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/ИВАЙЛО ИВАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ФОНДАЦИЯ „МИГ-ПОПОВО“/

ОБЩ ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО

РАЗВИТИЕ НА ФОНДАЦИЯ „МИГ-ПОПОВО“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Цел
Целта на този наръчник е да очертае определящите принципи, изисквания и структури за 
изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на община Попово 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. .
Тази Стратегия ще бъде използвана за изпълнение на заложените  цели и приоритети
дефинирани в Националния стратегически план за развитие на селските райони и отразени в 
ПРСР 2007 – 2013 г.  Целите на СМР осъществяват принос и към изпълнението на 
стратегическите цели на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) 2007 – 2013: 

- достигане и поддържане на висок икономически растеж чрез динамична икономика на 
знанието в съответствие с принципите на устойчивото развитие;

- повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на равнища на заетостта, 
доходите и социалната интеграция, осигуряващи високо качество на живот.

Настоящият наръчник ще помогне на екипа  реализиращ  Стратегията  за местно развитие на 
МИГ-Попово да осигури  ефикасното управление и успешно използване на средствата за 
прилагане на Стратегията.
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Наръчникът дава указания за управляващите органи (УО) и персоналът на МИГ-Попово  
занимаващи се с прилагане на Стратегия за местно развитие. Той съдържа съществена основна 
информация и насоки за всички служители, участващи в този процес.
Този наръчник ще послужи като общ инструмент и източник на информация за повишаване 
на обществената информираност и предоставяне на информация за прилагането на Стратегия 
за местно развитие на територията на Община Попово на възможно най-много хора. Този 
наръчник е на разположение на потенциалните бенефициенти и е достъпен /след 
финализирането му/на интернет страницата на Фондация „МИГ-Попово“: www.mig-
popovo.com

1.2. Структура
Този наръчник касае ефективното и ефикасно управление и прилагане на Стратегия за местно 
развитие на територията на община Попово. 
Наръчникът съдържа следните глави:

 Раздел 1 прави кратък преглед на целите на Стратегията;
 Раздел 2 очертава органите за изпълнение на Стратегията;
 Раздел 3 описва механизма за вземане на решение по процедури, съгласно Правилника 

з устройство и дейността на Фондация „МИГ-Попово“ ;
 Раздел 4 описва процедурите, касаещи прилагането на Стратегията за местно развитие

1.3. Контрол върху вариантите
Този наръчник е постоянно развиващ се документ, който следва да се актуализира с 
придобиването на опит от Управляващите органи на МИГ и персонала на МИГ-Попово. Той е 
съставен на базата на раздел 5 точка 5. Описание на интервенции, точка 5.2. Процедури за 
изпълнение на стратегията (роли и отговорности на отделните органи на МИГ и техните 
партньори, процедури и др.), в т.ч. описание на начина за кандидатстване – перманентно/с 
обяви и други отделни/различни процедури по мерките на ПРСР. В хода на развитието му в 
него ще бъдат включени насоки за добри практики. Отговорността за актуализирането на този 
наръчник е на Изпълнителният директор на МИГ-Попово.
Промените в наръчника се предлагат от Управителните органи на МИГ-Попово, персонала на 
МИГ-Попово, външни експерти консултанти, външни експерти оценители, наблюдатели и 
бенефициенти към Стратегията за местно развитие на територията на община Попово.

1.4. Първоизточници
Пълният източник на насоки за прилагане  на Стратегия за местно развитие на територията 
МИГ-Попово  са:
 Нормативните документи:
1. Програма за развитие на селските райони /ПРСР/
2. Анекси към ПРСР
3. Регламент № 1698/2005 на Съвета (ЕС) 
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4. Наредба № 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ
5. Национален план за развитие на селските райони

 Одобрената от МЗХ Стратегия за местно развитие на територията на община Попово, 
както и разработените  формуляри, ръководства за кандидатстване, методология и критерии за 
оценка, покани за кандидатстване, контролни листове и др. вътрешни документи, свързани с 
нейното изпълнение.

Интернет страницата на Фондация „МИГ-Попово“ съдържа подробна информация за 
Стратегията за местно развитие на територията на община Попово.

1.5. Водещи принципи 
Водещи принципи при планиране и прилагане на процедурите: 
 Осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи от изпълнението на СМР; 
 Участие на заинтересованите страни и реално партньорство между участниците от 

различните сектори, имащи отношение към реализирането на Стратегията; 
 Избягване на конфликт на интереси; 
 Ясно разпределение на ролите и отговорностите; 
 Повишаване на капацитета на местно ниво за планиране и управление на СМР както и 

този за планиране и реализиране на устойчиви местни инициативи; 
 Ефективност и законосъобразност на финансовото и административното
 управление; 
 Ефективно и ефикасно подпомагане на всички заинтересовани за разработване на 

предложения и успешно им финансиране;
 Оперативност и гъвкавост в рамките на взаимодействие между органите на МИГ, 

партньорите в МИГ; 
 Координация и взаимодействие за осигуряване на връзка между финансираните 

дейности като основен елемент за ефективно изпълнение на СМР и интегрирано
развитие.

Задачите и философията в управлението на СМР на МИГ се базират на разбирането, че е 
необходимо да се балансира и да се инвестират усилия, както в управлението и
администрирането на процеса по набиране на проекти, така и в дейности за повишаване на 
капацитета и активността на членове на територията. Всички процедури имат за цел да 
осигурят максимална степен на прозрачност, публичност и информираност на всички етапи от 
изпълнението на СМР, за да съхранят и повишат доверието в работата на МИГ. Процедурите, 
касаещи всички решения относно подбор и оценка на проекти целят да осигурят обективност, 
безпристрастност и публичност на базата на ясна последователност от стъпки, наличие на 
ясни правила и изисквания за обосноваване при взимане на решения, прилагане на критерии, 
документиране и публично предоставяне на информация. Успоредно с това, МИГ базира 
правилата си за работа на стремежа си да осигурява в максимална степен необходимата 



                                                                      
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

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

4

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

методическа помощ, подкрепа и експертиза за планирането и подготовката на допустими за 
финансиране дейности, допринасящи за постигането за заложените от МИГ цели в СМР. 

1.6. Приложимост на правилата и процедурите, описани в процедурния наръчник 
Процедурният наръчник е разработен след проведени консултации между членове на МИГ в 
рамките на поредица от работни срещи и е одобрен на заседание на УС на МИГ на 29.02.2012
год. ПН се прилага към СМР като неразделен документ от управлението на СМР. При 
изработването му са взети предвид изисквания и текущи правила за работа от страна на РА и 
УО на ПРСР по отношение на одобрените МИГ. ПН се предоставя на всички членове на МИГ 
и е публичен за представители на територията. Процедурите и правилата, касаещи подготовка 
и оценка на проекти за финансиране по СМР са валидни за всички мерки на СМР на МИГ и 
допълват процедурите в наредбите и техните последващи изменения, касаещи конкретните 
мерки от ПРСР, заложени в СМР.

РАЗДЕЛ I
ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОПОВО И СТРАТЕГИЯ ЗА 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО

Този раздел съдържа основна информация за целите , приоритетите за развитие и мерките, 
включени в Стратегията за местно развитие на територията на община Попово.

Фондация „МИГ-Попово“ изпълнява Стратегия за местно развитие за територията на община 
Попово съгласно 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. .

Предварително одобрената безвъзмездна финансова помощ е 3 128 981,00 лева.

Основна цел на одобрената от Министерството на земеделието и храните Стратегия за местно 
развитие на Местна инициативна група Попово е: «Създаване на условия за повишаване на 
конкурентноспособността на местната икономика в областта на селското стопанство и 
неземеделските дейности, доближаване до средноевропейските параметри на жизнената среда, 
запазено и оценено селско наследство».

Приоритети за развитие:
1. Развитие на ефективен аграрен сектор
2. Опазване на природните ресурси и околната среда 
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3. Инвестиционна привлекателност, конкурентноспособност и подобрявяне качеството на 
живот 

Стратегия за местно развитие включва следните мерки:

Мерки по ос 1 от ПРСР :
Мярка 111 - Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на 

научни знания
Мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства
Мярка 123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Мерки по ос 2 от ПРСР :
Мярка 223 - Първоначално залесяване на неземеделски земи
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Мерки по ос 3 от ПРСР :
Мярка 311 - Разнообразяване към неземеделски дейности
Мярка 312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Мярка 313 - Насърчаване на туристическите дейности
Мярка 321 - Основни услуги за икономиката и населението в селските райони
Мярка 322 - Обновяване и развитие на населените места

Мерки от Регламент 1698/2005
Мярка 323 - Опазване и подобряване на селското наследство 
Подмярка 323А - Опазване и възстановяване на природно наследство 

Подмярка 323Б - Опазване и възстановяване на културното наследство

РАЗДЕЛ IІ
ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

Реализирането на дейности за изпълнение на Стратегията за местно развитие (СМР) МИГ –
Попово се осъществява чрез управителни, изпълнителни и помощни органи. 

ОРГАНОГРАМА

Колективният върховен орган на Фондация „МИГ – Попово” се нарича Настоятелство и 
се състои от  учредителите или посочени от тях лица. Настоятелството се състои от 6 лица -  
Председател и 5 члена. Процентното съотношение на трите сектора в Настоятелството на 

НАСТОЯТЕЛСТВО

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР

СЧЕТОВОДИТЕЛ ТЕХНИЧЕСКИ
АСИСТЕНТ

ЕКСПЕРТИ ПО 
ПРИЛАГАНЕ НА 
СТРАТЕГИЯТА
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МИГ – Попово е както следва: публичен сектор – 17 %; неправителствен сектор – 33 %; 
икономически сектор – 50 %.
Настоятелството има следните функции и отговорности:

1. Изменя и допълва  Правилника за устройство и дейността на фондация за 
осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група”;

2. Приема дългосрочната стратегия за организационно развитие на МИГ - ПОПОВО, 
актуализира я при необходимост;

3. Определя броя на членовете на УС, избира и освобождава председателя и членовете 
на УС;

4. Приема предложения от УС годишен бюджет на МИГ - ПОПОВО, 
5. Приема годишния доклад на УС за дейността на МИГ - ПОПОВО и годишния 

финансов отчет;
6. Взема решения за преобразуване или прекратяване дейността на МИГ - ПОПОВО;
7. Взема решения за учредяване и участие в търговски дружества или други 

юридически лица с нестопанска цел по предложение на УС;
8. Отменя решенията на другите органи на МИГ - ПОПОВО, които противоречат на 

закона, този правилник или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
МИГ - ПОПОВО;

9. Определя вида, броя и числеността на помощните органи;
10. Избира експерт-счетоводител, ако това се изисква от действащата нормативна 

уредба, и приема доклада му,

Фондация „МИГ – Попово” има Колективен управителен орган - „Управителен съвет”. 
Той се състои от Председател и 4 члена, избирани от Настоятелството на Фондацията с мандат 
5 години. Първият Управителен съвет се определя от Учредителите.

Процентното съотношение на трите сектора в управителния съвет на МИГ – Попово е 
следното: публичен сектор – 20 %; неправителствен сектор – 20 %; икономически сектор – 60 
%.

