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I. Цели на мярка 331 

Обща цел 

Подобряване на уменията, знанията и нивото на информираност на населението от селските 

райони, необходими за устойчиво развитие и оживяване на територията на МИГ. 

 

Специфични цели 

 

 Насърчаване по-широкото използване на IT средства и технологии  

 Повишаване на цялостното ниво на умения и знания и предоставяне на възможност за 

обучение в областите, покрити от ос 3 на ПРСР 

 Насърчаване включването на младите хора в съхранението и развитието на 

традиционни местни ценности 

 Подобряване и разширяване  спектъра на услугите 

Насърчаване на иновациите и предприемачеството 

II. Обхват на мярката 

Цялата територия „Високи Западни Родопи” - общини Борино и Доспат 

III. Допустими кандидати 

Бенефициенти на мярката могат да бъдат: 

 Организации, които провеждат обучения, курсове и информационни дейности и се 

определят като обучаващи организации за целите на  тази мярка (юридически лица с 

нестопанска цел, читалища, университети, научни институти, специализирани организации 

за обучение, юридически лица регистрирани по Търговския закон); 

 Специализирани предприятия, асоциации, задруги, браншови организации и кооперации, 

предоставящи услуги и/или обучения в областта на традиционни селски умения и/или 

занаяти 

 

Важно:Не се изисква бенефициентите да бъдат лицензирани за упражняване на дейността, за която 

кандидатстват, но същите трябва да докажат наличието на минимум 2 години опит в организирането 

и провеждането на дейности от подобен характер. 

 

IV. Допустими дейности 

 Проектите за организиране и провеждане на обучения и консултации могат да включват в 

себе си следните дейности : 

 

 Обучения  в областта на информационните и комуникационни технологии в т.ч. за 

придобиване на компютърни умения; 

 Обучения по стартиране и управление на собствен бизнес (предприемачество, бизнес 

управление и планиране) в т.ч. на стартиращ бизнес. Обучението може да включва  една, 

няколко или всички от посочените по-долу области: 

- Законодателна база и организация на стопанската дейност; 

- Маркетинг, пазарна и бизнес-информация; 

- Планиране и инвестиции; 

- Финансово управление и счетоводство; 

- Управление на човешките ресурси. 

 

 Специализирани обучения, консултации и/или практически занятия за мениджърите и/или 

персонала на икономически субекти, работещи в областта на ос 3 (проекти, които 

съответстват на заявени потребности на работодател/и или лица, стартиращи дейност в 

някоя от областите на ос 3 от ПРСР); 

 Обучения,  подпомагащи създаването и популяризирането на атрактивни селски райони в 

следните сфери: 

- Диверсификация на земеделските стопанства и иновации 
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- Туризъм и насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм в т.ч селски туризъм 

- Възстановяване и обновяване на селския пейзаж и култура 

- Основни услуги за населението в селските райони в т.ч услуги щадящи  околната среда 

- Обновяване и развитие на населените места в селските райони; 

- Обучение на млади хора в традиционни селски умения и занаяти; 

- Обучения във връзка с опазването и устойчивото използуване на културното и природно 

наследство; 

- Обучения, свързани със стартирането и работата по иновативни, местни решения за базови 

услуги на територията на МИГ 

- Обучения, свързани с развитието на общностите 

- Други специфични обучения, определени според конкретните нужди на икономическите 

субекти от територията на МИГ. 

 

Обученията могат да се провеждат индивидуално или под формата на курсове/учебни групи. 

Обученията могат да бъдат еднократни или под формата на продължаващо обучение с 

продължителност и график, определени в проектите, с които се кандидатства за подпомагане по 

тази мярка. Допуска се провеждането на специализирани обучения на работното място или 

интегрирано обучение  (обща теоретична част и провеждане практическо обучение на място във 

водещо предприятие от съответната област). При по-голям брой лица /над 7 /, включени в едно 

обучение, лицата следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида на обучението с 

оглед постигане на максимална ефективност от предвидените дейности.  

