдие, откритост и воля и 
да отговарят за своите решения;

5. Членовете на комисията  изпълняват своите задължения, спазвайки закона и етичните правила, 
свързани с техните функции;

6. Членовете на комисията  изпълняват своите задължения компетентно, ефективно и 
безпристрастно;

7. Членовете на комисията  не допускат в своята работа създаването или разпространението на 
корупционни практики;

8. Членовете на комисията  създават условия за колегиална работна среда в дух на коректност и 
лоялност;

9. Членовете на комисията  в своите действия и изяви не уронват личното достойнство на 
колегите си;

10. Членовете на комисията  оказват съдействие на колегите си при изпълнение на служебните им 
задължения;

11. Членовете на комисията се придържат към общоприетите морални ценности и добродетели и 
не допускат недостойно поведение, уронващо престижа на Фондация „МИГ- Попово” 

(15)  Внесените проектни  предложенията се съхраняват в заключен метален шкаф в офиса на МИГ-
Попово. Забранено е изнасянето на проектните предложения извън помещението, в което се провежда 
оценката им.
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РАЗДЕЛ II
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И                                      

ДОПУСТИМОСТ НА  ПРОЕКТИТЕ И ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РАЗХОДИ, ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО 

СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ

Чл.2. Състав и функции на комисията, извършваща проверка за административно 
съответствие и допустимост на проектите, включително проверка за основателността на 
предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия:

(1) Проверката за административно съответствие и допустимост на проектите, включително проверка 
за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени 
условия се извършва от Комисия, назначена със заповед на Изпълнителният директор на Фондация 
„МИГ- Попово, издадена въз основа на изготвения от техническия асистент и експерта по прилагане на 
стратегията    Общ  доклад (Приложение 1), който представя обобщение за постъпилите проекти по 
всяка една мярка, като определя конкретни срокове и начина на представяне на резултатите, 
изискванията и критериите за успешно преминаване етапа на административно съответствие и 
допустимост (оценка”да”  на всяко изискване в контролния лист) ;

(2) Съставът на Комисията включва 2-ма представители на персонала на Фондация „МИГ – Попово”.
Ако постъпилият брой проекти е твърде голям Изпълнителният директор следва да осигури 
допълнително  външни експерти за извършване на проверката.

(3) Външните  експерти,  членове на комисията трябва да притежават необходимата квалификация и 
професионална компетентност за проверка на проектните предложения. Тези лица са длъжни да 
изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно.

(4) При провеждането на сесия за отваряне на предложенията, в сесията следва да участват минимум 
трима от членовете на персонала на МИГ, а в ситуациите когато това не е възможно УС на МИГ може 
да определи до едно лице от своя състав, което да замести член на персонала на МИГ за провеждане на 
сесия за отваряне на предложенията.

Чл.3. Процедури по отваряне на проектните предложения. 
(1) Изпълнителният директор стартира процедурата по оценка на административното съответствие 
и допустимост един или няколко пъти, съобразно броя на получените предложения, включително 
преди крайния срок, но не по късно от две седмици след изтичане на срока на съответната покана, 
като:

- организира сесия за отваряне на предложенията-  сесията е публична, предварително 
обявена, като се канят местни медии, кандидатите подали проекти и УС на МИГ. От 
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проведената сесия за отваряне на предложенията се изготвя Протокол (Приложение 4), в който 
се вписват присъстващите, описа на отворените предложения и наличието на всички основни 
документи (формуляр, бизнес план, опис на документите, CD и др.), съгласно поканата по 
съответната процедура/и. При установяване на липса на определените основни елементи, този 
факт се отбелязва в протокола и заявлението се отхвърля.

Чл. 4. Процедури по оценката за административно съответствие 
(1) Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва в определените в 
издадената заповед от страна на Изпълнителният директор на Фондация „МИГ- Попово” срокове, като 
за всеки един проект оценката за административно съответствие и допустимост трябва да бъде 
извършена от двама души. Членовете на комисията следва да използват утвърдените Контролни 
листове (Приложение 5.1 – 5.10) съгласно публикуваните насоки за кандидатстване.