Управителният съвет има следните правомощия:
1. Изготвя дългосрочната стратегия за организационното развитие на МИГ -

ПОПОВО, актуализира я при необходимост;
2. Ръководи дейността на МИГ - ПОПОВО и осигурява изпълнение на Решенията 

на НАСТОЯТЕЛСТВОТО и изпълнение на изискванията на финансиращите 
институции;

3. Приема годишната програма за дейността и бюджет на МИГ - ПОПОВО и ги 
предлага за гласуване от Настоятелството;

4. Разпорежда се с имуществото на МИГ - ПОПОВО при спазване на този 
Правилник, другите вътрешни актове на МИГ - Попово и изискванията на 
финансиращите институции;
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5. Изготвя годишен доклад за дейността на МИГ - ПОПОВО и годишен финансов 
отчет;

6. Взема решения за формиране на парични фондове на МИГ - ПОПОВО;
7. Определя реда и организира провеждането на дейността на МИГ - ПОПОВО и 

носи отговорност за това;
8. Избира представители на МИГ - ПОПОВО в национални и европейски мрежи на 

селските райони;
9. Назначава и освобождава Изпълнителния директор, определя длъжностната му 

характеристика и размера на трудовото му възнаграждение;
10. По предложение на Изпълнителния директор определя структурата, служебните 

задължения и размера на възнаграждението на административния персонал на 
МИГ - ПОПОВО съгласно изискванията за минимален капацитет на 
финансиращите институции;

11. При прекратяване на МИГ - ПОПОВО извършва ликвидация  или упълномощава 
определено лице за това.

Във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие, Управителният съвет:
1. Приема СМР, с която да кандидатства за финансиране пред УО на ПРСР;
2. Прилага одобрената Стратегия за местно развитие, актуализира я при 

необходимост и организира нейното изпълнение при спазване на нормативните 
изисквания и договорните задължения към финансиращите институции;

3. Приема доклада за прилагане на Стратегията за местно развитие, изготвен от 
Изпълнителния директор;

4. Утвърждава критериите за избор на външни експерти, наемани от МИГ –
ПОПОВО;

5. Избира външни експерти за участие в Комисията за избор на проекти;
6. Приема правила за работата на Комисията за избор на проекти;

Управителният съвет  се ръководи от Председател. Първият Председател се избира от 
Учредителите. 

Основните правомощия  на председателят на Управителния съвет са:
1. Подготвя и предлага проекти за решения на УС;
2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
3. Ръководи заседанията на Комисията за избор на проекти;
4. Подписва договора с Изпълнителния  директор
5. Представлява Управителния съвет.

Изпълнителен директор:
Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на МИГ - ПОПОВО. 
Изпълнителният директор се избира и назначава от УС, като първият ИД се избира от 
учредителите. За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред УС.
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Първи изпълнителен директор на Фондация „МИГ-Попово” е Магдалена Аспарухова Радева.
Изпълнителният Директор: 

1. Организира и отговаря за изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. Ръководи и координира дейността на помощните органи на МИГ - ПОПОВО;
3. Ръководи и координира дейността на персонала на МИГ – ПОПОВО и наетите 

външни лица;
4. Стопанисва и управлява имуществото на МИГ - ПОПОВО;
5. Съхранява архивите и организира деловодната дейност на  МИГ - ПОПОВО;
6. След одобрение на щатното разписание от УС, представлява МИГ – ПОПОВО в 

трудовите правоотношения с щатните й служители; 
7. Осигурява организационно – техническото обслужване на дейността на органите  

на МИГ - Попово
(2) Във връзка с прилагане на СМР, Изпълнитеният Директор:

1. Организира за изготвянето на годишния план и разпределението на средствата за 
изпълнение на дейностите и разходите за управление на МИГ и за придобиване 
на умения и постигане на обществена активност и ги представя на Управителния 
съвет;

2. Разработва критериите за избор на външни експерти, наемани от МИГ –
ПОПОВО;

3. Разработва правила за работата на Комисията за избор на проекти;
4. Организира и ръководи процедурите за избор на проекти за финансиране в 

изпълнение на СМР;
5. Подготвя и свиква заседанията на Комисията за избор на проекти;
6. Сключва от името на МИГ – ПОПОВО договори  за изпълнение на дейности във 

връзка с прилагането на СМР и следи за тяхното изпълнение;
7. Сключва договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 

изпълнение на  Стратегията за местно развитие и организира тяхното 
наблюдение;

8. Изготвя годишния доклад за прилагане на СМР 

Прилагането на СМР се извършва посредством работата на Комисия за избор и оценка на 
проекти. Тя се сформира за всеки отделен случай при публикуване на обява от МИГ- Попово 
за набиране на проекти за изпълнение на мерките по Стратегията за местно развитие. Съставът 
на комисията се формира от членовете на УС и външни експерти, съобразно нормативните 
изисквания за прилагане на ПРСР и за предотвратяване конфликт на интереси. Комисията за 
избор на проекти осъществява дейността си при спазване на одобрената СМР, ПРСР и 
нормативните изисквания за нейното прилагане и вътрешните актове на Фондацията и 
правилата за нейната работа.

Представителството на МИГ – Попово се осъществява в съответствие с чл. 23 от ПУДФ, 
а именно:
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Председателят на УС представлява МИГ – ПОПОВО пред държавните и общински органи, 
правораздавателните органи и други физически и юридически лица в страната и чужбина и 
подписва договорите с финансиращите институции;
Изпълнителният директор представлява МИГ - ПОПОВО пред УО на ПРСР, 
Разплащателната агенция, пред държавните и общински органи, други физически и 
юридически лица в страната и чужбина и подписва всички документи във връзка с 
прилагането на СМР, включително договорите за финансиране на проекти за изпълнение на 
СМР.

Персонал на  „МИГ – Попово”
Персоналът на Фондация „МИГ Попово”, ангажиран с прилагането на СМР е следния:
1. Изпълнителен директор 
2. Експерти по прилагане на дейностите по СМР
3. Асистент
4. Счетоводител

За посочените позиции са съставени длъжностни характеристики, в които подробно са 
описани изискванията за заемане на длъжността, правата, задълженията, подчиненост и 
взаимодействие за всяка длъжност.  

РАЗДЕЛ IІІ
МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ,
СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА 

НА ФОНДАЦИЯ „МИГ-ПОПОВО“

Процедури, съгласно Правилника за устройство и дейността на фондация „ МИГ –
Попово”
 Настоятелство:

НАСТОЯТЕЛСТВОТО провежда редовни заседания поне веднъж на шест месеца, които се 
свикват от неговия Председател. Председателят може да свиква и извънредни заседания по 
собствена инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Настоятелството. Ако в 
едноседмичен срок Председателят не удовлетвори искането на членовете, всеки един от тях 
може сам да свика Настоятелството. 
Заседанията на НАСТОЯТЕЛСТВОТО се свикват с писмена покана, изпратена по пощата или 
по електронен път, която съдържа дневния ред на заседанието. Те са законни, ако на тях 
присъстват повече от половината негови членове или техни пълномощници. Решения по 
въпроси, които не са включени в поканата не могат да се вземат, освен ако на заседанието 
присъстват всички членове и всички са съгласни да обсъдят и вземат решение по съответния 
въпрос.
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Всеки член на НАСТОЯТЕЛСТВОТО има право на един глас, упражняван лично, чрез 
законния си представител  или чрез пълномощник, въз основа на писмено пълномощно. 
Преупълномощаване не се допуска.
Член на Настоятелството няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по 
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен 
включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 
вземането на решения.

Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъствуващите с явно 
гласуване, като НАСТОЯТЕЛСТВОТО може да реши по някои въпроси гласуването да бъде 
тайно. 
Решенията за изменение и допълнение на Правилника за устройство и дейността на МИГ -
ПОПОВО, за прекратяване дейността на МИГ - ПОПОВО или за преобразуването й или за 
сливането му с други организации с нестопанска цел, се вземат с мнозинство 2/3 от всички 
членове на НАСТОЯТЕЛСТВОТО.
С това  квалифицирано мнозинство се вземат и решенията за безвъзмездно разходване 
имуществото на Фондацията, когато е в полза на:

o лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права 
линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по 
сватовство - до втора степен включително;

o лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на 
вземане на решението;

o юридически лица, финансирали Фондацията до 3 години преди датата на 
вземане на решение;

o юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да 
наложат или възпрепятстват вземането на решения;

За заседанията на НАСТОЯТЕЛСТВОТО се води протокол, в който се отразяват 
разискванията, решенията и резултатите от гласуването по дневния ред. Протоколът се 
подписва от председателстващия заседанието и секретар-протоколчика. Протоколите от 
заседанията се съхраняват от УС. 

 Управителен съвет
Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Поканата се изпраща най-малко 7 
дни преди заседанието. Поканата включва дневния ред и се придружава от проекти на 
документи, които ще бъдат разглеждани на заседанието. 
Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от 
членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се 
свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на 
председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
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УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от 
неговите членове.
Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща 
установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането 
на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия 
заседанието.
Решенията се вземат с мнозинство от всички членове на УС.
За заседанията на УС се води протокол, в който се отразяват разискванията, решенията и 
резултатите от гласуването по дневния ред. Протоколът се подписва от председателстващия 
заседанието и секретар-протоколчика. 
При неотложни случаи, УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако 
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички 
членове на УС. 

Комисията за избор на проекти, които да бъдат финансирани в изпълнение на СМР, включва 
членовете на Управителния съвет на МИГ - ПОПОВО и външни експерти, определени от 
Управителния съвет. 
Комисията за избор на проекти осъществява дейността си при спазване на одобрената СМР, 
ПРСР и нормативните изисквания за нейното прилагане и вътрешните актове на МИГ –
ПОПОВО и правилата за нейната работа.

РАЗДЕЛ IV
ПРОЦЕДУРИ, КАСАЕЩИ ПРИЛАГАНЕТО 

НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ПОПОВО

1. Общо описание на основните видове процедури за прилагане на СМР на територията 
на община Попово
Цялостният цикъл на изпълнение на Стратегията за местно развитие за програмния период 
включва следните основни видове процедури: 
1.Процедури за прилагане на Стратегията, касаещи дейности  свързани с осигуряване на 
информация и публичност, подготовка на проектни предложения в съответствие с целите на
СМР. 
2.Процедури за оценка и класиране на проекти; 
3.Процедури за наблюдение и оценка на изпълняваните проекти 
4.Процедури за наблюдение и оценка на цялостното изпълнение и ефект от прилаганата 
Стратегия.