 

2) Проектите за предоставяне на информация и провеждане на дейности, свързани с разясняването 

мерките по ос 3 от ПРСР/Стратегииге на МИГ  и повишаване на информираността на 

икономическите субекти от територията на МИГ, работещи в тази област могат да включват: 

 

 Изготвяне и разпространение на информационни материали и програми; 

 Организиране и провеждане на семинари, срещи, кампании и други информационни 

дейности за информиране  на икономическите субекти  работещи в областите, покрити от 

ос 3; 

Демонстративни и информативни програми във връзка с мерките по ос 3. Подкрепата може 

да бъде предоставена за подготовка и организиране на еднодневни информационни 

програми, изложения, семинари и др. подобни инициативи (иновативни инициативи в 

селските райони, отворени врати, отворени зали за информация, за обмяна на опит и др.) в 

рамките на проекти за развитие на бизнеса, проекти за диверсификация, селски туризъм, 

обновяване на  населените места и съхранение на селското наследство, както и местни 

решения на базови услуги за населението от селските райони, всеки от които изпълняван в 

рамките на ос 3, представени под формата на практически демонстрации и консултации на 

потенциални бенефициенти по ос 3. 

 

V. Недопустими дейности  

Съгласно Наредба 23 на МЗХ: 
Чл. 12. (1) Не се предоставя финансова помощ за следните дейности: 

1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално 

катерене и голф; 

2. дейности в сектор рибарство и аквакултури; 

3. хазарт. 

(2) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 

1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 

2. закупуване на животни за земеделски дейности; 

3. закупуване на едногодишни растения; 

4. лихви, глоби и неустойки; 

5. закупуване на недвижими имоти; 

6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 

7. принос в натура; 

8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 

9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви 

за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 
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10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, 

с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 

11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз 

(ЕС); 

12. мита, акцизи, такси; 

13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет 

действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не 

подлежат на облагане с данък съгласно чл.4, параграф5, първа алинея от Шестата 

директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВL 145, 1977 г.) относно 

хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота- 

Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване; 

14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени по-рано от една година от подаване 

на заявлението за подпомагане; 

15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и 

оборудване; 

16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.15, когато ползвателят на помощта не 

става собственик на съответния актив до датата на подаване на 

заявката за окончателно плащане за същия актив. 

(3) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение на разходи за застрахователни 

премии. 

(4) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде 

установено наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална 

несамостоятелност на инвестицията, целящи получаване на предимство в противоречие с 

целите и условията на съответната мярка. 

(5) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя 

финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място от МИГ, с 

изключение на предварителните разходи за консултации, хонорари за правни услуги, 

архитекти и инженери. 
 

 

VI. Допустими разходи 

В рамките на тази мярка ще се подкрепят проекти за обучения и проекти за повишаване 

информираността на икономическите субекти, опериращи в областите покрити от приоритетна ос 3  

и на обществеността от територията на МИГ. Всички дейности трябва да допринасят за постигането 

на определени ползи за бенефициентите по ос 3 (земеделски производители, диверсифициращи 

дейността си, микропредприятия, стартиращи нови предприятия и предприемачи, местни власти,  

вкл. общностите, които касаят) или за установявяване на ново разбиране за природното и културно 

наследство на селските райони, тяхното опазване и съхранение,  развитие на търсени или липсващи 

услуги на дадената територия (в т.ч.  повишаване на тяхната ефективност).  

Подкрепата ще се предоставя за проекти за: 

1) Обучения и консултации за икономическите субекти, работещи на територията на 

МИГ в някоя от областите по 3 ос от ПРСР; 

2) Предоставяне на информация и провеждане на дейности, свързани с разясняване на 

мерките по ос 3 от ПРСР/Стратегииге на МИГ  и повишаване на информираността на 

икономическите субекти от територията на МИГ, работещи в тази област. 

 

Всеки проект може да се отнася само за обучение (чрез един или повече курсове, консултации 

и/или практически занятия), само за предоставяне на една или повече дейности за повишаване 

на информираността или комбинация от двете 

 

VII. Недопустими разходи 

 Помощта не може да включва курсове, инструкции, консултации и обучение или 

информация/информационни събития, които са част от нормалните програми за обучение 

или от системите  за обучение в основните, средните и висши училища на страната. 

 Проект, насочен към една и съща целева група за едни и същи дейности, финансиран от 

други програми на ЕС, от оперативните програми действащи в РБългария (вкл. ОПЧР) или 

от други финансови източници не може да бъде финансиран по тази мярка. 

 

VIII. Финансови параметри за проектите 
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Минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 5 000 евро. 

Максималният размер на допустимите разходи за проект е 15 000 евро. 