(2) Членовете на комисията проверяват заедно, попълват и подписват контролен лист за всеки проект, 
въз основа на който се определя резултатът от оценката за административно съответствие на 
заявлението и допустимостта на кандидата, дейностите и разходите, включително проверка за 
основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени 
условия.

(3) В процеса на оценка от кандидатите може да се изискват писмено разяснения (Приложение 6.11)    
и допълнителна информация относно постъпилите документи, което се отразява в Протокола 
изготвен за всяка една мярка (Приложение). Изготвя се обобщена таблица за изисканите разяснения 
(Приложение 6.12)  и регистър на изпратените искания за представяне на допълнителни документи 
и/или разяснения (Приложение 6.13).  След приключване на проверката се изготвя Финален 
протокол  (Приложение 7) за всички проекти по мерки, който се подписва от изпълнителният 
директор на Фондация „МИГ- Попово”, като се определят преминалите и непреминалите проекти. 
Контролните листове подписани от всеки един оценител се прилагат към протокола както и пълната 
кореспонденция с кандидатите. Цялата документация се съхранява в офиса на МИГ.

(4) В случай, че са изискани липсващи документи или допълнителна пояснителна информация 
(разяснения), представените документи и/или информация (разяснения) в никакъв случай и при 
никакви обстоятелства не трябва да променят първоначалните условия на представените проектни 
предложения. Всяка информация и/или документи, предоставени извън официално изисканите от 
Комисията, не следва да бъдат взети под внимание. 

(5) В случай, че при извършване на оценката се наложи да бъдат изискани допълнителни документи 
и/или разяснения от кандидат в процедурата, в попълнената от съответния член на оценителната 
комисия контролен лист същият следва да отрази датата на първоначално извършената оценка на 
проектното предложение и датата на извършената впоследствие оценка в резултат от допълнително 
предоставените от страна на кандидата документи и/или разяснения.

(6) След приключване на оценка на административното съответствие и допустимостта се изготвя Общ 
протокол  на отхвърлените проектни предложения по   "Стратегия за местно развитие" на етап оценка 
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на административно съответствие и допустимост на кандидатите     (Приложение 8).  Оригиналът на 
отхвърлените проекти се връща с предавателен протокол  на кандидата (Приложение 9), а копието се 
съхранява в офиса на проекта и въз основа на изготвеният Протокол. Проектите преминали оценката за 
административно съответствие и допустимост се предават за техническа и експертна оценка.

Чл. 5.  Правила за проверка за основателността на предложените разходи: 

Проверката за основателността на предложените разходи се извършва от Комисията по следните 
критерии (Приложение 5.11):

 В случаите когато кандидатът е възложител по ЗОП се извършва проверка за 
основателност на предложените разходи на база:

1. Определените минимални и максимални  прагове определени в насоките за кандидатстване по 
съответната мярка от СМР

Минимален размер на проекта 

Максимален размер на проекта 

2. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 4.10.2.4. от насоките за 
кандидатстване

3. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 5.0 Общи изисквания по 
мерките от СМР, от Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”:

 В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП се извършва проверка за 
основателност на предложените разходи на стойност надвишаваща 15 000 евро, на база на 
представените оферти към пoдаденото проектно предложение (заявление):

1. Кандидатът е представил минимум 3 запитвания изпратени до потенциални оференти:

2. Приложените оферти съдържат следните задължителни реквизити: 
      - Име и адрес на оферента;
      - Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна на 
кандидата;
      - Цена, включваща и описание на ДДС; 
      - Валидност на офертата.

3. Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното предложение(заявление)

4.Сключеният предварителен договор с един от оферентите е определен на базата, на посоченият в 
запитването критерий за оценка:
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 В случаите когато кандидатът нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за 
основателност на предложените разходи на стойност под 15 000 евро, на база на 
представена оферта към пoдаденото проектно предложение (заявление):

1. Кандидатът е представил минимум 1 запитване изпратено до потенциален оферент:

2. Приложената оферта съдържа следните задължителни реквизити: 
- Име и адрес на оферента;
- Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна на 

кандидата;
- Цена, включваща и описание на ДДС; 

-  Валидност на офертата.

