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УС - Управителен съвет 

ИД - Изпълнителен директор 

ИЕ – Изпълнителски екип 

СМР – Стратегия за местно развитие 

ЕСМР – експерт СМР 

ТА – технически асистент 

С - Счетоводител 

ДЕ – Допълнителни експерти 

КИП - Комисия за избор на проекти 

МЗХ - Министерство на земеделието и храните 

ПУС - Председател на Управителния съвет 

(О)РА- (Областна) Разплащателна агенция 

УО – Управителен орган 

БЗФ – безвъзмездна финансова помощ 

 

Въведение 

 

Цели и предмет 

 

МИГ Високи Западни Родопи прилага тук описаните процедури и правилата в 

тяхната последователност за изпълнение на Стратегията за местно развитие при избора 

и финансирането на дейности.  

Тези правила уреждат взаимоотношенията между органите на МИГ във връзка с 

управление, организиране и осъществяване на дейностите необходими за прилагане на 

СМР. 

Освен тези правила и процедури, МИГ прилага и тези, включени в договора по 

Наредба 23 на МЗХ за финансиране изпълнението на стратегията за местно развитие . 

Тук описаните правила целят да детайлизират всички конкретни отговорности за 

изпълнение на правомощията и функции на органите на МИГ в Устава на МИГ за 

целите на управление на СМР, да опишат основните механизми за участие на 

заинтересованите страни,  както и да представят всички стъпки и срокове за 

провеждане на изискваните по Наредба 23 дейности за прилагане на СМР и 

функциониране на МИГ,  финансирана по Ос 4 Лидер от ПРСР. 

Тук разработените правила и процедури са планирани и разработени в съответствие 

с: 

- ролята и функциите на МИГ за прилагането на Стратегията за местно развитие 

на територията на МИГ Високи Западни Родопи 

- добри практики и научени уроци от проучен опит за прилагане и управление на 

стратегии за местно развитие в селски територии в Европа от МИГ 

- принципи за прозрачност и равнопоставеност и всички принципи заложени в 

Устава на МИГ 

- изисквания на Наредба 23 от 18.12.2009г на МЗХ 



Наръчник с процедури за прилагане на СМР, 0810 

МИГ Високи Западни Родопи                                                                                                                                                      

 

Водещи принципи 

Водещите принципи при планиране и прилагане на правилата и процедурите са:  

 

- осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи от изпълнението на 

СМР 

- участие на заинтересованите страни и реално партньорство между участниците 

от различните сектори 

- 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 на финансовото и административното управление  

- ефективно 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, оценка и мониторинг на 

проекти, така и в дейности за повишаване на капацитета и повишаване на активността 

на членове на територията. МИГ Високи Западни Родопи 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. Всички 

процедури целят да осигурят максимална степен на прозрачност, публичност и 

информираност на всички етапи от изпълнението на СМР, за да повишат и съхранят 

доверието в работата на МИГ. 

Правилата, 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. 

 

Приложимост и процедура за приемане на правилата в НППСМР 

 

Процедурите и правилата, касаещи подготовка и оценка на проекти за 

финансиране по СМР са валидни за всички мерки на СМР на територията и допълват 

процедурите в наредбите и техните последващи изменения, касаещи конкретните 

мерки от ПРСР, заложени в СМР. 

НППСМР е разработен след широки консултации между членове на МИГ в 

рамките на поредица от работни срещи и е одобрен на заседание на ОС на МИГ на 

21.06.2010 год. 

НПП се прилага към СМР като неизменен 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 бъдещите МИГ. 
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НПП се предоставя на всички членове на МИГ и е публичен за представители на 

територията. 
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Част  I 

МИГ: Състав, отговорности и участници във взимането на решения 

по прилагане на СМР. Основни правомощия  

1. Описание на състав на МИГ за прилагане на СМР. Роли и отговорности. 

Стъпки и последователност на действията за изпълнение на задълженията на 

МИГ Високи Западни Родопи по СМР 

Стратегията за местно развитие СМР на МИГ Високи Западни Родопи, ще се изпълнява 

съгласно целите, приоритетите и мерките записани в нея, годишния и финансов план за 

изпълнение на СМР, както и годишния и финансов план приет от МИГ Високи Западни 

Родопи на Общо събрание за текущата година.  

1. За изпълнение на Стратегията за местно развитие при избора и финансирането 

на дейности УС прилага описаните процедури и правилата в този Наръчник на 

процедурите, одобрени като част от стратегията, и тези, включени в договора по 

Наредба 23 на МЗХ за финансиране изпълнението на стратегията за местно 

развитие . 

2. Процедурите могат да се обновяват и допълват при необходимост с решение на 

УС след одобрението от УО на ПРСР.  

3. За изпълнение на Стратегията за местно развитие УС избира и назначава екип за 

прилагане на СМР и администриране на проекти: изпълнителен директор, 

технически сътрудник, експерт по прилагане на СМР и счетоводител. 

4. Последователност на процедурите: 

4.1. Подготвяне и публикуване на достъпни места, в местните медии и на 

Интернет страницата на МИГ Високи Западни Родопи писмена покана към 

бенефициентите да представят заявление за кандидатстване, към което са 

приложени насоки за кандидатстване и формуляр за кандидатстване.  

4.2. Информиране, консултиране и подготовка на заявленията за кандидатстване 

на потенциалните кандидати;  

4.3. Приемане и регистриране на заявления за кандидатстване. 

4.4. Създаване и актуализиране на база данни. 

4.5. Подготовка за провеждане на заседания на Комисията за избор на проекти  

към СМР.  

4.6. Извършване проверка за административно съответствие и допустимост на 

подадените заявления и изготвяне на доклад с резултатите от проверката 

4.7. Извършване на техническа оценка и класиране на проектните предложения 

4.8. Представяне  в областната дирекция на фонда - отдел „Прилагане на схеми и 

мерки за подпомагане” по седалище на МИГ Високи Западни Родопи 

заверени копия за всички заявления и на придружаващите ги документи, 

одобрени от комисията за избор на проекти, за повторна проверка за 

съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, 

допустимост на кандидатите, дейностите и разходите по предложените от 

МИГ проекти,  липса на двойно финансиране и изкуствено създадени 

условия, както и спазването на процедурата за избор на проекти с 

изискванията, установени в съответните Регламентите на ЕК и изискванията 

ПРСР . 