За изпълнение на Стратегията за местно развитие МИГ Попово прилага както процедурите и 
правилата одобрени като част от стратегията, така и тези, включени в договора за 
финансиране изпълнението на стратегията за местно развитие. 
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Дейността на МИГ за осигуряване на качествени заявления за подпомагане, сключен договор 
и реализиран проект преминава през следните основни етапи (чл. 23 ал.2 от Наредба № 23 от 
18 декември 2009 г. на МЗХ):
Етап 1. Дейности,  свързани с осигуряване на информация и публичност

 информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 
кандидати;

 подготвяне и публикуване на покана за кандидатстване с проекти на територията на 
МИГ

 приемане и регистриране на заявления за кандидатстване;
 създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по Стратегията за 

местно развитие, тяхното състояние и движение
Етап 2. Оценка и класиране на проекти

 извършване на проверка за административно съответствие и допустимост на 
проектите;

 извършване на проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно
финансиране и изкуствено създадени условия

 осъществяване на техническа експертна оценка и класиране на проектите;
 извършване на подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на 

проекти към съответната МИГ;
 представяне на заверени копия на заявленията и на придружаващите ги документи, 

одобрени от комисията за избор на проекти към МИГ, в областна дирекция на фонда –
отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“  по  седалището 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;

 информиране писмено на кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта 
 сключване на договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ;
Етап 3. Наблюдение и оценка на изпълняваните проекти

 осъществяване на наблюдение на изпълнението на проектите;
 осъществяване на посещения на място;
 подпомагане одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до 

Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;
 изпращане до РА и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след 

приключване на работата на комисията за избор на проекти;
 изпращане до РА заверени копия на сключените договори.

Етап 4. Наблюдение и оценка на цялостното изпълнение и ефект от прилаганата 
Стратегия.

 изготвяне на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно 
развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно 
развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР;
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 представяне до управляващия орган на ПРСР до 15 февруари на следващата календарна 
година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие;

 информиране своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при 
изпълнението на стратегията;

2.Процедури за прилагане на Стратегията, касаещи дейности  свързани с осигуряване на 
информация и публичност, подготовка на проектни предложения в съответствие с 
целите на СМР. 
2.1.Информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на 
потенциалните кандидати
Прилагането на тази процедурата гарантира, че информирането, консултирането и
подпомагането на подготовката на заявленията за кандидатстване се осъществява в
съответствие с принципите за прозрачност и равенство при достъпа до информация.
Информирането, консултирането и подпомагането на потенциални бенефициенти започва след 
подписването на Договора за финансиране на СМР.
Експертът по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие на МИГ-Попово 
разработва План за информационни и консултационни дейности, съобразно индикативната 
програма за отваряне на прием по мерките от СМР. Планът включва дейности по 
информиране, консултиране и подпомагане на потенциалните кандидати и график за 
прилагането им.
Минималният списък от дейности, заложени в Плана включва:
а) мобилни информационни дни – информационни срещи с потенциални кандидати от
населените  места на територията на община Попово. 
Информационните срещи се провеждат по предварително утвърден от УС график в 10 от 
големите села на територията на община Попово и обхващат съседните по-малки села, както 
следва:
с.Светлен – обхваща селата :Светлен, Глогинка, Звезда, Заветно
с..Кардам – обхваща селата : Кардам, Дриново
с.Паламарца
с.Славяново – обхваща селата: Медовина, Посабина, Славяново, Горица, Манастирца, 
Бракница, Баба Тонка, Иванча, Берковски, Долец
с.Садина – обхваща селата :Зараево, Козица, Помощица, Садина, Захари Стояново
с.Водица - обхваща селата :Водица, Осиково, Цар Асен
с.Ломци - обхваща селата :Ломци, Тръстика, Еленово
с.Гагово
с.Ковачевец
с.Априлово – обхваща селата Априлово, Марчино, Долна Кабда, Конак
б) консултации на място, по заявка на бенефициенти
Експертът по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие на МИГ-Попово 
разработва Заявка за консултация. 
Заявката за консултация се публикувана на интернет страницата на МИГ-Попово.



                                                                      
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

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

15

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

в) график за срещи с конкретни групи потенциални бенефициенти / обучения по конкретни
мерки
Съгласно одобреният от МЗХ План за разходване на средствата към «Заявление за 
планираните дейности и разходи» за съответната година на Фондация «МИГ-Попово» на 
интернет страницата на Фондацията се публикува График на провеждане на обученията, 
утвърден от УС на МИГ-Попово и Заявка за обучения.
г) възможности за консултации със „секторни” експерти
По предварителна заявка на бенефициенти е възможно да се организират консултации със 
„секторни” експерти от Списъци на одобрени външни експерти за предоставяне на 
консултантски услуги по СМР на територията на Община Попово, като за целта се ползва
Заявката за консултация публикувана на интернет страницата на МИГ-Попово.
Информирането, консултирането и подпомагането на потенциални кандидати се извършва от 
експертите на МИГ, както и от външни експерти/организации. Определянето на външните 
експерти/организации ще се извършва съгласно процедурата, определена в Вътрешни правила 
за избор на външни експерти за предоставяне на консултантски услуги към Фондация „МИГ-
Попово”, прилагаща СМР от ПРСР за периода 2007-2013 г. и чл. 40 на Наредба  № 23 от 18 
декември 2009 г. на МЗХ.                                                                                                                                            
д) приемен график за консултации в офиса на МИГ
Изпълнителният директор на МИГ издава заповед, с която определя лицата от екипа, който 
провеждат   консултации по места и в офиса на Фондация „МИГ-Попово“ за потенциални 
бенефициенти кандидатстващи по мерките от Стратегия за местно развитие. Консултациите се 
провеждат всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.
е) изработване и разпространение на информационни материали
МИГ-Попово изработва и разпространява информационни материали съгласно одобреният от 
МЗХ План за разходване на средствата към «Заявление за планираните дейности и разходи» за 
съответната година на Фондация «МИГ-Попово» за разходи за популяризиране, информиране 
и публичност.
В едномесечен срок след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ МИГ Попово е длъжна да постави табела с информация за подпомагане на дейността и 
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони при спазване на 
изискванията на чл. 52 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г.
На всички информационни и комуникационни материали се поставя върху заглавната 
страница Европейското знаме, логото на ЛИДЕР, логото на Програмата за развитие на 
селските райони и текста „Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски 
фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“.
ж) други
Екипът за прилагане на СМР, определен със заповед на изпълнителния директор,  предоставя 
на потенциалните бенефициенти ясна и подробна информация най-малко за следното:
• възможностите за финансиране, които се предлагат чрез СМР;
• допустими кандидати, дейности и финансови аспекти;
• описание на процедурите за проверка на заявленията за финансиране, както и на съответните 
периоди;
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• необходими документи;
• лицата за контакт на местно ниво.
Екипът за прилагане на СМР, определен със заповед на изпълнителния директор предоставя 
информация, консултира и подпомага подготовката на заявленията за кандидатстване според 
следните критерии:
да бъдат заявленията финансово, икономически, социално и екологично обосновани;
да отговарят на определен брой административни и технически критерии;
да отговарят на целите на СМР и на мерките за финансиране, заложени в приоритетните оси.
Консултирането на едно заявление за кандидатстване включва разяснения относно:
неговата обосновка и проверка на необходимостта от разработването му;
неговите цели и измеримите индикатори за постигане на целите;
най-добрите методи за постигане на целите на базата на различни алтернативи;
времева рамка за изпълнение;
отговорно лице или организация;
необходимите финансови, човешки и организационни ресурси;
подробен списък с документи, които трябва да бъдат набавени;
външните условия, необходими за успеха на заявление за кандидатстване.
Екипът за прилагане на СМР, определен със заповед на изпълнителния директор подпомага
подготовката на заявленията за кандидатстване, като консултира бенефициентите относно 
окомплектоване на заявленията с всички необходими придружаващи документи, както и следи 
за коректно попълнени заявления и бизнес план.
Проведените консултации се отразяват в Дневник за консултации на потенциални 
бенефициенти по Стратегията за местно развитие  на Фондация „МИГ-Попово”.
2.2.Подготовка и публикуване на покана за кандидатстване с проекти на територията на 
МИГ
2.2.1. Подготовка на документите на МИГ по покани за за кандидатстване с проекти на 
територията на МИГ
В срок до до 4 месеца след подписане на договора за безвъзмездна финансова помощ екипът 
прилагащ СМР на територията на община Попово разработва формуляри, насоки за 
кандидатстване,  ръководства за кандидатстване, методология и критерии за оценка, покани за 
кандидатстване, контролни листове и др. за всички мерки от СМР, както следва:
 Общ процедурен наръчник за прилагане на Стратегията за местно развитие на 

Фондация „МИГ-Попово“
 Насоки за кандидатстване с проекти за безвъзмездна финансова помощ по мерките от 

Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово“
 Адаптирани документите, вкл. заявленията за кандидатстване и бизнес плановете  по 

мерките от ПРСР  към СМР на МИГ-Попово
 Вътрешни правила за избор на външни експерти за предоставяне на консултантски 

услуги към Фондация „МИГ- Попово”, прилагаща СМР от ПРСР за периода 2007-2013 
г.
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 Вътрешни правила за избор на външни експерти - оценители  за участие в техническа 
оценка на проектни предложения подадени към Фондация „МИГ- Попово”, прилагаща 
СМР от ПРСР за периода 2007-2013 г.

 Вътрешните 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 СМР и 
приложения към тях

 Вътрешните правила за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване принципа 
на безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на СМР и 
приложения към тях

 Вътрешните  правила за планиране, възлагане и организация на провеждането на 
процедури по обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори 
за обществени поръчки във Фондация „МИГ-Попово” и приложенията към тях

Разработените документи се одобряват от Изпълнителния директор и се утвърждават от УС на 
МИГ.
2.2.2. Публикуване на покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ
Организирането на всички дейности, свързани с публикуването на обяви са отговорност на 
Изпълнителния директор.
2.2.2.1. До 5 месеца след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ се 
публикува първа покана за набиране на проектни предложения по всички достъпни за 
бенефициентите от територията мерки. Продължителността на първата покана за набиране на 
проектни предложения по всички достъпни за бенефициентите от територията мерки е между 
3 и 6 месеца. Конкретният срок за всяка покана по всяка от мерките се  определя от 
изпълнителния директор с оглед степента на готовност на потенциалните бенефициенти; 
2.2.2.2. Поканите за прием на заявления за подпомагане:
 се публикуват в минимум един местен вестник;
 излъчват се в минимум една местна електронна медия;
 поставят се на видно място пред офиса на МИГ;
 публикуват се на електронната страница на МИГ;

2.2.2.3. Всяка покана трябва да съдържа следната информация: 
 наименование на МИГ и номер на Договора за прилагане на СМР;
 име и номер на мярката;
 допустими бенефициенти;
 допустими дейности;
 изисквания към кандидатите и дейностите;
 минимален и максимален бюджет на проектите;
 интензитет на помощта;
 административните изисквания към заявленията;
 критерии за избор на проектите;
 общия бюджет за който се кандидатства с проекти по тази покана;
 периода за набиране на проекти по тази покана;
 срок, място и начин за подаване на проектните предложения;
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 информация за достъп до формуляр и насоки за кандидатстване;
 лице за контакти;