3. Приложената оферта е актуална към датата на подаване на проектното предложение(заявление)

4. Приложено  е подписан  предварителен договор 

Чл. 6.  Правила за проверка за изкуствено създадени условия

Проверката за изкуствено създадени условия се извършва от комисията на база следните критерии
(Приложение 5.11): 

Съгласно установените в чл. 4 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 65/2011 общи принципи за контрол и по –
специално ал.8, членовете на комисията  следва  да извършат проверка за липсата на изкуствено 
създадени условия  от страна на кандидатите. За индикатор за изкуствено създадени условия се 
приемат:

 Всяка една икономическа обвързаност между кандидатите, като регистрация на един и 
същи адрес на няколко дружества, едни и същи управители и/или собственици, били те 
юридически или физически лица, както и всяка една пряка  или косвена свързаност 
между тях с оглед на това, те да могат да уговорят помежду си условия различни от 
обичайната търговска практика;

 Всяко едно разделяне на парцел от дружество-кандидат на по-малки парцели и/или 
обособяването на идеални части и преотстъпването им с право на строеж, и /или 
директна продажба на други-дружества-кандидати с цел намаляване на сумата на 
инвестиционните разходи под допустимите по съответните мерки граници, както и 
получаване на N на брой субсидии за всеки един кандидат;

 Функционална несамостоятелност се изследва  детайлно при установяване на обща точка 
на инвестициите на двама или повече кандидати и/или машини и съоръжения, които те 
ползват съвместно; 

 Общ ОВОС, общо разрешение за строеж и/или други документи , от които е видно, че 
инвестицията е замислена първоначално като една, а в последствие, с цел  заобикаляне на 
изискванията за допустимост и/или размер на инвестицията, е разделена на  N на брой 
по-малки такива



                                                                                
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

„Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

9

Чл. 7.  Правила за проверка за липса на двойно финансиране 

Членовете на  комисията следва да извършат проверка за липса на двойно финансиране на база на 
представената декларация от страна на кандидатите, при необходимост проверка може да бъде 
извършена и в съществуващи регистри и бази данни (Приложение 5.11).   

РАЗДЕЛ III
ТЕХНИЧЕСКА И ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Чл.8. Състав на Комисия за техническа експертна оценка и класиране на кандидати, преминали 
проверката за административно съответствие и допустимост на проектите.

(1) Оценителната комисия се назначава със заповед на Изпълнителният директор на Фондация „МИГ-
Попово, с която се определят независимите оценители от одобрения от УС списък. Независимите 
оценители работят в офиса на МИГ.

(2) Членовете на Комисията за техническа експертна оценка трябва да притежават необходимата 
квалификация и професионална компетентност за оценка на проектните предложения. 

(3) Членовете на Комисията за техническа експертна оценка са длъжни да изпълняват задълженията си 
добросъвестно, обективно и безпристрастно.

Чл.9. Ред за работа на техническа експертна оценка на преминалите административното 
съответствие и допустимост проектни предложения и класиране на проектите:

(1) Всеки проект се оценява независимо от двама оценители, които задължително провеждат 
съвместно обсъждане преди да изготвят заключителната си оценка. Техническата оценката следва да  
се извършва по обявените в поканата критерии и методология посочена в насоките за кандидатстване, 
като се използват разработените Оценителни листи (Приложение 13.1.-13.10.), за всяка една мярка.
Всеки изготвен оценителен лист следва да бъде надлежно и коректно попълнен, датиран и подписан 
респективно от съответният оценител.

(2) Оценителите предават своите оценителни листи на Изпълнителният директор на Фондация „МИГ-
Попово”.
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Чл. 10. Класиране на проектните предложения

(1) След приключване на техническата експертна оценка, Изпълнителният директор предава всички 
оценителни листи на Техническия асистент. Техническият асистент изготвя Финална оценка                
( Приложение 14) за всеки един проект по всяка една мярка, която представлява средноаритметична 
стойност от личните оценки на оценителите, като документа съдържа  и индивидуалните оценки.                                    