4.9.Писмено информиране на  кандидатите за одобрение или отхвърляне на 

проектите 

4.10. Сключване на договори за финансиране 

4.11. Мониторинг на изпълнението на сключените договори.  
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4.12. Подпомагане на бенефициентите при изпълнение и отчитане на 

договорите 

4.13. Отчетност по изпълнение на СМР към УО на ПРСР и РА. Годишни 

доклади и отчети. Мониторинг на изпълнението на СМР 

4.14. Кореспондиране с УО и РА. Докладване за нередности 

4.15. Обновяване на Наръчника с процедури 

4.16. Обновяване на СМР 

 

Отговорности и органи:  

 

Органи, които вземат решения за Сдружение с нестопанска цел МИГ Високи 

Западни Родопи са:  

 Общо събрание – върховен колективен орган съгласно чл.  23 ал. 1 от Устава на 

МИГ Високи Западни Родопи 

 Управителен съвет – върховен управителен орган съгласно чл.  23 ал. 1 от 

Устава на МИГ Високи Западни Родопи 

 Изпълнителен директор 

 

Други органи на МИГ включват: 

 Контролен съвет 

 Тематични групи 

 

Отговорности на Общото събрание: 

1. Изменя и допълва устава; 

2. Приема Стратегията за местно развитие; 

3. Гласува обновяване на Стратегията за местно развитие; 

4. Приема Вътрешни правила; 

5. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 

6. Приема и изключва членове;  

7. Избира и освобождава Контролния съвет; 

8. Ежегодно приема Програма за дейността и бюджет за дейността на 

Сдружението; 

9. Ежегодно приема отчета за изпълнението на програмата за дейността и бюджета 

на Сдружението; 

10. Взема решение за откриване и закриване на клонове; 

11. Взема решение за участие в други организации; 

12. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; 

13. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществените вноски; 

 

Отговорности на УС:  

1. Отговаря за спазването на изискванията по мерки "Прилагане на стратегиите за 

местно развитие" и "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на 

обществена активност на съответната територия за местните инициативни 

групи, прилагащи стратегии за местно развитие" по Програмата за развитие на 

селските райони (ПРСР). 
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2. За изпълнение на Стратегията за местно развитие УС избира чрез конкурс и 

назначава екип за прилагане на СМР и администриране на проекти: 

изпълнителен директор, технически сътрудник, експерт по прилагане на СМР и 

счетоводител. 

3. Определя състава, броя, функциите и срока на дейността на изпълнителните 

органи и комисии за подпомагане дейността на Сдружението по изпълнение на 

СМР. 

5. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

6. Осигурява прилагането на Стратегията за местно развитие на общини Доспат и 

Борино; 

7. Управлява Сдружението като Публично-частно партньорство и следи за 

реализацията на приносите, с които са се ангажирали отделните членове; 

8. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на 

устава; 

9. Внася в общото събрание проект за годишни Програма за дейността и Бюджет; 

10. Осигурява изпълнението на одобрените Програма и Бюджет; 

11. Внася в общото събрание отчет за изпълнението на Програмата за дейността и 

Бюджета на Сдружението; 

12. Организира прилагането на Вътрешните правила за извършването на дейността 

на Сдружението, включително и тази в обща полза и в изпълнение Стратегията 

за местно развитие и по договорите с МЗХ и Разплащателната агенция, и носи 

отговорност за това; 

13. Отговаря за прилагането на правилата за отчетност и контрол по одобрените 

проекти по Стратегията за местно развитие; 

14. Избира и освобождава Изпълнителния директор; 

15. Приема организационна структура, длъжностни характеристики и правила за 

работата на екипа на Сдружението и на помощните му органи; 

16. Взема решение за публикуване на покани за кандидатстване с проекти по 

Стратегията за местно развитие; 

17. Одобрява указания за кандидатстване с проекти по Стратегията за местно 

развитие; 

18. Членовете на Управителния съвет са членове на Комисията по избор на проекти; 

19. Според вида на оценяваните проекти, избира външни експерти с необходимата 

квалификация и опит като допълнителни членове на Комисията по избор на 

проекти с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност; 

20. Одобрява Заявленията за одобрение на планирани дейности и разходи в МЗХ по 

чл. 42 Наредба 23; 

21. Одобрява Шестмесечни заявки за одобрение на извършените дейности и разходи 

до управляващия орган на Програмата за развитие на селските региони по чл. 46 

Наредба 23; 

22. Одобрява Заявки за плащане до разплащателната агенция, по чл. 49 Наредба 23; 

23. Взема решения за възлагане на поръчки на стойност над 30 000 лева; 

24. Отговаря за информирането на местната общност за дейността на Сдружението 

и за гарантиране на неговата прозрачност и справедливия достъп до ползите от 

дейността му на всеки правоимащ; 
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25. Избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на 

селските региони; 

26. Избира и освобождава от своя състав Председател ; 

27. Взема решение за създаване на консултативни органи; 

28. Избира от своя състав до двама заместник председатели; 

29. Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат 

в правата на друг орган; 

30. УС следи за изпълнението на: 

30.1. Редовната актуализация на базата данни и регистрите. 

30.2. Изпълнение на процедури по мониторинг на реализираните заявления 

за кандидатстване и финансов одит. 

30.3. Осъществяване на посещения на място на всички проекти. 

30.4. Изготвяне на годишен доклад, както и други доклади и справки за 

изпълнение на стратегията за местно развитие.  

30.5. Представяне  до 15 февруари на следващата година на годишен 

доклад до УО  за изпълнение на стратегията за местно развитие. 

30.6. Следи за изпълнение на индикаторите от рамката за мониторинг и 

оценка, заложени в СМР, както и актуализиране на самата СМР и 

изготвяне на годишна програма. 

 

Отговорности на изпълнителския екип за прилагане на СМР (екип на МИГ, 

ИЕ): 

1. Подготвя план за реализация на стратегията на МИГ Високи Западни 

Родопи 

2. Подготвя и публикува на достъпни места, в местните медии и на Интернет 

страницата на МИГ Високи Западни Родопи писмена покана към 

бенефициентите да представят заявление за кандидатстване, към което са 

приложени насоки за кандидатстване и формуляр за кандидатстване.  

3. Информира, консултира и подпомага местните общности в подготовката на 

заявленията за кандидатстване на потенциалните кандидати  

4. Създава и актуализира база данни, поддържа регистрите 

5. Приема и регистрира заявления за кандидатстване. 

6. Подготвя провеждането на заседания на Комисията за избор на проекти  към 

СМР.  

7.  Извършва проверка за административно съответствие и допустимост на 

подадените заявления и изготвя доклад с резултатите от проверката. 