 

IX. Размера на финансовата помощ 

Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице е левовата равностойност на 300 евро. 
 

X. Критерии за избор на проекти   

Приоритет се дава на следните / 

 
 Проекти, предвиждащи обучение на лица, което съответства на реалното пазарно търсене на 

определении професионални умения и познания съгласно икономическия профил на 

територията– 40 точки 

 Проекти , предвиждащи и личен принос от страна на кандидатите, включении в обученията – 

15 точки; 

Проекти, допринасящи за повишаване на цялостното ниво на умения и знания на местното 

население  и /или проекти, предвиждащи обучение  на млади хора/ до 35 г.- навършени/ за 

познаване,  съхранение и развитие на традиционни местни ценности като основа за 

развитие на бизнес в територията -15 точки 

 Проекти предвиждащи създаване на познания и умения за стартиране на собствен 

бизнес с цел подобряване и разширяване  спектъра на услугите в територията на МИГ – 15т 

Проекти  за  обучения, които изграждат капацитет и насърчавант развитието на  иновациите 

и предприемачеството в местните жители -  15 точки 

Максимален брой точки 100 

 

Допълнителни пояснения  

Курсовете могат  да бъдат: 

1. дългосрочни - с продължителност 150 часа, и/или 

2. краткосрочни - с продължителност 30 часа. 

 Във всеки курс трябва да бъде предвидена най-малко една учебна група, с минимален 

брой от 7 обучаеми и максимален брой от 30 обучаеми, които се обучават по едно и също време и 

място по учебна програма на даден курс. 

 Във всеки курс трябва да бъде предвидено провеждане на практическо обучение от 

най-малко 10 % от общия брой на часовете. 

3. Информационните дейности могат да бъдат от следния вид: 
- семинар, в програмата на който е предвидено само теоретично обучение в зала или 

комбинация от теоретично обучение в зала и демонстрация на място на нова технология, нова 

техника или друг вид иновация в земеделието/горите, проведен при следните условия: 

а) минималният брой учебни часа по една учебна програма може да бъде 6 часа; 

б) максималният брой учебни часа по една учебна програма може да бъде 18 часа; 

в) минималният брой обучаеми в един семинар може да бъде 7 лица; 

г) максималният брой обучаеми в един семинар може да бъде 30 лица; 

 

- информационна сесия, която е поредица от семинари по една и съща тема, проведени 

при следните условия: 

а) всеки семинар се провежда в различни населени места или в едно населено място, но в 

различни времеви периоди; 

б) всеки семинар трябва да отговаря на реда и условията по т. 1 от Наредба №23; 

- работна среща е обучение, което трябва да отговаря на условията и реда по т. 1 от Наредба 

№23, като вучебната програма е предвидено и участие на обучаемите чрез представяне на 

добри производствени практики от собствените им стопанства. 

 Информационните дейности могат да се допълват с изготвяне и разпространение на 

брошури. 

 За всеки курс или информационна дейност се обосновава тема и се представя 

подробна учебна програма. 

 Всички курсове и информационни дейности трябва да са свързани с една или няколко 

от основните теми съгласно приложение № 1. 
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(3) Информационните дейности по указаните по-горе теми са с продължителност 18 часа  

 

Финансови условия 

 Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по СМР на МИГ ВЗР. 

 Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи. 

 Финансова помощ не се предоставя, при условие че за същите дейности кандидатът е 

подпомаган по други програми. 

 Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на 

заявлението за подпомагане, с изключение на допустимите предварително направени разходи. 

 Финансова помощ не се предоставя на кандидатите/ползвателите на помощта, за които се 

установи изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел 

осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката. 

 Размерът на финансовата помощ за обучението на едно лице се формира на база брой 

обучавани в една дейност и допустими разходи. 

 

 Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице е: 

1. левовата равностойност на 300 евро за обучение чрез курсове от 150 часа; 

2. левовата равностойност на 60 евро за обучение чрез курсове от 30 часа; 

3. левовата равностойност на 210 евро за обучение чрез информационни дейности. 

 

Плащанията по проект могат да бъдат междинни и окончателни. 

 Междинни плащания се извършват при условие, че са предвидени в проекта и са 

одобрени от МИГ ВЗР и  Разплащателната агенция (РА). 

 Междинните плащания са допустими само за проекти за обучение чрез повече 

от един курс или повече от една информационна дейност. 