(2) Техническият асистент подрежда в низходящ ред всички оценени проекти по всяка една мярка, като 
освен точките се отбелязва и стойността на проекта.                      

Чл. 11. Ред за внасяне на проекти в Комисията за избор на проекти

(1) Въз основа на изготвената Финална оценка  Изпълнителният директор подготвя Доклад                            
( Приложение 15), който се представя пред Комисията за избор на проекти. 
(2) В Комисията за избор на проекти се внасят само  проекти, които са събрали най-малко 50% от 
общия брой точки. Всички проекти , които са събрали под 50% от общия брой точки се връщат с 
протокол на кандидатите, като те следва да се запознаят с оценката и слабостите.
3) На кандидатите се връща внесения оригинал на проектното предложение, а копието остава на 
съхрание в офиса на Фондация „МИГ-Попово“. Върнатите проекти могат да бъдат преработени и 
подадени при следваща покана.

Чл. 12. Съдържание на документацията за заседание на комисия за техническа експертна оценка 
и класиране на проектите

За всяко едно проведено заседание на комисия за техническа експертна оценка и класиране на 
проектите се изготвя Протокол  (Приложение 16), който съдържат следната информация:

а) дати на заседанието на комисия за техническа експертна оценка и класиране на проектите;
б) състав на оценителната комисия, наблюдатели;
в) брой попълнени оценителни листи;
г) брой оценени проекти;
д) подпис на присъствалите оценители;
е) към изготвените протоколи се прилагат и:

 Копие от заповед за назначаване на Оценителната комисия и за промени в нея, ако има 
такива;

 Декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност, подписани от членовете 
на оценителната комисия и наблюдателите;

 Присъствен списък (Приложение 17)

РАЗДЕЛ IV
КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ 

Чл. 13 . Свикване на заседания на Комисията за избор на проекти
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(1) За свикването на всяко едно заседание се издава отделна заповед от Изпълнителният директор на 
МИГ, която определя датата на заседанието, дневния ред, поканата по която са набрани предложения, 
проектите преминали оценката за административно съответствие и допустимост, както и резултатите 
от техническата оценка за всеки един проект по всяка една мярка. Сроковете за изпълнение се 
определят при спазване на одобрената СМР, ПРСР и нормативните изисквания за нейното прилагане и 
вътрешните актове на Фондацията и правилата за нейната работа.

(2) Заповедта  определя поканените външни експерти за участие в комисията  за избор на проекти, 
както и резервни членове и трябва да съдържа следната информация:

1. поименният състав на всички участници в комисията, като: председател, членове
на УС, резервни членове, външни експерти и наблюдатели, лицата извършили 
техническата експертна оценка;

2. правото на глас на всеки участник в работата на комисията;
3. възнаграждения на участниците в комисията;
4. задачи и срокове за изпълнение;

(3) Изпълнителният директор на МИГ изпраща покана до членовете на УС и определените в заповедта 
външни експерти, както и на оценителите извършили техническата оценка  на разглежданите проекти 
минимум две седмици преди заседанието на Комисията за избор на проекти, като прилага заповедта за 
свикване на Комисията.

(4) Общо в Комисията за избор на проекти следва да участва целия УС с изключение на членовете, 
които се явяват в конфликт на интереси. Ако е налице конфликт на интереси за поканените външни 
експерти те се заместват от резервни членове.

(5) В срок до пет работни дни след получаване на поканата участниците в комисията потвърждават 
участието си и подават декларации за липса на конфликт на интереси или си правят отвод, ако такъв 
конфликт е налице. В случай, че е член на комисията е декларирал конфликт на интереси и/или си е 
направил отвод, както и при не спазване на  горепосочения срок Изпълнителният директор изпраща 
нови покани на определените в заповедта резервни членове.

(6) Ако поради непредвидени причини на заседанието не се яви необходимият брой членове, 
заседанието се отлага до момента, в който е възможно осигуряването на необходимият кворум.