Извършва финансов и физически контрол и постоянен мониторинг на 

финансираните заявление за кандидатстване 

8. Представя  в областната дирекция на фонда - отдел „Прилагане на схеми и 

мерки за подпомагане” по седалище на МИГ Високи Западни Родопи 

заверени копия за всички заявления и на придружаващите ги документи, 

одобрени от комисията за избор на проекти, за повторна проверка за 

съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, 

допустимост на кандидатите, дейностите и разходите по предложените от 

МИГ проекти,  липса на двойно финансиране и изкуствено създадени 

условия, както и спазването на процедурата за избор на проекти с 

изискванията, установени в съответните Регламенти на ЕК и изискванията 

ПРСР. Представя в УО на списъци с всички одобрени и отхвърлени 

заявления. 
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9. Писмено информира кандидатите за одобрение или отхвърляне на проектите 

10. Отговаря за сключване на договори за финансиране и за изпращане на копия 

в УО и РА 

11. Осъществява мониторинг на изпълнението на сключените договори и 

вътрешен мониторинг на изпълнението на СМР 

12. Подпомага бенефициентите при изпълнение и отчитане на договорите 

13. Отговаря за отчетността по изпълнение на СМР към УО на ПРСР и РА. 

Годишни доклади и отчети 

14. Осъществява и регистрира кореспонденцията с УО и РА.  

15. Своевременно информира УС за проблеми и нередности, възникнали при 

изпълнение на СМР. 

16. Предлага обновяване на Наръчника с процедури при необходимост на УС 

17. Приема отчети за извършените дейности по финансираните заявление за 

кандидатстване и заявления за извършване на разплащанията към 

бенефициентите  

18. Извършва обучителни дейности, подпомагащи реализирането на стратегията 

и годишния план на МИГ 

19. Организира провеждането на анализи и проучвания за целите на планиране 

и допълване на дейности в СМР 

20.  Организира и извършва дейности за осигуряване на публичност, 

прозрачност и получаване на обратна връзка от представители на основните 

заинтересовани страни като обществени обсъждания, годишни срещи, 

тематични конференции 

21. Участва в дейностите на Националната и Европейската селски мрежи. 

22. Счетоводна отчетност 

 

Екипът ще се издържа от средства за оперативни разходи на МИГ, заложени в 

Заявлението за кандидатстване по Наредба 23 от 18 декември 2009 на МЗХ. 

 

Основни принципи при взимане на решения в рамките на партньорството 

 Наличие на представителство и кворум 

 Наличие на основание за взимане на решение 

 Спазване на процедури за протоколиране и публичност 

 Взимане на основни и значими решения с квалифицирано мнозинство на 2/3 от 

всички членове 

 

Контролен съвет 

 

Контролният съвет е създаден като нарочен орган за независим контрол върху работата 

на УС, ИД, работата на КИП, експертите, екипа на МИГ. Съставът му се избира и се 

отчита на ОС. Основната му роля е контрол върху спазването на правилата за 

отчетност, за избягване конфликт на интереси, спазването на решенията на ОС. Член на 

КС участва по право като наблюдател в заседания на Комисията за избор на проекти. 

КС може да предлага ИД за освобождаване. Основните отговорности на КС включват: 

 

 Осъществяване на специализиран вътрешен финансов контрол; 

 Осъществяване на контрол върху конфликта на интереси по отношение на 

Комисията за избор на проекти и оперативния екип на Сдружението. 

 Осъществяване на контрол върху прилагането на мерки за информираност, 

прозрачност и публичност 
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Комисия за избор на проекти 

Мандат: Комисията за избор на проекти е временен орган, която се назначава със 

заповед  на Председателя на УС и включва: председател и секретар; членове, които са 

не по-малко от трима; 

Състав: Съставът на КИП е нечетен , най-малко трима души и се променя според 

мярката и вида дейности, за които се одобряват проекти. Членове на КИП са членовете 

на УС, които не са в процедура на самоотвод поради конфликт на интереси според 

дефинициите на Наредба № 23/18.12.2009г. и не са подали искане за неучастие в КИП 

поради болест или друга основателна причина. Освен членове на УС, членове на КИП 

са най малко 2-ма външни експерти – оценители с доказана експертен опит в 

съответната област. 

Отговорности:  

Комисията за избор на проекти: 

1. Разглежда и одобрява доклада за резултатите от проверката за административно 

съответствие и допустимост и определя заявленията, които преминават на 

следващия етап за техническа оценка 

2. Извършва техническа оценка на заявленията 

3. Прави окончателния избор за финансиране на заявления за кандидатстване и 

изготвя доклад до УС със списък на одобрените проектни предложения и на 

отхвърлените.  

4. Преди започване на работа на комисията за избор всички нейни членове 

подписват декларация за липса на конфликт на интереси, поверителност и 

безпристрастност. В подписваната декларация лицата поемат и задължение за 

опазване на тайна на всички обстоятелства, които са узнати във връзка с 

работата им в Комисията. 

Съгласно Наредба 23 "Конфликт на интереси" за член на комисия за избор на 

проекти към съответната МИГ Високи Западни Родопи е налице, когато лицето: 

 се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за 

предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (OB, L 248, 16.9.2002 г.) на Съвета, 

приложим към общия бюджет на Европейските общности; 

  има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен 

кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси; 

 е свързано лице с друг член на комисията или кандидат за подпомагане, чието 

заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се 

намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена 

линия - до четвърта степен включително, и роднини по сватовство - до втора 

степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, се 

намира в икономически или политически зависимости, които пораждат 

основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност; 

  е съдружник или участва в управлението на дружество на кандидат за 

подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, или на друг 

член на комисията; 

  участва в управлението на дружество, в управлението на което участва и 

кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, 

или в управлението на което участва и друг член на комисията; 
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  притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в 

дружеството на кандидат за подпомагане; 

 е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на 

комисията;  

 е търговски представител на кандидат за подпомагане или обратното; 

 е получило дарение от кандидат за подпомагане;  

 е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, 

включено за разглеждане от съответната комисия; 

 е включено като изпълнител/член на екип на изпълнител за дейности по проект, 

разглеждан от съответната комисия.” 

 

Външните експерти - членове на комисията, трябва да притежават необходимата 

квалификация и опит съобразно вида на оценяваните заявление за кандидатстване.  

 

Тематични групи 

 

1. Публично частното партньорство представляващо интересите на основните 

заинтересовани страни и групи от цялата територия се стреми да поддържа постоянен 

консултативен формат в рамките на общността за изпълнение на функциите си. 