2.2.2.4. Въз основа на наличния бюджет по мерките и по предложение на изпълнителния 
директор УС на МИГ-Попово одобрява броят на следващите покани след първата покана. 
Продължителността на следващите след първата покана покани за набиране на проектни 
предложения по всички достъпни за бенефициентите от територията мерки се  определя от 
изпълнителния директор с оглед степента на готовност на потенциалните бенефициенти и се 
утвърждава от УС на МИГ-Попово.
2.2.2.5.В срок до 10 работни дни преди отваряне на прием на заявления за финансиране по 
мярка от одобрената стратегия МИГ представя на Министерството на земеделието и храните 
поканата за кандидатстване с проекти към стратегията за местно развитие за публикуване на 
електронните страници на ПРСР.
2.2.2.6.В срок най-малко 7 работни дни преди съответната начална дата на приема на 
заявления за финансиране по мярка от одобрената стратегия  МИГ поканата се публикува на 
електронната страница на Фондация „МИГ-Попово“.
2.2.2.7.След публикуването на поканите, документите за кадидатстване (покана, формуляр, 
ръководство) се изпращат за информация по електронна поща на съответния отговорен 
служител в МЗХ и РА.
2.3.Прием и регистриране на  заявления за кандидатстване
2.3.1. Процедури за подаване  на заявленията за кандидатстване с проекти 
Процедури за подаване  на заявленията за кандидатстване с проекти към Стратегията за 
местно развитие на територията на община Попово са подробно разписани в:
 Раздел 5 Описание на интервенции точка 5.2. Процедури за изпълнение на стратегията 

(роли и отговорности на отделните органи на МИГ и техните партньори, процедури и 
др.), в т.ч. описание на начина за кандидатстване – перманентно/с обяви и други 
отделни/различни процедури по мерките на ПРСР подточка 3. Приема и регистрира 
заявления за кандидатстване от СМР

 Раздел 5.ЕТАПИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ  НА ОЦЕНКА, ИЗБОР НА 
ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, точка 5.2. ПРИЕМАНЕ И ОЦЕНКА НА 
ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Насоките за кандидатстване с проекти 
за безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегията за местно развитие на 
Фондация „Местна инициативна група – Попово“

2.3.2. Процедури за прием и регистриране на заявленията за кандидатстване с проекти към 
Стратегията за местно развитие на територията на община Попово 
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1.Проектите се приемат от Асистента, а в негово отсъствие от служител на МИГ, определен 
със заповед на ИД. Служителят на МИГ, приел проектното предложение, нанася входящия 
регистрационен номер и датата и часа на получаване върху плика, съдържащ заявлението. 
Когато заявлението е подадено лично в офиса на МИГ, служителят предоставя на лицето, 
подало заявлението, разписка, съдържаща датата и часа на приемане, регистрационния номер 
и подписа на служителя.  След регистрацията на заявлението, пликът се прибира за 
съхранение в определен за това шкаф. Шкафът, съдържащ заявленията, следва да се заключва, 
като достъп имат изпълнителният директор и техническият асистент.
2. Постъпилите заявления за кандидатстване се вписват в Регистър на постъпилите проектни 

предложения. Регистърът на постъпилите проектни предложения съществува в хартиен и 
електронен формат. Регистърът включва: 
 входящ регистрационен номер;
 дата и час на регистрация;
 име и номер на мярката, номер на поканата;
 наименование на проекта;
 име на кандидата;
 пол и възраст на кандидата/собственика или представляващия юридическото лице;
 име и подпис на служителя на МИГ, регистрирал заявлението;

3. Заявления, постъпили в офиса на МИГ след крайния час на изтичане на срока, посочен в 
поканата, или са в незапечатан плик или плик с нарушена цялост,  се връщат на подателя 
незабавно и не се вписват в регистъра;
4. До два дни след изтичане на срока на съответната покана за набиране на заявления, 
списъкът на регистрираните заявления с имената на проектите и  кандидатите се поставя на 
видно място в офиса на МИГ и се публикува на електронната страница на МИГ.
2.4.Създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по Стратегията за 
местно развитие, тяхното състояние и движение
Вписването на данни в регистъра се осъществява от Асистента, а в негово отсъствие от 
служител, определен със заповед на ИД.
Регистърът на постъпилите проектни предложения съществува в хартиен и електронен 
формат. Електронният формат на Регистъра представлява база данни за постъпилите проекти 
по стратегията. В базата данни се отразява състоянието и движението на заявленията.
3.Процедури за прилагане на Стратегията, касаещи дейности  свързани с оценка и 
класиране на проекти
Процедурите за прилагане на Стратегията, касаещи дейности  свързани с оценка и класиране 
на проекти се извършва, съгласно изискванията на Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. на 
МЗХ, разписаните процедури в одобрената от МЗХ СМР на територията на община Попово,  
утвърдените  от УС на 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 СМР и Вътрешни правила за предотвратяване на конфликт на интереси и 
спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на 
СМР.
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Вътрешните правила за работа на комисиите имат следната структура:
РАЗДЕЛ I.OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
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
РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКА И ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
РАЗДЕЛ IV. КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ 
РАЗДЕЛ V. ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЛАСТНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ  И 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ПРОЕКТИ 
РАЗДЕЛ VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
РАЗДЕЛ VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
РАЗДЕЛ VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
3.1.Проверка за административно съответствие и допустимост на проектите;
Проверката за административно съответствие и допустимост на проектите се извършва 
съгласно 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 от 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 
СМР.
3.2. Проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно 
финансиране и изкуствено създадени условия
Проверката  за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и 
изкуствено създадени условия се извършва съгласно 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 от 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 СМР.
3.3.Техническа експертна оценка и класиране на проектите;
Техническата  експертна оценка и класиране на проектите се извършва по обявените в 
поканата критерии и методология и съгласно РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКА И ЕКСПЕРТНА 
ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ от 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 СМР.
3.4.Подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към 
съответната МИГ;
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Подготовката  и провеждането  на заседанията на комисията за избор на проекти към 
съответната МИГ се извършва съгласно РАЗДЕЛ IV. КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ от 
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 СМР.
3.5.Представяне на заверени копия на заявленията и на придружаващите ги документи, 
одобрени от комисията за избор на проекти към МИГ, в областна дирекция на фонда –
отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“  по  седалището 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
След приключване на работата на Комисията за избор на проекти МИГ-Попово подава в 
областна дирекция Държавен фонд „Земеделие“ - РА – отдел „Прилагане на схеми и мерки за 
подпомагане“  гр. Търговище заверени копия на заявленията и на придружаващите ги 
документи, одобрени от комисията за избор на проекти към 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 от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция относно подаване на 
документи на кандидати с проекти по Стратегията за местно развитие в рамките на прилагане 
на мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от ПРСР (2007-2013 г.).
3.6.Информиране писмено на кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта 
След получаване на информация от Разплащателна агенция относно одобрява или не одобрява 
допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите по предложените от МИГ проекти 
Изпълнителният директор на МИГ уведомява писмено всички кандидати за резултатите от 
финалното решение на Комисията за избор на проекти.  В писмата за уведомяване на 
одобрените кандидати се определя дата за подписване на договор. В писмата за уведомяване 
на неодобрените кандидати се посочват причините за неодобрение и възможностите за 
подпомагане за бъдещо кандидатстване.
3.7.Сключване на договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ
Договорите с приложенията се подготвят в окончателен вид от Екипа на МИГ. 
С бенефициентите, чиито проекти са класирани, се води писмена комуникация за съгласуване 
на договора и набавяне на допълнително изискуеми документи.
В срок до един месец след получаване на становището от ОРА се подписват договори с 
одобрените кандидати.
Подписването на договорите става на официална церемония, организирана от МИГ. 
Договорите се подписват от Председателя на УС и се канят представители на областната РА.
Договорите се подписват в три екземпляра – един за одобрения кандидат, един за МИГ и един 
за ОРА.
4. Процедури за прилагане на Стратегията, касаещи дейности  свързани с наблюдение и 
оценка на изпълняваните проекти
4.1.  Наблюдение на изпълнението на проекти
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МИГ извършва наблюдение на техническото и финансовото управление на договорените 
проекти, като изисква периодични отчети от бенефициентите, посещава проекта на място с 
цел емпирично верифициране на прогреса и докладваното в отчетите, преглежда събраната 
документация на проекта, следи за точното изпълнение на дейностите, както са одобрени.
Наблюдението се извършва чрез проверка на документите на проектите, техническите и 
финансови отчети по проектите, формулиране на становище за одобрение или неодобрение на 
дейности и разходи.
Изготвянето на становищата за одобрение или неодобрение на дейности и разходи остава 
задължение на персонала на МИГ, като финалното становище се утвърждава от 
изпълнителния директор и се изпраща на ОРА.
4.2.  Посещения на място
Като част от процеса на наблюдение на проектите членове на персонала на МИГ/изпълнителя 
на техническа помощ извършват посещение на място за наблюдение на изпълнението на 
дейностите по проекта съгласно договора, констатират наредъка или възникнали проблеми в 
изпълнението/отчитането и подпомагат бенефициентите за своевременното им отстраняване, 
както следва:
1.Посещения на място се извършват регулярно съгласно изготвен общ график за всички 
договорени проекти, утвърден от ИД. 
2.Проверките на място се съгласуват с ОРА и техните процедури. При заявено желание от 
страна на ОРА, представители на МИГ, определени от ИД,  придружават нейни представители 
в посещенията на място.
3.Резултатите от проверките на място се отразяват в контролни листове.
4.Проверяващите изготвят Протокол от посещението на място, съдържащ констатации и 
препоръки, към който се прилага контролен лист за посещение на място. Протоколът се 
подписва от проверяващите и от представителя/ите на бенефициента.
4.3. Подпомагане одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до 
Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението
Получателите на помощта имат право на консултации и подпомагане относно попълването на 
заявки за плащане към РА и отчитане по изпълнението на проекта. Консултирането става в 
офисите на МИГ след предварителна заявка от страна на получателя на помощта. За 
извършване на подпомагането се договаря график, съгласно който експертите на МИГ 
извършват предварителна консултация с бенефициента относно неговите предпочитания, 
правят преглед на подготвените от бенефициента документи, предоставят указания за 
коригиране на непълноти и неточности
По време на консултирането служителите и експертите на МИГ извършват преглед на 
документите и подпомагат бенефициентите при попълване на заявките за авансово, междинно 
и окончателно плащане, подготовката и окомплектоването на необходимите документи за РА 
и/или при изготвянето на необходимите доклади за отчитане на изпълнението на проекта.
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МИГ осигурява помощ на бенефициентите при подготовка на заявките за плащания до РА  и 
окомплектоване на пакета за внасяне в офиса на ОРА.
Становищата на МИГ за одобрение/неодобрение на дейностите и разходите се изпращат в 
ОРА като приложение на заявките за плащания от бенефициентите.
4.4. Изпращане до РА и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след 
приключване на работата на комисията за избор на проекти
Въз основа на решението на КИП, извършените проверки и съобразно наличния бюджет 
изпълнителния директор изготвя писмо, с което обявява одобрените за финансиране и 
отхвърлените проекти. Писмото се изпраща до МЗХ и Разплащателната агенция за одобряване 
на проектите в срок до до една седмица след провеждане на заседанието на Комисията за 
избор на проекти към МИГ . 
4.5.  Изпращане до РА заверени копия на сключените договори.
ИД изпраща своевременно списък и заверени копия на сключените договори с 
бенефициентите до МЗХ и ОРА.
5. Процедури за прилагане на Стратегията, касаещи дейности  свързани с наблюдение и 
оценка на цялостното изпълнение и ефект от прилаганата Стратегия.
5.1.Изготвяне на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно 
развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно 
развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР
Ежегодно МИГ-Попово възлага на външен изпълнител в срок до 21 декември, съгласно 
утвърдените разходи за осигуряване на информаци за територията и за СМР в Плана за 
разходване на средствата към «Заявление за планираните дейности и разходи» за съответната 
година на Фондация «МИГ-Попово» да извърши оценка и детайлен анализ на изпълнението 
на Стратегията за местно развитие, включително разработване на методология за оценка и 
издаване на доклад с репоръки.
Въз основа на анализа и доклада с препоръки Изпълнителният директор изготвя до 31 януари 
Годишен доклад за напредъка по СМР.
Управителния съвет анализира хода на изпълнение на Стратегията предлага и приема 
коригиращи мерки. УС приема окончателен вариант на доклада и го внася за приемане от 
Настоятелството. 
5.2.Представяне до управляващия орган на ПРСР до 15 февруари на следващата 
календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно 
развитие
До 10 февруари УС внася Годишния доклад за напредъка в Настоятелството на МИГ.
Приетият от Настоятелството на МИГ Годишен доклад се представя до 15 февруари на 
Управляващия орган на ПРСР.
5.3.Информиране своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали 
при изпълнението на стратегията
ИД информира УС за възникнали проблеми при изпълнение на СМР. УС преценява дали 
проблемите могат да бъдат разрешени от УС и решава дали е необходимо да се уведоми УО на 
ПРСР. ИД уведомява УО за решението на УС.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият документ е разработен във връзка с изпълнение на 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. Стратегия за местно развитие на територията на община Попово 
на Фондация „Местна инициативна група Попово“. Одобрен е на заседание на УС на 
МИГ Попово на 29.02.2012 год.