Чл. 14.Състав на комисията за избор на проекти
(1) Комисията не може да заседава в състава по –малко от  5 души.
(2) Съставът на комисията за избор на проекти  включва: председател, наблюдатели и оценители без 
право на глас, необходимият брой членове ( представители на УС и външни експерти) с право на глас 
(не по-малко от ( 5 ) петима) и резервни членове (не по-малко от (2) двама).   
(3)  Председателят на комисията за избор на проекти  трябва да притежава необходимата 
квалификация и професионална компетентност, за да осигури законосъобразното протичане на 
оценителния процес. Той е длъжен да изпълнява задълженията си добросъвестно, обективно и 
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безпристрастно. Председателят следи за реда и правилата и не участва в гласуването. Председателят на 
комисията се определя  със заповедта за сформирането и. 
(4) Членовете на комисията за избор на проекти са независими и безпристрастни в своята дейност. 
Всички членове на комисията с право на глас имат равни права при вземането на решения и носят 
пълна отговорност за резултатите от оценителния процес.                      

Чл.16. Промяна в състава на комисията за избор на проекти
(1) Всяка промяна в състава на участниците в комисията за избор на проекти, независимо от 
основанието се извършва със заповед на изпълнителният директор на Фондация „МИГ-Попово”, която 
се прилага към протокола от дейността на комисията  и се отразява в него. 

(2) В случай на трайна невъзможност за изпълнение на задълженията на член на комисията за избор на 
проекти, той се замества от резервен член. В този случай процедурата по избор продължава от етапа, 
на който се намира.

(3) В случай на нарушаване на задълженията си по чл.13, ал.5 от страна на член на комисията за избор 
на проекти, той се замества от резервен член. В този случай процедурата по избор започва отначало.

(4) Комисията за избор на проекти взима решение за заместване по предходните ал. 2 и 3 при спазване 
на настоящите вътрешни правила и възлага на изпълнителният директор на Фондация „МИГ-Попово”, 
издаването на заповед по чл. 13, ал.1.

Чл.17. Вземане на решение за одобряване на проекти
(1) При осъществяване на дейността си, комисията за избор на проекти се ръководи от правилата 
заложени в одобрената СМР, ПРСР и настоящите вътрешни детайлни правила.

(2) Всички членове на комисията за избор на проекти се задължават да присъстват на 
предварителното и окончателното заседания на комисията, включително и на всяко друго заседание, на 
което се взима решение. Проектите   се представят по мерки, един по един, като оценителите 
представят мотивите си за индивидуалните си оценки.  

(3) Всички участници на комисията за избор на проекти с право на глас имат един глас.                                                               

(4) Комисията за избор на проекти провежда гласуване за всяка мярка, за всеки един проект по 
отделно. Един проект се счита за предварително одобрен, ако за него са гласували мнозинство от ¾   от 
участниците в заседанието на Комисията. Спорни проекти, при които и след проведена  арбитражната 
техническа оценка отново събират средноаритметично 50 точки, следва да бъдат допуснати до 
финансиране. Изключения могат да се правят само при констатирани явни фактически неточности 
(като документи или обстоятелства), известни на комисията, но незабелязани или останали скрити за 
членовете с право на глас (например документи с невярно съдържание, претенция за въвеждане на 
иновативна  практика, която всъщност е представена на територията и др.)  
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(5) На заседанията на Комисията за избор на проекти задължително се води протокол, към който се 
прилагат контролните листове от техническата оценка и  се записват коментарите за всеки един проект.
Протоколите се подписват от всички присъствали на съответното заседание членове, като имената и 
функциите на всички лица, участващи в процеса на оценка трябва да бъдат записани в протокола от 
дейността на комисията. 
(6) Работата на комисията за избор на проекти завършва с Протокол (Приложение 20) на 
предварително избраните проекти, класирани в низходящ ред.