Тематичните групи и предвидените правила за обществени обсъждания позволяват на 

МИГ да поддържа регулярен диалог с ключови представители на общността и да се 

възползва от опита и експертизата им 

 

2. Тематичните групи функционират:  

- като инкубатор за идеи 

- за идентифициране на нужда от обучение 

- за споделяне на опит 

- за обсъждане на идеи за проекти 

- за обсъждане на напредъка от реализирани проекти 

- за обсъждане на нуждите от проучване 

- обсъждат и предлагат механизми за информиране 

-подготвят и качват материали на сайта на МИГ от групата 

- участват в подготовка на годишен доклад с информация 

-осигуряват информация към ОС 

-преглеждат наличието на информация 

-предоставят обратна връзка 

 

3. В тях участват членове на сдружението и външни за сдружението 

представители на заинтересовани страни.  

4. ТГ се създават по предложение на партньори в МИГ, по предложение на УС, 

на ИД. 

5. Постоянно действащи тематични групи са ТГ «Туризъм» и ТГ «Земеделие». 

Всяка група определя правилата си за работа и координатор.  

6. ТГ получава организационна и логистична подкрепа за функционирането си 

от ИЕ. За целите на задачите, по които работи ТГ ползва предвидени за това разходи от 

одобрения годишен бюджет на МИГ. 

7. Отговорност за осигуряване на организационна подкрепа за работата на ТГ 

има Експерт СМР. 
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2. Органограма на местна инициативна група „Високи Западни Родопи” (общини 

Борино и Доспат)
Легенда взаимодействия: 

възлага решения за изпълнение 

докладва (отчита)  

консултира 

информира 

контролира 

 

 

Легенда осн. функции: 

взема решения 

изпълнява решения 

консултира 

документира/архивира 

контролира решения и изпълнение 

  

 

Т
ем

а
т
и

ч
н

и
 г

р
у

п
и

 

Изпълнителен 

директор 

Оперативен екип 

Технически 

сътрудник 

Счетовод

ител 
Експерт 

по СМР 

Заинтересовани страни 

Кандидати 

Получатели на 

финансиране  

 

 

Управителен съвет 

7 членове 

Общо събрание 

29 членове 

 Контролен съвет 

3 членове 

Комисия за избор 

на проекти 
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Част II 

Подробно описание на процедури. Процес за подбор и оценка на проекти и видове 

процедури за прилагане на СМР.  Диаграма "Пътят на проекта".  

1. В рамките на целия процес по подпомагане създаването на проекти и техния подбор, 

МИГ цели да осигури среда за създаване на връзка между планираните проекти и 

дейности, среда за подкрепа и консултиране, която да доведе до разработване и 

изпълнение на качествени предложения и общ дългосрочен ефект върху развитието на 

територията.  

2. МИГ провежда сесии за набиране и оценка на проекти от 2 до 4 пъти в годината като 

планира да поне 4 мерки до края на първата година и всички мерки до края на втората 

година след сключване на договора с МЗХ и РА като в рамките на подбор и оценка на 

проекти търси пряка връзка и възможност едни проекти да се явят като продължение на 

други. След отварянето им мерките по СМР ще бъдат отворени до изчерпване на 

финансирането, което е налично за тях като предложенията ще се разглеждат в рамките на 

предварително определения график за провеждане на сесии за избор. 

3. МИГ Високи Западни Родопи одобрява и обявява годишен календар за сесии за оценка 

на проекти  

4. Фази: пътят на един проект и работата на МИГ за осигуряване на качествено 

предложение, сключен договор и реализиран проект преминава през следните основни 

фази и последователност:   

ФАЗА 1: ИНФОРМИРАНЕ,  КОНСУЛТИРАНЕ, ОТВАРЯНЕ НА ПОКАНИ 

 Провеждане на информационно – консултативни срещи 

 Активно консултиране на идеите по отношение на съответствие със СМР, 

реалистичност и де. 

 Подготвяне и публикуване на писмена покана  за кандидатстване, към която са 

приложени насоки и документи  

  

ФАЗА 2  НАБИРАНЕ НА ПЪЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Информиране, консултиране и подпомагане разработване на цялостни предложения 

(информационни консултативни срещи, подпомагане на подготовката на идеи, 

обсъждания в тематични групи);  

 Приемане и регистриране на заявления за кандидатстване. 

 

ФАЗА 3: РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И ОДОБРЕНИЕ 

 Подготовка за провеждане на заседания на Комисията за избор на проекти  към 

СМР  

 Извършване проверка за административно съответствие и допустимост на 

подадените заявления и изготвяне на доклад с резултатите от проверката;  

 Извършване на оценка за основателност на разходите, двойно финансиране и 

изкуствено създадени условия 

 Извършване на техническа оценка и класиране на проектните предложения 

 

ФАЗА 4: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 Представяне  в областната дирекция на РА копия за всички заявления и на 

придружаващите ги документи, одобрени от КИП 

 Писмено информиране на  кандидатите за одобрение или отхвърляне на проектите 

 Сключване на договори за финансиране 

 Мониторинг на изпълнението на сключените договори.  

 Подпомагане на бенефициентите при изпълнение и отчитане на договорите 
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 Мониторинг на изпълнение на СМР 

 

5. За осигуряването и провеждането на тези етапи, МИГ създава и поддържа 

информационна система и база данни, която да позволи проследяемостта и движението на 

комуникацията с потенциалния кандидат и подадени и реализирани проекти. 

6. Диаграма – „Пътят на проекта” 
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Процедура 1 Подготовка и публикуване на покани за кандидатстване с проекти по 

СМР на територията на МИГ 

1. Кандидатстването с проекти на потенциалните бенефициенти от територията Високи 

Западни Родопи, обхваната от мерките на стратегията за местно развитие, стартира след 

официалното публикуване на покана за набиране на проекти от екипа на МИГ за всяка 

мярка по отделно.  Процедурата  се отнася за мерки 121, 123, 311, 312, 313, 322 от ПРСР и 

мерки  311 и 323 от Регламент 1698/2007 на ЕС  

2. Подготовката на поканите, текст, периодичност, публикуване и отговорностите са 

описани в следните стъпки: 

2.1. Поканите (обявите) се изготвят от  екипа и се одобряват преди публикуването от УС 

на МИГ.  