Измененията и допълненията на настоящият Процедурен наръчник се извършват с решение 
на УС на Фондация „МИГ-Попово”. 

Изготвил:______________________      
/инж. Магдалена Радева – изп.директор/                               
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/Ивайло Иванов – Председател на УС на  Фондация „МИГ-Попово“/


ОБЩ ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК 


ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ФОНДАЦИЯ „МИГ-ПОПОВО“


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Цел

Целта на този наръчник е да очертае определящите принципи, изисквания и структури за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на община Попово 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. .

Тази Стратегия ще бъде използвана за изпълнение на заложените  цели и приоритети дефинирани в Националния стратегически план за развитие на селските райони и отразени в ПРСР 2007 – 2013 г.  Целите на СМР осъществяват принос и към изпълнението на стратегическите цели на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) 2007 – 2013: 

· достигане и поддържане на висок икономически растеж чрез динамична икономика на знанието в съответствие с принципите на устойчивото развитие;

· повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на равнища на заетостта, доходите и социалната интеграция, осигуряващи високо качество на живот.


Настоящият наръчник ще помогне на  екипа  реализиращ  Стратегията  за местно развитие на МИГ-Попово да осигури  ефикасното управление и успешно използване на средствата за прилагане на Стратегията.

Наръчникът дава указания за управляващите органи (УО) и персоналът на МИГ-Попово  занимаващи се с прилагане на Стратегия за местно развитие. Той съдържа съществена основна информация и насоки за всички служители, участващи в този процес.


Този наръчник ще послужи като общ инструмент и източник на информация за повишаване на обществената информираност и предоставяне на информация за прилагането на Стратегия за местно развитие на територията на Община Попово на възможно най-много хора. Този наръчник е на разположение на потенциалните бенефициенти и е достъпен /след финализирането му/на интернет страницата на Фондация „МИГ-Попово“: www.mig-popovo.com

1.2.  Структура


Този наръчник касае ефективното и ефикасно управление и прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на община Попово. 


Наръчникът съдържа следните глави:


· Раздел 1 прави кратък преглед на целите на Стратегията;


· Раздел 2 очертава органите за изпълнение на Стратегията;


· Раздел 3 описва механизма за вземане на решение по процедури, съгласно Правилника з устройство и дейността на Фондация „МИГ-Попово“ ;


· Раздел 4 описва процедурите, касаещи прилагането на Стратегията за местно развитие

1.3. Контрол върху вариантите


Този наръчник е постоянно развиващ се документ, който следва да се актуализира с придобиването на опит от Управляващите органи на МИГ  и персонала на МИГ-Попово. Той е съставен на базата на раздел 5 точка 5. Описание на интервенции, точка 5.2. Процедури за изпълнение на стратегията (роли и отговорности на отделните органи на МИГ и техните партньори, процедури и др.), в т.ч. описание на начина за кандидатстване – перманентно/с обяви и други отделни/различни процедури по мерките на ПРСР. В хода на развитието му в него ще бъдат включени насоки за добри  практики. Отговорността за актуализирането на този наръчник е на Изпълнителният директор на МИГ-Попово.

Промените в наръчника се предлагат от Управителните органи на МИГ-Попово, персонала на МИГ-Попово, външни експерти консултанти, външни експерти оценители, наблюдатели и бенефициенти към Стратегията за местно развитие на територията на община Попово.


1.4. Първоизточници


Пълният източник на насоки за прилагане  на Стратегия за местно развитие на територията МИГ-Попово  са:


· Нормативните документи:


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

· Одобрената от МЗХ Стратегия за местно развитие на територията на община Попово, както и разработените  формуляри, ръководства за кандидатстване, методология и критерии за оценка, покани за кандидатстване, контролни листове и др. вътрешни документи, свързани с нейното изпълнение.

Интернет страницата на Фондация „МИГ-Попово“ съдържа подробна информация за Стратегията за местно развитие на територията на община Попово.

1.5. Водещи принципи 


Водещи принципи при планиране и прилагане на процедурите: 


· Осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи от изпълнението на СМР; 


· Участие на заинтересованите страни и реално партньорство между участниците от различните сектори, имащи отношение към реализирането на Стратегията; 


· Избягване на конфликт на интереси; 


· Ясно разпределение на ролите и отговорностите; 


· Повишаване на капацитета на местно ниво за планиране и управление на СМР както и този за планиране и реализиране на устойчиви местни инициативи; 


· Ефективност и законосъобразност на финансовото и административното


· управление; 


· Ефективно и ефикасно подпомагане на всички заинтересовани за разработване на предложения и успешно им финансиране;

· Оперативност и гъвкавост в рамките на взаимодействие между органите на МИГ, партньорите в МИГ; 


· Координация и взаимодействие за осигуряване на връзка между финансираните дейности като основен елемент за ефективно изпълнение на СМР и интегрирано развитие.

Задачите и философията в управлението на СМР на МИГ се базират на разбирането, че е необходимо да се балансира и да се инвестират усилия, както в управлението и администрирането на процеса по набиране на проекти, така и в дейности за повишаване на капацитета и активността на членове на територията. Всички процедури имат за цел  да осигурят максимална степен на прозрачност, публичност и информираност на  всички етапи от изпълнението на СМР, за да съхранят и повишат доверието в работата на МИГ. Процедурите, касаещи всички решения относно подбор и оценка на проекти целят да осигурят обективност, безпристрастност и публичност на базата на ясна последователност от стъпки, наличие на ясни правила и изисквания за обосноваване при взимане на решения, прилагане на критерии, документиране и публично предоставяне на информация. Успоредно с това, МИГ базира правилата си за работа на стремежа си да осигурява в максимална степен необходимата методическа помощ, подкрепа и експертиза за планирането и подготовката на допустими за финансиране дейности, допринасящи за постигането за заложените от МИГ цели в СМР. 

1.6. Приложимост на правилата и процедурите, описани в процедурния наръчник 


Процедурният наръчник е разработен след проведени консултации между членове на МИГ в рамките на поредица от работни срещи и е одобрен на заседание на УС на МИГ на 29.02.2012 год.  ПН се прилага към СМР като неразделен документ от управлението на СМР. При изработването му са взети предвид изисквания и текущи правила за работа от страна на РА и УО на ПРСР по отношение на одобрените МИГ. ПН се предоставя на всички членове на МИГ и е публичен за представители на територията. Процедурите и правилата, касаещи подготовка и оценка на проекти за финансиране по СМР са валидни за всички мерки на СМР на МИГ и допълват процедурите в наредбите и техните последващи изменения, касаещи конкретните мерки от ПРСР, заложени в СМР.


РАЗДЕЛ I


ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОПОВО И СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО

Този раздел съдържа основна информация за целите , приоритетите за развитие и мерките, включени в Стратегията за местно развитие на територията на община Попово.


Фондация „МИГ-Попово“ изпълнява Стратегия за местно развитие за територията на община Попово съгласно 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. .

Предварително одобрената безвъзмездна финансова помощ е 3 128 981,00 лева.

Основна цел на одобрената от Министерството на земеделието и храните Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група Попово е: «Създаване на условия за повишаване на конкурентноспособността на местната икономика в областта на селското стопанство и неземеделските дейности, доближаване до средноевропейските параметри на жизнената среда, запазено и оценено селско наследство».

Приоритети за развитие:

1. Развитие на ефективен аграрен сектор

2. Опазване на природните ресурси и околната среда 

3. Инвестиционна привлекателност, конкурентноспособност и подобрявяне качеството на живот 

Стратегия за местно развитие включва следните мерки:

Мерки по ос 1 от ПРСР :

Мярка 111 - Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания

Мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства

Мярка 123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Мерки по ос 2 от ПРСР :

Мярка 223 - Първоначално залесяване на неземеделски земи

Мерки по ос 3 от ПРСР :

Мярка 311 - Разнообразяване към неземеделски дейности

Мярка 312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

Мярка 313 - Насърчаване на туристическите дейности

Мярка 321 - Основни услуги за икономиката и населението в селските райони

Мярка 322 - Обновяване и развитие на населените места

Мерки от Регламент 1698/2005

Мярка 323 - Опазване и подобряване на селското наследство 

Подмярка 323А - Опазване и възстановяване на природно наследство 

Подмярка 323Б - Опазване и възстановяване на културното наследство

РАЗДЕЛ IІ

ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

Реализирането на дейности за изпълнение на Стратегията за местно развитие (СМР) МИГ – Попово се осъществява чрез управителни, изпълнителни и помощни органи. 

ОРГАНОГРАМА





Колективният върховен орган на Фондация „МИГ – Попово” се нарича Настоятелство и се състои от  учредителите или посочени от тях лица. Настоятелството се състои от 6 лица -  Председател и 5 члена. Процентното съотношение на трите сектора в Настоятелството на МИГ – Попово е както следва: публичен сектор – 17 %; неправителствен сектор – 33 %; икономически сектор – 50 %.