 Междинните плащания са допустими за завършени курс или курсове или завършени 

информационна дейност или информационни дейности, при условие че размерът на всяко 

междинно плащане надвишава левовата равностойност на 8000 евро. 

 Последното междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца 

преди изтичане на крайния срок за извършване на дейностите, включени в договора за отпускане 

на финансова помощ  

 

Изисквания към кандидатите за подпомагане 

Кандидатите  се подпомагат, при условие че: 

1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие"; 

2. не са в открито производство по обявяване в несъстоятелност или не са обявени в 

несъстоятелност; 

3. не са в производство по ликвидация; 

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата; 

5. едноличните търговци, юридическите лица- търговци, и кооперациите са вписани в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

(2) Изискванията по т.2 и3 се отнасят за еднолични търговци и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

Изисквания към проектите 

o Подпомагат се дейности за обучение по проекти, които се осъществят на 

територията на  МИГ ВЗР – общините Борино и Доспат. 

o Общата продължителност на всички дейности по един проект не може да надхвърля 24 

месеца. 

o Всеки проект може да се отнася само за обучение чрез един или повече курсове 

или само за обучение чрез една или повече информационни дейности. 

 

 Проектът за обучение съдържа: 

1. учебна програма за всеки курс или информационна дейност; 

2. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.) бюджет на планираните разходи по 

образец съгласно приложение № 4. Бюджетът се представя на хартиен и електронен носител във 

формат"xls", като всички разходи в него трябва да бъдат обосновани в приложение свободен 

формат; 
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3. график на планираните курсове и информационни дейности по образец съгласно 

приложение № 5, за всеки курс/информационна дейност и общ за целия проект. 

 

 Учебната програма за обучение  има следната структура: 

1. обосновка за провеждането на курса/информационната дейност, структурирана, както 

следва: 

а) кратък анализ на необходимостта от обучение по формулираната тема; 

б) цел и задачи на обучението; 

в) съответствие на обучението с целите и основните теми на мярката; 

г) планиран регион или региони и обосновка на избора; 

д) планиран брой обучаеми и планиран брой учебни групи; 

2. учебно съдържание, структурирано, както следва: 

а) списък на подтемите с брой часове за всяка подтема, съответно брой часове за теория и 

практика или брой часове само за теория; 

б) групиране на подтемите в модули; 

в) кратко описание на очакваните нови знания и получаване на умения по подтеми или 

модули; 

3. обяснителни и методически бележки, структурирани, както следва: 

а) описание на методите на работа за теоретично и практическо обучение и 

съотношението на практика към теория; 

б) описание на материалната база за теоретично обучение и осигуреността с 

дидактически материали; 

в) обезпеченост на обучението с аудио-визуални технически средства; 

г) описание на методите и формите за контрол и начин за проверка на знанията; 

д) предвиждани учебни помагала - учебници, ръководства, албуми, др.; 

4. списък на лекторите, които ще провеждат обучението, като за всеки лектор се 

посочват: 

а) подтемите и броят часове, по които е ангажиран; 

б) специфичен професионален опит в провеждане на обучение в областта на земеделието 

или горите; 

2. описание на базите за практическо обучение за дейностите, за които е приложимо, 

съгласно определенията по чл. 5 и 6 и обосновка на избора с методите на работа, описани в т. 3, 

буква "а". 

 

 Към учебната програма се прилагат: 

1. професионални автобиографии на лекторите; 

2. за всяка база за практическо обучение- подробно представяне на капацитет, основни 

производствени процеси, механизация или оборудване, с което ще се провежда практическото 

обучение или ще се извършва демонстрация. 

 

Допустими разходи 

Допустими за финансова помощ са следните разходи за всеки курс/информационна дейност: 

1. предварителни разходи за разработване на учебната програма; извършват се не по-рано от една 

година преди датата на  подаване на заявлението за подпомагане и не могат да надвишават 5 % от 

стойността на преките разходи 

 

2. преки разходи за провеждане на обучението, които включват: 

a)възнаграждения за преподавателите в размер не повече от 17 лева на час; 

б) пътни за преподавателите в размер не повече от 18 лв. на 

100 км; 

в) пълен пансион или дневни разходи за преподавателите в размер не повече от левовата 

равностойност на 20 евро; 

г) нощувки за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 30 евро; 