2.2.Текстът на поканата съдържа: 

 наименованието на МИГ,  номера на договора за одобрение на стратегията за 

местно развитие, 

 наименованието на мярката,  

 допустимите дейности и допустимите бенефициенти,  

 критериите за допустимост на проектите и бенефициентите, 

 критериите за оценка на проектите, 

 минималните и максимални стойности на проектите и други финансови 

условия,  

 общият бюджет, за който се кандидатства с проекти по тази покана,  

 периода за набиране на проекти и крайната дата и час за набиране на 

проектите,  

 адреса за внасяне на проектите,  

 посочва се достъпа до подробна информация и пълния пакет документи, 

въпроси-отговори, консултации и др., къде могат да се намерят указания за 

броя на екземплярите по проекта, начина на окомплектоване и надписване на 

плика/пликовете, лице за контакти /въпроси и отговори/ с електронен адрес 

и/или телефон, начин за изтегляне на заявлението за кандидатстване в 

електронен формат и указанията за подготовка на проектните предложения, 

начина за внасяне и регистрирането на проектите. 

3. Публикуване 

Поканите се публикуват: 

 В един местен или регионален ежедневник/ или седмичник 

 На Интернет страницата на МИГ Високи Западни Родопи 

 На Интернет страниците на партньорите в процеса на изпълнение на СМР при 

необходимост 

 Поставя се на информационно табло в офиса на МИГ 

4. Към публикуваните на Интернет страницата на МИГ покани, трябва да бъдат прикачени 

в електронен формат: 

1.1.Заявление за кандидатстване; 

1.2.Указания за попълване на заявлението; 

1.3.Методика за оценка и избор на проектите 

1.4.Съпътстващи заявлението приложения и списък на документи за 

административно съответствие. 

5. Периодичност/ честота на публикуване на поканите 
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  Публикуват се покани за минимум две сесии за подбор на проекти на МИГ на 

година след отварянето на конкретна мярка. Минимум 4 мерки се отварят до края на 

първата година и всички до края на втората година 

6. Срок - максималният срок за набиране на проектни предложения по отделна мярка може 

да достигне шест месеца, а минималния два месеца в зависимост от готовността на 

потенциалните бенефициенти за подготовка на проекти и на администрацията на МИГ за 

тяхното разглеждане и одобрение.  

7. Решения 

7.1. Текстът на обявите, пакетът документи, графикът по обявяване на мерките се 

подготвя от екипа на МИГ, отговорност е на изпълнителния директор.  

7.2. С решение на управителния съвет на МИГ се определя началната дата на 

стартиране набирането на проектни предложения и се одобрява график за сесии за 

одобрение на проекти и график за отваряне на мерки, които публично се огласяват на 

електронната страница на МИГ. На заседание на Управителния съвет се разглеждат и 

одобряват текста на поканите за набиране на проекти, заявленията за кандидатстване и 

указанията за подготовка на проекта и представяне на необходимите документи. 

Изменения и/или допълнения на гореописаните документи се одобряват с мнозинство 

от 2/3 от УС. Председателят издава нова Заповед за  предоставяне на бенефициентите 

на изменените и/или допълнени документи. 

7.3. След публикуването на поканата текстът се изпраща по електронна поща на 

съответния отговорен служител в Областната разплащателна агенция и Управляващия 

орган с информация за мястото/местата за публикуването на поканата/ите и  

одобрените от Управителния съвет на МИГ документи за кандидатстване (заявление за 

кандидатстване и указанията за подготовка на проектни предложения и представяне на 

необходимите документи). 

 

Процедура 2  

Информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на получатели 

на финансиране по СМР 

 

1. Процедурата по Информирането, консултирането и подпомагането на потенциални 

бенефициенти може да започне веднага след като се подпише Договора за финансиране на 

СМР. Процедурата  се отнася за мерки 121, 123, 311, 312, 313, 322 от ПРСР и мерки  311 и 

323 от Регламент 1698/2007 на ЕС  

 

2. Изпълнителният директор разработва план за дейности по информиране, консултиране 

и подпомагане. Изпълнението на плана е отговорност и задължение на екипа на МИГ, 

основно на ЕСМР. Информация за изпълнението на плана, проведените дейности и 

резултати се предоставя на УС поне един път на три месеца. 

 

3. Информирането е непрекъснат процес през периода на действие на МИГ и ще се 

организира  по три основни направления по предварително подготвен от план и график, 

одобрен от Управителния съвет на МИГ и публично огласен на сайта на МИГ.  

3.1. Информирането съдържа:  

 срещи с потенциалните бенефициенти във всички населени места от 

територията на действие на МИГ по график, разработен от екипа и одобрен от 

УС. Графикът също ще бъде публикуван и оповестен в посочените по-горе 

информационни средства и канали предварително поне седмица по - рано 

 провеждане на семинари за потенциални бенефициенти по мерки в дадено 

средищно населено място от територията;  
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 подготовка и разпространение на печатни и електронни информационни 

материали, информация на електронната страница на МИГ, и/или информация 

по телефона или на място в офиса на МИГ. 

3.2. За гарантиране прилагането на принципите на равенство при достъпа до 

информация и прозрачност и достигане до максимален брой потенциални 

бенефициенти информирането на потенциалните бенефициенти и публикуването на 

информация ще става като се спазват следните правила: 

 Публикуването на Интернет страницата на сдружението ще се осъществи 

едновременно с други форми на оповестяване на възможността за 

предоставяне на безвъзмездна помощ; 

 Цялата информация ще бъде публикувана най-малко един месец преди да 

започне набирането на заявления за кандидатстване 

 Форматът за документите, които ще се публикуват ще бъде унифициран; 

 Ще се използват всички други информационни канали, гарантиращи равните 

възможности за кандидатстване 

4. Екипът предоставя на потенциалните бенефициенти ясна и конкретна информация най-

малко за следното: 

 възможностите за финансиране, които се предлагат чрез СМР; 

 допустими кандидати,  

 допустими дейности и разходи; 

 необходими документи; 

 основни процедури за проверка на заявленията за финансиране 

 критерии за избор на проекти 

 лицата за контакт, които могат да дадат разяснение или датата до когато могат 

да се задават въпроси. 

5. Консултирането на заявление за кандидатстване включва разяснения относно:  

 обосновка и проверка на необходимостта от разработването му 

 цели и измеримите индикатори за постигане на целите 

 необходимите финансови, човешки и организационни ресурси 

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

 подробен списък със задачи, които да бъдат изпълнени 

 времеви график (срок) за изпълнение 

 Отговорно лице или организация 

 Външните условия, необходими за успеха на заявление за кандидатстване, 

възможни рискове 

6. Консултирането се извършва след писмено заявление от страна на бенефициента до 

МИГ. Консултирането ще се извършва от експерта за прилагане на СМР и счетоводители 

и външни експерти при необходимост. Изпълнителният директор разпределя работата със 

заявилите интерес потенциални кандидати между експертите или наема специално външен 

експерт за конкретната задача. Консултирането за подготовката на проектни предложения 

на потенциалните бенефициенти ще се извършва по график след публикуването на покани 

за набиране на проекти, чрез посещение на място на експерти на МИГ в населените места 

от територията и/или чрез срещи в офиса на МИГ.  