РАЗДЕЛ V
ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЛАСТНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ  И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ИЗБРАНИТЕ ПРОЕКТИ 

Чл. 18. Информиране на ОРА 
( 1) Комисията за избор на проекти изпраща информация за всички одобрени /в рамките на съответния 
бюджет за прием/ проекти, в областната РА по седалище на МИГ за извършване на проверка за 
съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на 
кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи, съгласно Указания за 
прилагане на мярка 41 „Прилагане на Стратегии за местно развите” от ПРСР (2007-2012 г.).
( 1) В срок до една седмица след провеждане на заседанието на Комисията за избор на проекти към 
МИГ Изпълнителният директор на МИГ подготвя и подава до ОРА информация за предварително 
избраните проекти.
( 2) Съгласно Указанията за прилагане на мярка 41 „Прилагане на Стратегии за местно развитие” от 
ПРСР (2007-2013 г.) и за подаване на документи по мярката в Областните дирекции на ДФ 
„Земеделие” отдели „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”  Фондация „МИГ-Попово“ подава
до Областна дирекция на ДФ „Земеделие” отдел „ПСМП” гр. Търговище, следните документи в срок 
до 14 работни дни:

1. документи на МИГ за проверка от страна на РА за спазване на съответствие при 
обработката на проекти с процедурите, описани в СМР 

2. одобрените  от МИГ заявления за подпомагане и придружаващите ги документи на 
кандидатите. 

(3) Към информацията по ал. 1 се прилагат и:
- протокол от заседанието на Комисията за избор на проекти (Приложение 20) с приложени копия от 
контролните листове, копия от контролните листове от оценката за административно съответствие и 
допустимост;
- кратко резюме на всеки проект (Приложение 21), което съдържа информация, която подлежи на 
проверка от Областното звено на РА;
- доклад на изпълнителния директор за процеса на оценка (Приложение 22);
- заверено копие на проектното предложение (заявление и придружаващи документи);
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(4) Областното звено на Разплащателната агенция проверява съответствието с процедурите, описани в 
Стратегията, критериите за допустимост на кандидата, критериите за допустимост на проекта и на 
планираните разходи. 

(5) Областната Разплащателна агенция одобрява и/или отхвърля предложенията, които не съответстват 
на определените правила/процедури за допустимост и уведомяват писмено изпълнителния директор 
МИГ за резултатите от направената от тях проверка. В случай на частично неодобрение на разходите, 
Областната Разплащателна агенция уведомява изпълнителния директор за необходимостта от частично 
намаление на разходите, преди подписване на договор. Ако частичното намаление на разходите обаче 
създава условия за неизпълнение на определени дейности, респективно заложени цели на проекта, ИД 
следва да  внесе проекта на заседание на комисията за избор на проекти и по нейна преценка да се 
направи нова техническа оценка преди сключване на договор. Изпълнителният директор следва да 
свика ново заседание на Комисията за избор на проекти за запознаване и обсъждане на становището на 
Областната Разплащателна агенция и утвърждаване на финалния списък с бенефициенти, с които ще се 
сключи договор.

Чл. 19. Информиране на МЗХ и РА

Изпълнителният директор на МИГ Попово изпраща своевременно, в срок до 5 работни дни, след 
приключване на работата на комисията за избор на проекти до МЗХ и ОРА списъци с одобрените и 
отхвърлени проекти.

Чл. 20. Информиране на кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта

(1) Изпълнителният директор на МИГ уведомява писмено всички кандидати за резултатите от 
финалното решение на Комисията за избор на проекти.  

(2) В писмата за уведомяване на одобрените кандидати се определя дата за подписване на договор;

(3) В писмата за уведомяване на неодобрените кандидати се посочват причините за неодобрение и 
възможностите за подпомагане за бъдещо кандидатстване.
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Раздел VI
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 21.  Сключване на договори с одобрените кандидати за представяне на безвъзмездна 
финансова помощ.

(1) Договорите се подготвят от персонала на МИГ.

( 2) В срок до един месец след получаване на становището от ОРА се подписват договори с одобрените 
кандидати.

(3) Договорите се подписват в три екземпляра – един за одобрения кандидат, един за МИГ и един за 
ОРА;

(4) Част от договорите с бенефициентите са задължителните изисквания за публичност и видимост на 
предоставяната подкрепа от ЕЗФРСР.