Настоятелството има следните функции и отговорности:


1. Изменя и допълва  Правилника за устройство и дейността на фондация за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група”;


2. Приема дългосрочната стратегия за организационно развитие на МИГ - ПОПОВО, актуализира я при необходимост;


3. Определя броя на членовете на УС, избира и освобождава председателя и членовете на УС;

4. Приема предложения от УС годишен бюджет на МИГ - ПОПОВО, 


5. Приема годишния доклад на УС за дейността на МИГ - ПОПОВО и годишния финансов отчет;


6. Взема решения за преобразуване или прекратяване дейността на МИГ - ПОПОВО;


7. Взема решения за учредяване и участие в търговски дружества или други юридически лица с нестопанска цел по предложение на УС;


8. Отменя решенията на другите органи на МИГ - ПОПОВО, които противоречат на закона, този правилник или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на МИГ - ПОПОВО;


9. Определя вида, броя и числеността на помощните органи;


10. Избира експерт-счетоводител, ако това се изисква от действащата нормативна уредба, и приема доклада му,


Фондация „МИГ – Попово” има Колективен управителен орган - „Управителен съвет”. Той се състои от Председател и 4 члена, избирани от Настоятелството на Фондацията с мандат 5 години. Първият Управителен съвет се определя от Учредителите.


Процентното съотношение на трите сектора в управителния съвет на МИГ – Попово е следното: публичен сектор – 20 %; неправителствен сектор – 20 %; икономически сектор – 60 %.


Управителният съвет има следните правомощия:


1. Изготвя дългосрочната стратегия за организационното развитие на МИГ - ПОПОВО, актуализира я при необходимост;


2. Ръководи дейността на МИГ - ПОПОВО и осигурява изпълнение на Решенията на НАСТОЯТЕЛСТВОТО и изпълнение на изискванията на финансиращите институции;


3. Приема годишната програма за дейността и бюджет на МИГ - ПОПОВО и ги предлага за гласуване от Настоятелството;


4. Разпорежда се с имуществото на МИГ - ПОПОВО при спазване на този Правилник, другите вътрешни актове на МИГ - Попово и изискванията на финансиращите институции;


5. Изготвя годишен доклад за дейността на МИГ - ПОПОВО и годишен финансов отчет;


6. Взема решения за формиране на парични фондове на МИГ - ПОПОВО;


7. Определя реда и организира провеждането на дейността на МИГ - ПОПОВО и носи отговорност за това;


8. Избира представители на МИГ - ПОПОВО в национални и европейски мрежи на селските райони;


9. Назначава и освобождава Изпълнителния директор, определя длъжностната му характеристика и размера на трудовото му възнаграждение;


10. По предложение на Изпълнителния директор определя структурата, служебните задължения и размера на възнаграждението на административния персонал на МИГ - ПОПОВО съгласно изискванията за минимален капацитет на финансиращите институции;


11. При прекратяване на МИГ - ПОПОВО извършва ликвидация  или упълномощава определено лице за това.


Във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие, Управителният съвет:


1. Приема СМР, с която да кандидатства за финансиране пред УО на ПРСР;


2. Прилага одобрената Стратегия за местно развитие, актуализира я при необходимост и организира нейното изпълнение при спазване на нормативните изисквания и договорните задължения към финансиращите институции;


3. Приема доклада за прилагане на Стратегията за местно развитие, изготвен от Изпълнителния директор;


4. Утвърждава критериите за избор на външни експерти, наемани от МИГ – ПОПОВО;


5. Избира външни експерти за участие в Комисията за избор на проекти;


6. Приема правила за работата на Комисията за избор на проекти;


Управителният съвет  се ръководи от Председател. Първият Председател се избира от Учредителите. 


Основните правомощия  на председателят на Управителния съвет са:


1. Подготвя и предлага проекти за решения на УС;


2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;


3. Ръководи заседанията на Комисията за избор на проекти;


4. Подписва договора с Изпълнителния  директор


5. Представлява Управителния съвет.


Изпълнителен директор:


Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на МИГ - ПОПОВО. Изпълнителният директор се избира и назначава от УС, като първият ИД се избира от учредителите. За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред УС.


Първи изпълнителен директор на Фондация „МИГ-Попово” е Магдалена Аспарухова Радева.

Изпълнителният Директор: 

1. Организира и отговаря за изпълнението на решенията на Управителния съвет;


2. Ръководи и координира дейността на помощните органи на МИГ - ПОПОВО;


3. Ръководи и координира дейността на персонала на МИГ – ПОПОВО и наетите външни лица;


4. Стопанисва и управлява имуществото на МИГ - ПОПОВО;


5. Съхранява архивите и организира деловодната дейност на  МИГ - ПОПОВО; 


6. След одобрение на щатното разписание от УС, представлява МИГ – ПОПОВО в трудовите правоотношения с щатните й служители; 

7. Осигурява организационно – техническото обслужване на дейността на органите  на МИГ - Попово


(2) Във връзка с прилагане на СМР, Изпълнитеният Директор:


1. Организира за изготвянето на годишния план и разпределението на средствата за изпълнение на дейностите и разходите за управление на МИГ и за придобиване на умения и постигане на обществена активност и ги представя на Управителния съвет;


2. Разработва критериите за избор на външни експерти, наемани от МИГ – ПОПОВО;


3. Разработва правила за работата на Комисията за избор на проекти;


4. Организира и ръководи процедурите за избор на проекти за финансиране в изпълнение на СМР;


5. Подготвя и свиква заседанията на Комисията за избор на проекти;


6. Сключва от името на МИГ – ПОПОВО договори  за изпълнение на дейности във връзка с прилагането на СМР и следи за тяхното изпълнение;


7. Сключва договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на  Стратегията за местно развитие и организира тяхното наблюдение;

8. Изготвя годишния доклад за прилагане на СМР 


Прилагането на СМР се извършва посредством работата на Комисия за избор и оценка на проекти. Тя се сформира за всеки отделен случай при публикуване на обява от МИГ- Попово за набиране на проекти за изпълнение на мерките по Стратегията за местно развитие. Съставът на комисията се формира от членовете на УС и външни експерти, съобразно нормативните изисквания за прилагане на ПРСР и за предотвратяване конфликт на интереси. Комисията за избор на проекти осъществява дейността си при спазване на одобрената СМР, ПРСР и нормативните изисквания за нейното прилагане и вътрешните актове на Фондацията и правилата за нейната работа.


Представителството на МИГ – Попово се осъществява в съответствие с чл. 23 от ПУДФ, а именно:


Председателят на УС представлява МИГ – ПОПОВО пред държавните и общински органи, правораздавателните органи и други физически и юридически лица в страната и чужбина и подписва договорите с финансиращите институции;


Изпълнителният директор представлява МИГ - ПОПОВО пред УО на ПРСР, Разплащателната агенция, пред държавните и общински органи, други физически и юридически лица в страната и чужбина и подписва всички документи във връзка с прилагането на СМР, включително договорите за финансиране на проекти за изпълнение на СМР.


Персонал на  „МИГ – Попово”


Персоналът на Фондация „МИГ Попово”, ангажиран с прилагането на СМР е следния:


1.
Изпълнителен директор 


2.
Експерти по прилагане на дейностите по СМР


3.
Асистент


4.
Счетоводител


За посочените позиции са съставени длъжностни характеристики, в които подробно са описани изискванията за заемане на длъжността, правата, задълженията, подчиненост и взаимодействие за всяка длъжност.  

РАЗДЕЛ IІІ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ,


 СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА 


НА ФОНДАЦИЯ „МИГ-ПОПОВО“


Процедури, съгласно Правилника за устройство и дейността на фондация „ МИГ – Попово”


· Настоятелство:


НАСТОЯТЕЛСТВОТО провежда редовни заседания поне веднъж на шест месеца, които се свикват от неговия Председател. Председателят може да свиква и извънредни заседания по собствена инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Настоятелството. Ако в едноседмичен срок Председателят не удовлетвори искането на членовете, всеки един от тях може сам да свика Настоятелството. 


Заседанията на НАСТОЯТЕЛСТВОТО се свикват с писмена покана, изпратена по пощата или по електронен път, която съдържа дневния ред на заседанието. Те са законни, ако на тях присъстват повече от половината негови членове или техни пълномощници. Решения по въпроси, които не са включени в поканата не могат да се вземат, освен ако на заседанието присъстват всички членове и всички са съгласни да обсъдят и вземат решение по съответния въпрос.


Всеки член на НАСТОЯТЕЛСТВОТО има право на един глас, упражняван лично, чрез законния си представител  или чрез пълномощник, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.


Член на Настоятелството няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:


1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;


2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.


Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъствуващите с явно гласуване, като НАСТОЯТЕЛСТВОТО може да реши по някои въпроси гласуването да бъде тайно. 

Решенията за изменение и допълнение на Правилника за устройство и дейността на МИГ - ПОПОВО, за прекратяване дейността на МИГ - ПОПОВО или за преобразуването й или за сливането му с други организации с нестопанска цел, се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на НАСТОЯТЕЛСТВОТО.


С това  квалифицирано мнозинство се вземат и решенията за безвъзмездно разходване имуществото на Фондацията, когато е в полза на:


· лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;


· лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;


· юридически лица, финансирали Фондацията до 3 години преди датата на вземане на решение;


· юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;


За заседанията на НАСТОЯТЕЛСТВОТО се води протокол, в който се отразяват разискванията, решенията и резултатите от гласуването по дневния ред. Протоколът се подписва от председателстващия заседанието и секретар-протоколчика. Протоколите от заседанията се съхраняват от УС. 


· Управителен съвет


Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Поканата се изпраща най-малко 7 дни преди заседанието. Поканата включва дневния ред и се придружава от проекти на документи, които ще бъдат разглеждани на заседанието. 


Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.


УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.


Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.


Решенията се вземат с мнозинство от всички членове на УС.


За заседанията на УС се води протокол, в който се отразяват разискванията, решенията и резултатите от гласуването по дневния ред. Протоколът се подписва от председателстващия заседанието и секретар-протоколчика. 


При неотложни случаи, УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС. 


Комисията за избор на проекти, които да бъдат финансирани в изпълнение на СМР, включва членовете на Управителния съвет на МИГ - ПОПОВО и външни експерти, определени от Управителния съвет. 


Комисията за избор на проекти осъществява дейността си при спазване на одобрената СМР, ПРСР и нормативните изисквания за нейното прилагане и вътрешните актове на МИГ – ПОПОВО и правилата за нейната работа.


РАЗДЕЛ IV

ПРОЦЕДУРИ, КАСАЕЩИ ПРИЛАГАНЕТО 

НА  СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ПОПОВО


1. Общо описание на основните видове процедури за прилагане на СМР на територията на община Попово

Цялостният цикъл на изпълнение на Стратегията за местно развитие за програмния период включва следните основни видове процедури: 


1.Процедури за прилагане на Стратегията, касаещи дейности  свързани с осигуряване на информация и публичност, подготовка на проектни предложения в съответствие с целите на СМР. 


2.Процедури за оценка и класиране на проекти; 


3.Процедури за наблюдение и оценка на изпълняваните проекти 


4.Процедури за наблюдение и оценка на цялостното изпълнение и ефект от прилаганата Стратегия.

За изпълнение на Стратегията за местно развитие МИГ Попово прилага както процедурите и правилата одобрени като част от стратегията, така и тези, включени в договора за финансиране изпълнението на стратегията за местно развитие. 