7. Подпомагането на потенциалните бенефициенти за подготовката на проекти 

предложения става преди и след публикуването на обява за набиране на проекти по 

мерките и се изразява в методическа помощ по обмисляне на идея , съвместима с целите 

на СМР, подготовка на пакета документи за кандидатстване, съдействие при 

комплектоване на заявленията с всички необходими придружаващи документи, както и 

може да следи за коректно попълнени заявления и бизнес план. 

8. Информирането, консултирането и подготовката на проекти се извършва от експертите, 

наети в офиса на МИГ и/или от външни експерти и организации, наети да окажат 

подкрепа. Информация с имената и възможните контакти за връзка на избраните 
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експерти/организации за извършване на тези дейности ще бъдат налични на публично 

място в офиса на МИГ и ще се публикуват на електронната страница на МИГ. 

9. В офиса на МИГ  в електронен вариант и на хартия  ще се организира и  съхранява 

информация за броя и вида на проведените събития по информиране, консултиране и 

подготовка на проекти предложения. 

 

Процедура 3  

Приемане и регистриране на заявления за кандидатстване 

Стъпки по приемане и регистриране на заявленията за кандидатстване: 

1. Приемането и регистрацията на проектните предложения се извършва в офиса на 

МИГ от служители на МИГ след отваряне на съответната покана. 

2. Кандидатите подават заявление по зададен от МИГ образец, до председателя на УС 

на МИГ и прилагат съпътстващи документи, според изискванията на конкретната 

процедура и мярка. 

3. Проектите се приемат от служител на офиса на МИГ, определен от Изпълнителния 

директор със заповед, като се регистрират във входящата поща на МИГ и се 

записват в електронен Регистър за набиране на проектни предложения(заявления) 

по мерки. Номерата в регистъра ще следват номера на входящата поща  за всеки 

проект и в него ще се съдържа номер на договора за одобрение на стратегията, 

номера на мярката, номера на поканата и поредния номер на приетия проект и 

датата на регистрация. Регистърът съдържа номера на проекта, дата на регистрация, 

наименование на проекта и кандидата, име на служителя регистрирал проектното 

предложение. 

4. Заявленията се подават в запечатан плик в офиса на МИГ– лично, по пощата с 

обратна разписка или по куриер. Заявленията се внасят в офиса на проекта лично от 

лицето, представляващо кандидата или от упълномощено от кандидата лице с 

писмо заверено от кандидата с подпис и печат. Проекти се получават и по пощата, 

като се приема за крайна дата, датата от пощенското клеймо на получаване на 

проекта в офиса на МИГ. 

5. Заявлението и съпътстващите го документи, изисквани от МИГ се подават в 

оригинал, едно копие на хартиен носител, заверено «вярно с оригинала» и подпис 

на официалният представител на кандидата (по съдебно решение), и едно копие на 

електронен носител (компакт диск), които са запечатани в плик с надпис на името и 

адреса на кандидата. На всеки плик се поставя регистрационния номер на проекта 

от служителя на МИГ   

6. Всяко постъпило заявление от кандидат, получава от МИГ идентификационен 

номер и се вписва в регистър, който местната инициативна група води за 

постъпилите проекти по всяка от мерките в СМР. 

7. Приетите и регистрирани заявления се съхраняват в офиса на МИГ на определено 

за това място и се отварят за разглеждане след крайната дата на прием на проекти 

по съответната мярка, обявена в поканата. Списъкът на всички проекти и 

регистрирани проектни предложения с имената на проектите и  кандидатите се 

публикуват на публично място  в офиса на МИГ, на електронната страница на МИГ 

и се изпраща на съответните лица в Областната разплащателна агенция и 

Управляващия орган 

8. Проверката за административно съответствие и допустимост се извършва в 7 –

дневен срок след приключване на срока за прием на заявления по за поканата и 

текущата сесия за оценка. 
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Процедура 4 

Създаване и поддържане на база данни. Водене на регистри 

 

Стъпки по поддържане на база данни за постъпили проекти по СМР 

 

1. Базата данни на информационната система се създава върху вътрешната компютърна 

мрежа на екипа.  

2. Председателят на УС определя нива на достъп към входа на системата, както и 

процедури за актуализиране на данните.  

3. Информационната система съдържа следните регистри:  

 

 Регистър на подадените заявления към СМР. Всички формуляри трябва да бъдат 

подпечатани с дата (или електронен еквивалент) в деня на получаването. За 

формулярите, които са в съответствие с критериите за приемане, трябва да са даде 

идентификационен номер на заявление за кандидатстване . 

 Регистър на протоколите от оценка за административно съответствие и 

допустимост, и техническа оценка 

 Регистър на решенията на Комисията за избор на проекти  

 Регистър на договори за финансиране 

 Регистър на предложенията за промяна 

 Регистър на жалбите 

 

4. Базата данни включва и създаването на  досие на подаденото заявление на хартиен 

носител. Досието трябва да съдържа:  

 Доклад относно извършените консултации при подготовката на заявлението;  

 Заявлението за кандидатстване, заедно със съпътстващите документи. 

 Всички документи за етапите на избор на заявление за кандидатстване, както и 

процедурите по договаряне;  

 Доклади за изпълнението на проектните дейности, доклади от мониторинга и 

напредъка по проекта;  

 Документи за извършени изменения по договора и плащания;  

 Кореспонденция с бенефициента; 

 

5. Екипът е отговорен за водене на регистрите на МИГ. Изпълнителният директор издава 

заповед за възлагане на отговорностите за водене на регистри на техническия асистент и 

експерта по прилагане дейностите на СМР. 

 

6. За осигуряване на прозрачност и публичност част от информацията от базата данни ще е 

публично достъпна на сайта на МИГ:  

 

7. В срок до 15 работни дни от издаването на заповедта/ подписването на договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ екипът на МИГ  публикува на Интернет 

страницата на МИГ Високи Западни Родопи обща информация за одобрените заявления за 

кандидатстване, която включва: 

7.1. наименование и седалище на бенефициента; 

7.2. място на изпълнение на заявление за кандидатстване; 

7.3. наименование на заявление за кандидатстване, за който е отпусната безвъзмездна 

финансова помощ; 

7.4. бюджет на заявление за кандидатстване; 

7.5. продължителност за изпълнение на проекта; 

7.6. постигнати резултати/ефект след изпълнението на проекта 
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Процедура 5 

Подготовка и провеждане на заседанията на Комисия за избор на проекти 

 

Подготовката на заседания и провеждането на заседанията на Комисията за избор на 

проекти се извършва при последователност, честота и определени отговорности както 

следва: 

 

1. Съставът на Комисията за избор на проекти включва председател, секретар и 

членове. 