(5) Възможностите и процедурите за изменения в договора трябва да са предвидени в договора. При 
настъпване на изменения, те се представят за проверка за съответствие и одобрение в ОРА.  

Чл. 22. Изпращане до МЗХ и РА на списък и заверени копия на сключените договори:
Изпълнителният Директор изпраща своевременно, в срок до 5 работни дни списък и заверени копия на 
сключените договори с бенефициентите до МЗХ и ОРА.

Раздел VII
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 23. (1) Предвиденият в настоящите правила срок се смята за спазен и когато изпращането на 
проектни предложения, документи, допълнителна пояснителна информация (разяснения), възражения 
и/или други е станало по пощата или чрез куриер в съответния указан срок. При изпращане по пощата 
важи датата на пощенското клеймо на изпращащата станция. При изпращане с препоръчано писмо или 
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по куриер за валидна се счита датата на издаване на товарителницата, като копие от товарителницата 
следва да бъде изпратено на посочен от МИГ факс в деня на изпращане на документите.  

  (2)  По смисъла на тези правила:

1. "Административно съответствие" е съответствие с формалните изисквания към документите, 
които включват: срок на подаване, пълна комплектност, спазване на изискуемата форма, валидност и 
други, определени в наредбата.

2."Конфликт на интереси" за член на съответбата комисия е налице, когато лицето:

а) се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за 
безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (OB, L 
248, 16.9.2002 г.) на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

б) има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по 
смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 

в) е свързано лице с друг член на комисията или кандидат за подпомагане, чието заявление се 
разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо 
съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и 
роднини по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които 
лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни 
съмнения в неговата безпристрастност и обективност;

г) е съдружник или участва в управлението на дружество на кандидат за подпомагане, чието 
заявление се разглежда от съответната комисия, или на друг член на комисията;

д) участва в управлението на дружество, в управлението на което участва и кандидат за 
подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, или в управлението на което 
участва и друг член на комисията;

е) притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството на 
кандидат за подпомагане;

ж) е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;

з) е търговски представител на кандидат за подпомагане или обратното;

и) е получило дарение от кандидат за подпомагане;

й) е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, включено за 
разглеждане от съответната комисия;
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к) е включено като изпълнител/член на екип на изпълнител за дейности по проект, разглеждан от 
съответната комисия.

3. "Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на Програмата 
за развитие на селските райони.

4. "Общ публичен принос" е общият сбор от средствата, отпускани за финансиране дейностите по 
Стратегията за местно развитие от ЕЗФРСР и от националното съфинансиране.

5. "Стратегия за местно развитие" (Стратегията за местно развитие) е поредица от тясно свързани 
дейности за задоволяване на местни цели и потребности, осъществявани в сътрудничество на 
подходящото ниво.

6. "Управляващ орган" е дирекция "Развитие на селските райони" на Министерството на 
земеделието и храните.

7. "Финансови параметри на Стратегията за местно развитие" са: минимален и максимален размер 
на общия публичен принос за целия период на действие на стратегията, както и определените размери 
на финансовата помощ по години, по оси и по мерки

8. "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от 
Регламент (ЕО) № 65/2011.

9. "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и 
технологичните процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над максималния размер на 
общо допустимите разходи по мярката.

10. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност 
помежду си или спрямо кандидата/получателя на финансовата помощ:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или в капитала на друго лице, поради което между тях могат да 
се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на 
другото лице;
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е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или 
юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

11. "Публични кандидати" са сдружения на общини и публичноправни организации съгласно § 1, 
т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

12. "Финансови параметри за проектите" са минимален и максимален размер на общите 
допустими разходи на проекта.

Раздел VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. (1) Вътрешните детайлни правила за работата на Комисия за избор на проекти, 
кандидатстващи по Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”, изпълняваща 
договор за предоставяне на финансова помощ по мярка “Прилагане на стратегии за местно развитие” и 
по мярка “Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на 
обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии 
за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, 
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони № РД 50-150/13.10.2011 
г. са приети на заседание на УС на Фондация „МИГ-Попово“ от 13.06.2012 г.