д) наем на учебни помещения (вкл. дидактически материали и оборудване); 

е) осигуряване на учебни материали, свързани с обучението; 

ж) разходи за издаване на брошури, съобразени с обосновката на информационната дейност, само в 

случаите по чл. 6, ал. 2 от Наредба №23 - не могат да надвишават 10 % от останалите 

допустими преки разходи ; 

з)  пътни за обучаваните в размер не повече от 18 лв. на 100 км; 
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и) пълен пансион за обучаваните в размер не повече от левовата равностойност на 20 

евро; 

к) нощувки за обучаваните в размер на не повече от левовата равностойност на 30 евро; 

 

3.  административни разходи за организация и управление на обучението, включително и: 

а) разходи за доставка на телефонни услуги в размер не повече от 30 лв. на месец; 

б) разходи за доставка на интернет услуги в размер не повече от 30 лв. на месец. 

Административните разходи не могат да надвишават 20 % от общата стойност на одобрените 

преки разходи 

 

 Недопустими за финансова помощ са разходите за: 

1. закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства; 

2. закупуване на земя и сгради; 

3. за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет 

действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл.3, 

ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност; 

4. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; 

5.  плащания в брой, с изключение на транспортни разходи за гориво и билети за обществен 

транспорт; 

6. издаване на брошури, които не съответстват на изискванията на чл. 49; 

7. вода, топло- и електроенергия; 

8. закупуване на учебници, учебни помагала или учебна литература, издадени за целите на 

обучението в професионални гимназии или висши училища; 

9. дейности, за които е установено изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел 

осъществяване на предимство в  противоречие с целите на мярката; 

10.  разходи за осигурителни вноски и застраховки на преподавателите, които не са задължителни с 

нормативен акт. 

 

  Схематично стъпките за кандидатстване може да ги проследите в представената  по-долу 

схема.     

Стъпка 1. Проектите по мярка 331 следва да допринасят за постигане на целите 

на мярката от СМР на МИГ ВЗР.  

На тази база са разработени и конкретните дейности, които са допустими за 

финансиране. Проектната идея следва директно да кореспондира с постигането на тези 

цели. 
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Стъпка 2. Добре е да се разгледат внимателно текстовете на мерките за да 

направи избор, коя със средства от коя мярка ще постигне желания резултат. 

Информация замерките може да намерите на електронната страница на МИГ ВЗР   

http://www.borino-dospat.com/ 

Стъпка 3. Всеки потенциален кандидат  трябва да прочете внимателно наредба 

Наредба 23 от 18.12.2009 г на МЗХ, съобразно която се  финансират дейностите по тази 

мярка. Информация за отворените мерки за финансиране на проекти е публикувана на 

интернет страницата на МИГ  ВЗР   http://www.borino-dospat.com/, а също така може да 

бъде получена и от офиса на МИГ ВЗР всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа или да 

бъде изискана по имейл:   mig_vzr@abv.bg Преди да се присъпи към подготовка на 

проекта, препоръчваме на кандидатите да проверят дали са допустими по регистрация и 

местоположение на дейността,  да се запознаят с целите и приоритетите на Стратегията 

за местно развитие и специфичните цели на мярка 331.  Необходимо условие за 

кандидатстване е проектната идея да отговаря на приоритетите и целите на Стратегията 

и специфичните цели на съответните мерки. Пълният пакет с документи за 

кандидатстване за финансово подпомагане по мерките към Стратегията, включително 

нормативната база, са публикувани на електронната страница на МИГ ВЗР -   

http://www.borino-dospat.com/ . 

Стъпка 4. След като всеки е направил своя избор е необходимо да възложи 

разработката на проект в идейна/работна фаза, разработване на учебните програми, 

времеви график за изпълнине на дейностите, както и  абавянето на придружителните 

документи.  

            Стъпка 5.  Следващата стъпка е кандидатът да се запознае подробно със 

Заявлението за подпомагане и след това да започне да набавя всички общи и 

специфични документи, дадени като приложения към заявлението. Едва след 

набавянето на всички документи следва да се пристъпи към попълване на 

заявлението.Тази стъпка в повечето случаи се подценява от бенефициентите, а 

набавянето на повечето документи отнема време. Съобразете срока на валидност на 

документите с датата на подаване на заявлението за подпомагане. Имайте предвид че 

срокът на разглеждане, предварителна проверка и одобрение на проекта Ви може да 

отнеме 3 месеца. Това може да превърне някои от документите в невалидни и да Ви се 

наложи да ги набавяте и подавате отново. Обърнете внимание при попълване на 

таблицата с индикаторите за въздействие на проекта върху  територията при неговото 

реализиране. Данните в тази таблица трябва да са реалистични и постижими. 