2. Комисията за избор на проекти се състои от членовете на Управителен съвет на 

МИГ Високи Западни Родопи и външни експерти, определени от УС, за 

осигуряване на необходимата експертна помощ, обективност и безпристрастност, 

публичност и прозрачност.  

3. Председателят на УС  определя броя на членовете на комисията в зависимост от 

постъпилите самоотводи и становище на КС за наличие и липса на конфликт на 

интереси; той издава заповед за състава на всяка комисия като посочва имената на 

членовете и функциите им в рамките на КИП. 

4. Председателят на Комисията ръководи организационно работата на комисията и 

координира процеса на оценка в съответствие с одобрените правила и критериите 

за избор на проектите и осигурява безпристрастност и прозрачност на процеса. 

5. Секретарят на Комисията съдейства на председателя в дейността му, изпълнява 

всички административни дейности, свързани с оценителния процес, включително 

води протокол за всяко заседание на Комисията за оценка и изготвя окончателния 

доклад. 

6. Членовете на Комисията за избор на проекти - външни експерти и членове на УС 

трябва да имат необходимата квалификация и професионална компетентност за 

извършване на оценка на заявленията за кандидатстване към СМР по отделните 

мерки. В комисията делът на представителите на общините Борино и Доспат, 

централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и 

общински съветници  не може да превишава 49%. Експерти на Областната 

разплащателната агенция могат да бъдат канени да участват в заседанията на 

работата на Комисията за избор на проекти към МИГ, като наблюдатели и да 

изразяват мнение и бележки в процеса на одобрение на проектите. 

7. Процесът на избор на външни експерти включва: 

 Определяне на критерии и необходими документите/поканата за избор на 

външни експерти в зависимост от нужната експертиза по отделните мерки. 

Подготвят се от екипа на МИГ, отговаря изпълнителния директор и се   

разглеждат и одобряват от УС на заседание 

 Организиране на конкурс/и за избор на външни експерти. Конкурсната 

процедура включва публикува на обява за набиране на експерти - оценители на 

проекти по СМР на сайта на МИГ, във вестници и/или  електронни издания на 

национално и/или регионално и/или местно ниво. Обявата да съдържа името на 

Местната инициативна група, номера на договора за одобрение и изпълнение на 

стратегията за местно развитие, изискванията към експертите и/или групите 

експерти и критериите за оценка, необходимите документи, които да бъдат 

представени, начина за изпращане на документите, срок за набиране на 

документите до края на действие на стратегията 2013г., адрес за 

кореспонденция и лице за контакти и информация. Получените документи се 

разглеждат и оценяват от екипи на МИГ периодично и се класират и съхраняват 

в офиса. Одобрените експерти от УС се подреждат в списък по азбучен ред и се 

публикуват на електронната страница на МИГ, а неодобрените се информират 

писмено с мотиви за неодобрение. 
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 На база проведената конкурсна процедура в офиса на МИГ се поддържа база 

данни с експерти – оценители на проекти. За всеки период на оценка на проекти 

по определена покана, в зависимост от броя и вида на проектите, по 

предложение на екипа на МИГ се информират определените експерти от 

списъка, за условията на оценката. Приелите условията експерти се поканват за 

сключване на договор за извършване на услугата. Договорът се сключва от 

представляващия МИГ. 

8. Всички членове на Комисията за избор на проекти, включително външните 

експерти, подписват декларация за поверителност, безпристрастност и липса на 

конфликт на интереси.   

9. Оценяването на проектните предложение се състои от два етапа 

 проверка за административно съответствие и допустимост, 

 техническа експертна оценка 

10. Само заявленията и приложените към тях документи, преминали етапа на  проверка 

за административно съответствие и допустимост, се допускат до техническата оценка. 

11. Оценката се прави по предварително одобрени критерии, методика и оценъчна 

таблица. Критериите за избор на проекти са посочени в съответната мярка, 

методиката и оценъчната таблица се подготвят от екипа на МИГ, одобряват се от 

УС и се съгласуват с ОРА преди публикуване на обявите за кандидатстване със 

заявления 

12. Проверката на проектите за административно съответствие и допустимост се 

извършва от двама експерти – от екипа на проекта и/или външни експерти, 

определени със заповед на Изпълнителния директор, които изготвят доклад до 

Комисията за избор на проекти с резултатите от проверката 

13. Първото заседание на Комисията за избор се свиква до 5 дни след приключване на 

първия етап за проверка за административно съответствие и допустимост и 

издаването на заповедта от председателят на УС на МИГ за нейното сформиране. 

14. На първото си заседание Комисията разглежда подадения доклад за оценка на  

подадените заявления за тяхното административно съответствие и допустимост. 

Комисията взема решение за одобрението/отхвърлянето на кандидатите по 

административно съответствие и допустимост. Съставя се протокол с мотивирано 

решение на Комисията. 

15. На второто заседание Комисията за избор на проекти извършва техническа 

експертна оценка на проектите, преминали успешно етапа на административно 

съответствие и допустимост.  

16. Решението на Комисията заедно със списък с класираните проекти, предложени за 

одобрение и списък с отхвърлените проекти се представят на Председателя на УС 

на МИГ. 

 

Процедура 6  

Проверка за административно съответствие и допустимост на проектите 

Процедурата  се отнася за мерки 121, 123, 311, 312, 313, 322 от ПРСР и мерки  311 и 323 от 

Регламент 1698/2007 на ЕС. 

Проверката на проектите за административно съответствие и допустимост се извършва 

при следната последователност и определени компетенции: 

1. Проверката включва проверка на заявленията и приложените документи за 

административно съответствие и допустимост 

2. Всяко проектно предложение се проверява от двама служители на МИГ и/или от 

външни експерти, одобрени предварително от УС. Служителите/ експертите, които 

ще извършат оценката за административно съответствие и допустимост в офиса на 
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МИГ се определят със заповед на Изпълнителния директор до 7 дни след 

приключване на срока за прием на заявления по сесията за разглеждане на проекти. 

В зависимост от броя на заявленията в заповедта се посочва конкретен срок за 

извършване на проверката.  