(2) Измененията и допълненията на настоящите вътрешни правила се извършват с решение на УС на
Фондация „МИГ-Попово”. 

(3) При разработването на Вътрешните правила са отчетени изискванията на:
1. Програма за развитие на селските райони /ПРСР/
2. Анекси към ПРСР
3. Регламент № 1698/2005 на Съвета (ЕС) 
4. Наредба № 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ
5. Национален план за развитие на селските райони

(4) Неразделна част от настоящите правила са типови образци на документи, които се използват от 
участниците за съответния етап от оценяването на проектните предложения:

Етап :  оценка на административното съответствие и допустимост на кандидатите: 

1. Приложение 1 – Образец на Общ доклад ( изготвен от техническият асистент и експертът по 
прилагане на СМР);
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2. Приложение 2.1 и 2.2. – Образец на Декларации за липса на конфликт на интереси, 
безпристрастност  и поверителност;

3. Приложение 3 – Образец на Контролен лист за проверка на членовете на комисията за 
проверка на административното съответствие и допустимостта на кандидатите  относно потенциален 
конфликт на интереси;

4. Приложение 4 – Образец на Протокол от сесия по отваряне на проектните предложения;
5. Приложение 5.1.-5.10. -  Образец на Контролни листове за оценка на административното 

съответствие и допустимост на кандидатите  по мерки;
6. Приложение 5.11 – Образец на Критерии за проверка за основателността на предложените 

разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия
7. Приложение 6.1.-6.10. – Образец на Протокол от оценка на административното съответствие 

и допустимостта на кандидатите за всяка една мярка 
8. Приложение 6.11- Образец на Искане за представяне на разяснения;
9. Приложение 6.12.- Образец на регистър на изпратените искания за представяне н разяснения;
10.Приложение 7. – Образец на Финален Протокол от оценка на административното 

съответствие и допустимостта на кандидатите за всички мерки;
11.Приложение 8 – Образец на Протокол на проектните предложения, отхвърлени на етап

оценка на административното съответствие и допустимостта на кандидатите;
12. Приложение 9 – Образец на приемо- предавателен протокол;
13. Приложение 10.1 и 10.2 – Образец на Присъствен списък;

Етап:  техническа експертна оценка и класиране на кандидатите: 

1.Приложения 11.1 и 11.2 – Образец на Декларации за липса на конфликт на интереси, 
безпристрастност  и поверителност;

2.Приложение 12 – Образец на Контролен лист за проверка на членовете на комисията за 
техническа и експертна оценка и класиране на  кандидатите  относно потенциален конфликт на 
интереси;

3. Приложение 13.1-13.10 – Образец на Оценителни листове за техническа експертна оценка на 
кандидатите  по мерки;

4. Приложение 14 – Образец на Финална оценка изготвена от техническият асистент;
5. Приложение 15 – Образец на Доклад от ИД;
6.Приложение 16 -  Образец на Протокол от проведената техническа и експертна оценка на 

кандидатите за всяка една мярка;
7. Приложение 17 – Образец на Присъствен списък . 

Етап :  разглеждане на проектите от комисия за избор на проекти: 

1 Приложения 18.1 и 18.2 – Образец на Декларации за липса на конфликт на интереси, 
безпристрастност  и поверителност;

2. Приложение 19 – Образец на Контролен лист за проверка на членовете на комисията за избор 
на проекти  относно потенциален конфликт на интереси;

3. Приложение 20 – Образец на протокол от заседанието на Комисията за избор на проекти.
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4. Приложение 21- Образец на Присъствен списък . 
5. Приложение 22 – Образеца на Отвод

Етап :  информиране на областна Разплащателна агенция и представяне на избраните проекти: 

1. Приложение 23 – Образец на кратко резюме на проект.
2. Приложение 24 – Образец на доклад на изпълнителният директор за процеса на оценка , 

включващ - Списък на отхвърлените проекти - Приложение 24.1, Списък на 
одобрените проекти – Приложение 24.2, База данни  - Приложение 24.3 

Изготвил:______________________                                      