Дейността  на МИГ за осигуряване на качествени заявления за подпомагане, сключен договор и реализиран проект преминава през следните основни етапи (чл. 23 ал.2 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. на МЗХ): 

Етап 1. Дейности,  свързани с осигуряване на информация и публичност

· информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;


· подготвяне и публикуване на покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ


· приемане и регистриране на  заявления за кандидатстване;


· създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение


Етап 2. Оценка и класиране на проекти


· извършване на  проверка за административно съответствие и допустимост на проектите;


· извършване на  проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия


· осъществяване на  техническа експертна оценка и класиране на проектите;


· извършване на  подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към съответната МИГ;


· представяне на заверени копия на заявленията и на придружаващите ги документи, одобрени от комисията за избор на проекти към МИГ, в областна дирекция на фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“  по  седалището 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;


· информиране писмено на кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта 


· сключване на договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

Етап 3. Наблюдение и оценка на изпълняваните проекти

· осъществяване на наблюдение на изпълнението на проектите;


· осъществяване на посещения на място;


· подпомагане одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;


· изпращане до РА и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след приключване на работата на комисията за избор на проекти;


· изпращане до РА заверени копия на сключените договори.


Етап 4. Наблюдение и оценка на цялостното изпълнение и ефект от прилаганата Стратегия.

· изготвяне на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР;


· представяне до управляващия орган на ПРСР до 15 февруари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие;


· информиране своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;


2.Процедури за прилагане на Стратегията, касаещи дейности  свързани с осигуряване на информация и публичност, подготовка на проектни предложения в съответствие с целите на СМР. 


2.1.Информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати

Прилагането на тази процедурата гарантира, че информирането, консултирането и подпомагането на подготовката на заявленията за кандидатстване се осъществява в съответствие с принципите за прозрачност и равенство при достъпа до информация.


Информирането, консултирането и подпомагането на потенциални бенефициенти започва след подписването на Договора за финансиране на СМР.


Експертът по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие на МИГ-Попово  разработва План за информационни и консултационни дейности, съобразно индикативната програма  за отваряне на прием по  мерките от СМР. Планът включва дейности по информиране, консултиране и подпомагане на потенциалните кандидати и график за прилагането им.


Минималният списък от дейности, заложени в Плана включва:


а) мобилни информационни дни – информационни срещи с потенциални кандидати от населените  места на територията на община Попово. 

Информационните срещи се провеждат по предварително утвърден от УС график в 10 от големите села на територията на община Попово и обхващат съседните по-малки села, както следва:

с.Светлен – обхваща селата :Светлен, Глогинка, Звезда, Заветно


с..Кардам – обхваща селата : Кардам, Дриново

с.Паламарца


с.Славяново – обхваща селата: Медовина, Посабина, Славяново, Горица, Манастирца, Бракница, Баба Тонка, Иванча, Берковски, Долец


с.Садина – обхваща селата :Зараево, Козица, Помощица, Садина, Захари Стояново


с.Водица - обхваща селата :Водица, Осиково, Цар Асен


с.Ломци - обхваща селата :Ломци, Тръстика, Еленово


с.Гагово


с.Ковачевец


с.Априлово – обхваща селата Априлово, Марчино, Долна Кабда, Конак

б) консултации на място, по заявка на бенефициенти

Експертът по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие на МИГ-Попово  разработва Заявка за консултация. 

Заявката за консултация се публикувана на интернет страницата на МИГ-Попово.

в) график за срещи с конкретни групи потенциални бенефициенти / обучения по конкретни мерки


Съгласно одобреният от МЗХ План за разходване на средствата към «Заявление за планираните дейности и разходи» за съответната година на Фондация «МИГ-Попово» на интернет страницата на Фондацията се публикува График на провеждане на  обученията, утвърден от УС на МИГ-Попово  и Заявка за обучения.


г) възможности за консултации със „секторни” експерти

По предварителна заявка на бенефициенти е възможно да се организират консултации със „секторни” експерти от Списъци на одобрени външни експерти за предоставяне на консултантски услуги по СМР на територията на Община Попово, като за целта се ползва Заявката за консултация публикувана на интернет страницата на МИГ-Попово. Информирането, консултирането и подпомагането на потенциални кандидати се извършва от експертите на МИГ, както и от външни експерти/организации. Определянето на външните експерти/организации ще се извършва съгласно процедурата, определена в Вътрешни правила за избор на външни експерти за предоставяне на консултантски услуги към Фондация „МИГ- Попово”, прилагаща СМР от ПРСР за периода 2007-2013 г. и чл. 40 на Наредба  № 23 от 18 декември 2009 г. на МЗХ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

д) приемен график за консултации в офиса на МИГ

Изпълнителният директор на МИГ издава заповед, с която определя лицата от екипа, който провеждат   консултации по места и в офиса на Фондация „МИГ-Попово“ за потенциални бенефициенти кандидатстващи по мерките от Стратегия за местно развитие. Консултациите се провеждат всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

е) изработване и разпространение на информационни материали


МИГ-Попово изработва и разпространява информационни материали съгласно  одобреният от МЗХ План за разходване на средствата към «Заявление за планираните дейности и разходи» за съответната година на Фондация «МИГ-Попово» за разходи за популяризиране, информиране и публичност.

В едномесечен срок след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ МИГ Попово е длъжна да постави табела с информация за подпомагане на дейността и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони при спазване на изискванията на чл. 52 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г.


На всички информационни и комуникационни материали се поставя върху заглавната страница Европейското знаме, логото на ЛИДЕР, логото на Програмата за развитие на селските райони и текста „Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“.

ж) други


Екипът  за прилагане на СМР, определен със заповед на изпълнителния директор,  предоставя на потенциалните бенефициенти ясна и подробна информация най-малко за следното:


• възможностите за финансиране, които се предлагат чрез СМР;


•  допустими кандидати, дейности и финансови аспекти;


• описание на процедурите за проверка на заявленията за финансиране, както и на съответните периоди;


• необходими документи;


• лицата за контакт на местно ниво.


Екипът  за прилагане на СМР, определен със заповед на изпълнителния директор предоставя информация, консултира и подпомага подготовката на заявленията за кандидатстване според следните критерии:


да бъдат заявленията финансово, икономически, социално и екологично обосновани;


да отговарят на определен брой административни и технически критерии;


да отговарят на целите на СМР и на мерките за финансиране, заложени в приоритетните оси.


Консултирането на едно заявление за кандидатстване включва разяснения относно:


неговата обосновка и проверка на необходимостта от разработването му;


неговите цели и измеримите индикатори за постигане на целите;


най-добрите методи за постигане на целите на базата на различни алтернативи;


времева рамка за изпълнение;


отговорно лице или организация;


необходимите финансови, човешки и организационни ресурси;


подробен списък с документи, които трябва да бъдат набавени;


външните условия, необходими за успеха на заявление за кандидатстване.


Екипът  за прилагане на СМР, определен със заповед на изпълнителния директор  подпомага подготовката на заявленията за кандидатстване,  като консултира бенефициентите относно окомплектоване на заявленията с всички необходими придружаващи документи, както и следи за коректно попълнени заявления и бизнес план.

Проведените консултации се отразяват в Дневник за консултации на потенциални бенефициенти  по Стратегията за местно развитие  на Фондация „МИГ-Попово”.

2.2.Подготовка и публикуване на покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ

2.2.1. Подготовка на документите на МИГ по покани за за кандидатстване с проекти на територията на МИГ

В срок до до 4 месеца след подписане на договора  за безвъзмездна финансова помощ екипът прилагащ СМР на територията на община Попово разработва формуляри, насоки за кандидатстване,  ръководства за кандидатстване, методология и критерии за оценка, покани за кандидатстване, контролни листове и др. за всички мерки от СМР, както следва:


· Общ процедурен наръчник за прилагане на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово“

· Насоки за кандидатстване с проекти за безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово“

· Адаптирани документите, вкл. заявленията за кандидатстване и бизнес плановете  по мерките от ПРСР  към СМР на МИГ-Попово


· Вътрешни правила за избор на външни експерти за предоставяне на консултантски услуги към Фондация „МИГ- Попово”, прилагаща СМР от ПРСР за периода 2007-2013 г.


· Вътрешни правила за избор на външни експерти - оценители  за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към Фондация „МИГ- Попово”, прилагаща СМР от ПРСР за периода 2007-2013 г.


· Вътрешните 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 СМР и приложения към тях


· Вътрешните правила за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на СМР и приложения към тях 


· Вътрешните  правила за планиране, възлагане и организация на провеждането на процедури по обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки във Фондация „МИГ-Попово” и приложенията към тях

Разработените документи се одобряват от Изпълнителния директор и се утвърждават от УС на МИГ.


2.2.2. Публикуване на покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ

Организирането на всички дейности, свързани с публикуването на обяви са отговорност на Изпълнителния директор.


2.2.2.1. До 5 месеца след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ  се публикува първа покана за набиране на проектни предложения по всички достъпни за бенефициентите от територията мерки. Продължителността на първата покана за набиране на проектни предложения по всички достъпни за бенефициентите от територията мерки е между 3 и 6 месеца. Конкретният срок за всяка покана по всяка от мерките се  определя от изпълнителния директор с оглед степента на готовност на потенциалните бенефициенти; 

2.2.2.2. Поканите за прием на заявления за подпомагане:


· се публикуват в минимум един местен вестник; 

· излъчват се в минимум една местна електронна медия; 

· поставят се на видно място пред офиса на МИГ;


· публикуват се на електронната страница на МИГ;

2.2.2.3. Всяка покана трябва да съдържа следната информация: 

· наименование на МИГ и номер на Договора за прилагане на СМР; 

· име и номер на мярката;


· допустими бенефициенти; 

· допустими дейности;


· изисквания към кандидатите и дейностите;


· минимален и максимален бюджет на проектите;


· интензитет на помощта;


· административните изисквания към заявленията; 

· критерии за избор на проектите;


· общия бюджет за който се кандидатства с проекти по тази покана; 

· периода за набиране на проекти по тази покана; 

· срок, място и начин за подаване на проектните предложения; 

· информация за достъп до формуляр и насоки за кандидатстване; 

· лице за контакти;

2.2.2.4. Въз основа на наличния бюджет по мерките и по предложение на изпълнителния директор УС на МИГ-Попово одобрява  броят на следващите покани след първата покана. Продължителността на следващите след първата покана покани  за набиране на проектни предложения по всички достъпни за бенефициентите от територията мерки  се  определя от изпълнителния директор с оглед степента на готовност на потенциалните бенефициенти и се утвърждава от УС на МИГ-Попово.


2.2.2.5.В срок до 10 работни дни преди отваряне на прием на заявления за финансиране по мярка от одобрената стратегия  МИГ представя  на Министерството на земеделието и храните поканата за кандидатстване с проекти към стратегията за местно развитие за публикуване на електронните страници на ПРСР.

2.2.2.6.В срок най-малко  7 работни дни преди съответната начална дата на приема на заявления за финансиране по мярка от одобрената стратегия  МИГ поканата се публикува на електронната страница на Фондация „МИГ-Попово“.

2.2.2.7.След публикуването на поканите, документите за кадидатстване (покана, формуляр, ръководство) се изпращат за информация по електронна поща на съответния отговорен служител в МЗХ и РА.