 

          Стъпка 6. Следващият етап от кандидатстването е подаването на всички 

документи със заявлението, бизнес плана, екселските таблици и КСС / при наличие на 

строително-ремонтни работи/ -  в 1 оригинал на хартиен носител и  1 копие на 

електронен носител на изброените документ се подават в офиса  на МИГ -ВЗР. 

          
            Стъпка 7 и 8.  След подаване на документите в Местната инициативна група, се 

извършва оценка за административно съответствие и допустимост от оперативния екип. 

Назначава се Комисия за оценка и избор на проекти, която включва 3-ма члена на 

Управителния съвет на МИГ -ВЗР и 2-ма външни оценители-ВО, които притежават 

квалификация и опит съобразно вида на оценявания проект. Комисията за оценка и 

избор провежда до 3 заседания, на които взема решение за одобрение/отхвърляне на 

кандидатите по административно съответствие и допустимост след разглеждане на 

Доклад от оперативния екип, взема решение за основателността на разходите и липсата 

на двойно финансиране и извършва  техническа експертна  оценка на проектното 

предложение. Етап от оценяването на проекта е извършване на посещение на място за 

проектите в които ще се извършват строително-ремонтни работи или закупумаве на 

http://www.borino-dospat.com/
http://www.borino-dospat.com/
mailto:mig_vzr@abv.bg
http://www.borino-dospat.com/
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оборудване и обзавеждане. Решението за общата оценка на всяко проектно предложение 

се приема с търсене на единодушие или минимум 2/3 мнозинство от Комисията за избор 

на проекти / 4-ма от петчленният състав/, определена  със заповед на Председателя на  

УС на МИГ – ВЗР. Проектите на оценените и одобрени от КИП за финансиране 

кандидати, се представят в Областна дирекция на ДФ „Земеделие” - Разплащателна 

Агенция – Смолян. Нейни експерти извършват проверка на одобрените кандидати за 

съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за 

допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните 

разходи, за установяване на функционална самостоятелност, за липса на двойно 

финансиране и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта или 

неспазване на процедурата за избор на проекти по Стратегията за местно развитие. След 

проверката, МИГ ще получи списък с одобрените за финансиране проекти. До 3 дни 

след получаване на становището от РА Председателя на Управителния съвет подписва 

решение за окончателно одобрение/отхвърляне на проекта.  

          Стъпка 9. В  срок определен от РА след одобрението на проекта се подписва 

тристранен договор за договор  за отпускане на финансова помощ на кандидата. След 

подписване на договора за отпускане на финансова помощ се пристъпва към 

реализация на обособените инвестиции по проекта, съгласно посочения в Заявлението 

времеви график (виж и забележката към стъпка 4 горе).  

           Стъпка 10. Реализация и отчитане на проекта. Експерти на МИГ- ВЗР извършват 

мониторинг, посещение на място, наблюдават изпълнението на проекта и изготвят 

доклади за оценка/мониторинг. На получателя на помощта ще бъде оказана експертна 

помощ от МИГ в процеса на изпълнение на проектите относно подготовка на заявки за 

плащане и доклади за отчитане. Необходимо е да подредите и съхраните 

документацията по проекта в хронологичен ред за поне 5-годишен период.  

 

Проектните предложения се подават лично от кандидата или от упълномощено лице в 

запечатан плик или по пощата /важи датата на получаване в офиса на МИГ ВЗР / на 

следния адрес:  

 
СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  - ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ»,  

гр. Доспат,  обл. Смолян, ул. «Орфей» № 12,  

 

Важно : Крайният срок за подаване на проектни предложения от първата открита покана   е 

16,00 часа на 8 декември 2012 

 

Лица за контакт:       Изпълнителен директор – инж.Билгин Асанов, тел: 0889 811 848,  0893 406 171 

                                 Експерт  -  Неби Кехая,    тел: 0894 438 121,  0893 406 173 

                                 Технически асистент -  Вилдана Сельошева,   тел: 0893 406 173 

 

 

                             

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