2.3.Прием и регистриране на  заявления за кандидатстване

2.3.1. Процедури за подаване  на заявленията за кандидатстване с проекти 

Процедури за подаване  на заявленията за кандидатстване с проекти към Стратегията за местно развитие на територията на община Попово са подробно разписани в:


· Раздел 5  Описание на интервенции точка 5.2. Процедури за изпълнение на стратегията (роли и отговорности на отделните органи на МИГ и техните партньори, процедури и др.), в т.ч. описание на начина за кандидатстване – перманентно/с обяви и други отделни/различни процедури по мерките на ПРСР подточка 3. Приема и регистрира заявления за кандидатстване от СМР

· Раздел 5.ЕТАПИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ  НА ОЦЕНКА, ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, точка 5.2. ПРИЕМАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Насоките за кандидатстване с проекти за безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово“


2.3.2. Процедури за прием и регистриране на заявленията за кандидатстване с проекти към Стратегията за местно развитие на територията на община Попово 

1.Проектите се приемат от Асистента, а в негово отсъствие от служител на МИГ, определен със заповед на ИД. Служителят на МИГ, приел проектното предложение, нанася входящия регистрационен номер и датата и часа на получаване върху плика, съдържащ заявлението. Когато заявлението е подадено лично в офиса на МИГ, служителят предоставя на лицето, подало заявлението, разписка, съдържаща датата и часа на приемане, регистрационния номер и подписа на служителя.  След регистрацията на заявлението, пликът се прибира за съхранение в определен за това шкаф. Шкафът, съдържащ заявленията, следва да се заключва, като достъп имат изпълнителният директор и техническият асистент.

 2. Постъпилите заявления за кандидатстване се вписват в Регистър на постъпилите проектни предложения. Регистърът на постъпилите проектни предложения съществува в хартиен и електронен формат. Регистърът включва: 

· входящ регистрационен номер;


· дата и час на регистрация;


· име и номер на мярката, номер на поканата; 

· наименование на проекта;


· име на кандидата;


· пол и възраст на кандидата/собственика или представляващия юридическото лице; 

· име и подпис на служителя на МИГ, регистрирал заявлението;


3. Заявления, постъпили в офиса на МИГ след крайния час на изтичане на срока, посочен в поканата, или са в незапечатан плик или плик с нарушена цялост,  се връщат на подателя незабавно и не се вписват в регистъра;


4. До два дни след изтичане на срока на съответната покана за набиране на заявления, списъкът на регистрираните заявления с имената на проектите и  кандидатите се поставя на видно място в офиса на МИГ и се публикува на електронната страница на МИГ.

2.4.Създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение


Вписването на данни в регистъра се осъществява от Асистента, а в негово отсъствие от служител, определен със заповед на ИД.


Регистърът на постъпилите проектни предложения съществува в хартиен и електронен формат. Електронният формат на Регистъра представлява база данни за постъпилите проекти по стратегията. В базата данни  се отразява състоянието и движението на заявленията.

3.Процедури за прилагане на Стратегията, касаещи дейности  свързани с оценка и класиране на проекти


Процедурите  за прилагане на Стратегията, касаещи дейности  свързани с оценка и класиране на проекти се извършва, съгласно изискванията на Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. на МЗХ, разписаните процедури в одобрената от МЗХ СМР на територията на община Попово,  утвърдените  от УС на 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 СМР и Вътрешни правила за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на СМР.


Вътрешните правила за работа на комисиите  имат следната структура:


РАЗДЕЛ I.OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


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

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКА И ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ


РАЗДЕЛ IV. КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ 


РАЗДЕЛ V. ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЛАСТНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ  И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ПРОЕКТИ 


РАЗДЕЛ VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

РАЗДЕЛ VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

РАЗДЕЛ VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


3.1.Проверка за административно съответствие и допустимост на проектите;

Проверката за административно съответствие и допустимост на проектите се извършва съгласно 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 от 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 СМР.

3.2. Проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия

Проверката  за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия се извършва съгласно 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 от 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 СМР.

3.3.Техническа експертна оценка и класиране на проектите;


Техническата  експертна оценка и класиране на проектите се извършва по обявените в поканата критерии и методология и съгласно РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКА И ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ от 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 СМР.

3.4.Подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към съответната МИГ;

Подготовката  и провеждането  на заседанията на комисията за избор на проекти към съответната МИГ се извършва съгласно РАЗДЕЛ IV. КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ от 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 СМР.

3.5.Представяне на заверени копия на заявленията и на придружаващите ги документи, одобрени от комисията за избор на проекти към МИГ, в областна дирекция на фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“  по  седалището 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


След приключване на работата на Комисията за избор на проекти МИГ-Попово подава в областна дирекция Държавен фонд „Земеделие“ - РА – отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“  гр. Търговище заверени копия на заявленията и на придружаващите ги документи, одобрени от комисията за избор на проекти към 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 от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция относно подаване на документи на кандидати с проекти по Стратегията за местно развитие в рамките на прилагане на мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от ПРСР (2007-2013 г.).

3.6.Информиране писмено на кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта 

След получаване на информация от Разплащателна агенция относно одобрява или не одобрява допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите по предложените от МИГ проекти Изпълнителният директор на МИГ уведомява писмено всички кандидати за резултатите от финалното решение на Комисията за избор на проекти.  В писмата за уведомяване на одобрените кандидати се определя дата за подписване на договор. В писмата за уведомяване на неодобрените кандидати се посочват причините за неодобрение и възможностите за подпомагане за бъдещо кандидатстване.

3.7.Сключване на договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


Договорите с приложенията се подготвят в окончателен вид от Екипа на МИГ. 

С бенефициентите, чиито проекти са класирани, се води писмена комуникация за съгласуване на договора и набавяне на допълнително изискуеми документи.

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


Подписването на договорите става на официална церемония, организирана от МИГ. Договорите се подписват от Председателя на УС и се канят представители на областната РА. 


Договорите се подписват в три екземпляра – един за одобрения кандидат, един за МИГ и един за ОРА.

4. Процедури за прилагане на Стратегията, касаещи дейности  свързани с наблюдение и оценка на изпълняваните проекти

4.1.  Наблюдение на изпълнението на проекти

МИГ извършва наблюдение на техническото и финансовото управление на договорените проекти, като изисква периодични отчети от бенефициентите, посещава проекта на място с цел емпирично верифициране на прогреса и докладваното в отчетите, преглежда събраната документация на проекта, следи за точното изпълнение на дейностите, както са одобрени.


Наблюдението се извършва чрез проверка на документите на проектите, техническите и финансови отчети по проектите, формулиране на становище за одобрение или неодобрение на дейности и разходи. 


Изготвянето на становищата за одобрение или неодобрение на дейности и разходи остава задължение на персонала на МИГ, като финалното становище се утвърждава от изпълнителния директор и се изпраща на ОРА.


4.2.  Посещения на място

Като част от процеса на наблюдение на проектите членове на персонала на МИГ/изпълнителя на техническа помощ извършват посещение на място за наблюдение на изпълнението на дейностите по проекта съгласно договора, констатират наредъка или възникнали проблеми в изпълнението/отчитането и подпомагат бенефициентите за своевременното им отстраняване, както следва:

1.Посещения на място се извършват регулярно съгласно изготвен общ график за всички договорени проекти, утвърден от ИД. 


2.Проверките на място се съгласуват с ОРА и техните процедури. При заявено желание от страна на ОРА, представители на МИГ, определени от ИД,  придружават нейни представители в посещенията на място.


3.Резултатите от проверките на място се отразяват в контролни листове.


4.Проверяващите изготвят Протокол от посещението на място, съдържащ констатации и препоръки, към който се прилага контролен лист за посещение на място. Протоколът се подписва от проверяващите и от представителя/ите на бенефициента.


4.3. Подпомагане одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението

Получателите на помощта имат право на консултации и подпомагане относно попълването на заявки за плащане към РА и отчитане по изпълнението на проекта. Консултирането става в офисите на МИГ след предварителна заявка от страна на получателя на помощта. За извършване на подпомагането се договаря график, съгласно който експертите на МИГ извършват предварителна консултация с бенефициента относно неговите предпочитания, правят преглед на подготвените от бенефициента документи, предоставят указания за коригиране на непълноти и неточности

По време на консултирането служителите и експертите на МИГ извършват преглед на документите и подпомагат бенефициентите при попълване на заявките за авансово, междинно и окончателно плащане, подготовката и окомплектоването на необходимите документи за РА и/или при изготвянето на необходимите доклади за отчитане на изпълнението на проекта.

МИГ осигурява помощ на бенефициентите при подготовка на заявките за плащания до РА  и окомплектоване на пакета за внасяне в офиса на ОРА.


Становищата на МИГ за одобрение/неодобрение на дейностите и разходите се изпращат в ОРА като приложение на заявките за плащания от бенефициентите.


4.4. Изпращане до РА и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след приключване на работата на комисията за избор на проекти

Въз основа на решението на КИП, извършените проверки и съобразно наличния бюджет изпълнителния директор изготвя писмо, с което обявява одобрените за финансиране и отхвърлените проекти. Писмото се изпраща до МЗХ и Разплащателната агенция за одобряване на проектите в срок до до една седмица след провеждане на заседанието на Комисията за избор на проекти към МИГ . 


4.5.  Изпращане до РА заверени копия на сключените договори.


ИД изпраща своевременно списък и заверени копия на сключените договори с бенефициентите до МЗХ и ОРА.


5. Процедури за прилагане на Стратегията, касаещи дейности  свързани с наблюдение и оценка на цялостното изпълнение и ефект от прилаганата Стратегия.

5.1.Изготвяне на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР

Ежегодно МИГ-Попово възлага на външен изпълнител в срок до 21 декември, съгласно утвърдените разходи за осигуряване на информаци за територията и за СМР в Плана за разходване на средствата към «Заявление за планираните дейности и разходи» за съответната година на Фондация «МИГ-Попово»  да извърши оценка и детайлен анализ на изпълнението на Стратегията за местно развитие, включително разработване на методология за оценка и издаване на доклад с репоръки.


Въз основа на анализа и доклада с препоръки  Изпълнителният  директор изготвя до 31 януари Годишен доклад за напредъка по СМР.


Управителния съвет анализира хода на изпълнение на Стратегията предлага и приема коригиращи мерки. УС приема окончателен вариант на доклада и го внася за приемане от Настоятелството. 

5.2.Представяне до управляващия орган на ПРСР до 15 февруари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие

До 10 февруари УС внася Годишния доклад за напредъка в Настоятелството на МИГ.


Приетият от Настоятелството  на МИГ Годишен доклад се представя до 15 февруари на Управляващия орган на ПРСР.


5.3.Информиране своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията

ИД информира УС за възникнали проблеми при изпълнение на СМР. УС преценява дали проблемите могат да бъдат разрешени от УС и решава дали е необходимо да се уведоми УО на ПРСР. ИД уведомява УО за решението на УС.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Настоящият документ  е  разработен във връзка с изпълнение на  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. Стратегия за местно развитие на територията на община Попово на Фондация „Местна инициативна група Попово“.  Одобрен е  на заседание на УС на МИГ Попово  на 29.02.2012 год.

Измененията и допълненията на настоящият Процедурен наръчник  се извършват с решение на УС на Фондация „МИГ-Попово”. 

Изготвил:______________________      


/инж. Магдалена Радева – изп.директор/                               
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