3. Изискванията за административно съответствие се съдържат в пакета документи 

към всяка покана за набиране на проекти и в Указанията за подготовка на 

проектните предложения за кандидатстване и необходимите документи, а 

изискванията за допустимост се съдържат във всяка мярка от стратегията, в 

поканата и указанията за кандидатстване. Тези изисквания ще бъдат нанесени в 

контролен лист за оценка на проектите на този етап. 

4. За всеки проект се попълва контролен лист, отчитащ изискванията за 

административно съответствие и допустимост и се подписва от двамата експерти. 

За всяко проектно предложение се създава досие с контролните листове и 

допълнителни документи 

5. На този етап експертите извършват проверка на местно ниво на бенефициента за 

минимални помощи и спазване на максималните прагове за подпомагане по 

съответната мярка,  основателността на предложените разходи, проверка на 

декларациите на бенефициента за липса на двойно финансиране и изкуствено 

създадени условия и за липса на подпомагане по други програми за същата 

инвестиция.  

6. Финансова помощ няма да се предоставя на кандидати, 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. 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. Процедурата за 

посещение на място при проекти, включващи строително-монтажни работи, ще 

бъде предоставена на МИГ от Управляващия орган на ПРСР. 

7. При установена липса, непълнота или неточност на представените документи, 

експертите уведомяват Изпълнителния директор с протокол. 

8. Изпълнителният директор в 3 дневен срок уведомява с писма за искане на 

допълнителна информация/представяне на допълнително документи от 

кандидатите, чиито заявления или документи са непълни 

9. Когато кандидатът не отстрани установените нередовности, както и при 

несъответствие с изискванията за административно съответствие и/или 

допустимост, експертите в доклада си до Комисията за избор на проекти правят 

предложение за неодобрение на заявлението. 

10. Експертите правят отделна проверка за изкуствено създадени условия и/или 

функционална несамостоятелност на инвестицията на местно ниво. 

11. Експертите изготвят доклад/протокол с резултатите от проверката за 

административно съответствие и допустимост на подадените заявления, който се 

внася за разглеждане и одобрение на първото заседание на Комисията за избор на 

проекти, заедно с контролните листове по всяко заявление. 

12. На първото си заседание Комисията разглежда представения доклад, внесен от ИД 

на МИГ и взема решение за одобрението/отхвърлянето на кандидатите по 

административно съответствие и допустимост.  

13. Съставя се протокол с мотивирано решение на Комисията. Протоколът се вписва в 

Регистъра на решенията и протоколите на Комисията за избор на проекти 

 

Процедура 7  

Техническа оценка и класиране на проекти 
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1. Процедурата  се отнася за мерки 121, 123, 311, 312, 313, 322 от ПРСР и мерки  311 и 323 

от Регламент 1698/2007 на ЕС.  

2. Последователност на техническата оценка и отговорности: 

2.1.Заявленията, преминали първия етап на оценка за административно съответствие и 

допустимост, и приложените към тях документи са предмет на техническа оценка 

от Комисията за избор на проекти  

2.2.В Комисията членуват най-малко двама външни експерти – оценители, 

притежаващи познания и опит в оценяване на проекти, както и специфични знания 

по съответната мярка, за която се кандидатства. 

2.3.Техническа оценка на проектните предложения се извършва по критерии за оценка 

установени в одобрената стратегия за местно развитие по мерки от експертите на 

комисията за избор на проекти и се класират по низходящ ред на получените 

оценки.  

2.4.Техническата експертна оценка включва техническа и финансова оценка на 

заявлението за кандидатстване. Целта на процедурата за техническа експертна 

оценка е да провери дали заявленията  

 отговарят на подхода ЛИДЕР за свързани и устойчиви дейности; 

 отговарят на приоритетите на СМР; 

 отговарят на критерии, описани към мярката 

 отговарят на допълнителни критерии определени от ОС 

 

3. Техническата оценка отчита: 

 Съответства ли заявлението на целите на СМР на МИГ и как допринася за 

постигането им 

 Обосновката на заявлението 

 Очакваните резултати, реалистични индикатори, надеждни източници на 

информация  

 Икономически ефективно ли е проектното предложение (заявлението)- баланс 

между дейностите и планираните разходи и очакван резултат/ефект  

 Има ли иновативни решения или продукти 

 Допринася ли за създаване на заетост на територията на МИГ (ако е приложимо по 

съответната мярка) 

 Включва ли партньори в изпълнението (ако е приложимо по съответната мярка) 

 Въздействие върху околната среда 

 

4. Финансовата оценка отчита : 

 Добавена стойност 

 Проверка  на необходимостта и обоснованост на разходите 

 Норма на възвращаемост в случай на проекти, генериращи приходи 

 Проверка за избор на най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта за 

проектните разходи. 

 

5. За всяко заявление се попълва оценъчна таблица от експерта, който го оценява.  

6. Общата оценка за всяко едно заявление се формира като средно аритметично от сбора 

на оценките на експертите по т. 2. При разлика с повече от 10 точки в оценките,  

заявлението и приложените към него документи се разглеждат от всички членове на КИП 

за взимане на решение. 

7. Оценените и класирани проекти се докладват от експертите за разглеждане и обсъждане 

на членовете на Комисия за избор на проекти към МИГ на заседание на Комисията.  

8. Решението за общата оценка на всяко проектно предложение се взема с 2/3 мнозинство 

от всички членове на Комисията за избор. 
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9. Кандидатите, получили по-малко от 55 точки на техническата оценка от максимален 

брой 100, се предлагат от Комисията за избор на председателя за отхвърляне. 

10. За кандидатите, получили 55 и повече точки на техническата оценка, Комисията 

извършва проверка за допустимост на разходите, посочени в заявлението, според 

изискванията на мярката, по която се кандидатства. 

11. На кандидатите, получили 55 и повече точки на техническата оценка се извършва 

посещение на място за потвърждаване достоверността на посочените в кандидатурата 

данни и обстоятелства. 

12. Проверката на място се извършва от членове на Комисията за избор на проекти на 

всички кандидати. 

13. При потвърждаване на достоверността на посочените данни и обстоятелства в резултат 

от проверката, Комисията предлага за одобрение кандидатите и планираните дейности и 

разходи за изпълнение на проектите. 

14. Комисията класира кандидатите в низходящ ред според общия брой получени точки и 

изготвя мотивирано предложение до председателят на УС на МИГ за одобрението или 

неодобрение на заявленията на всеки от кандидатите. Когато сумата на исканата 

финансова помощ от предложените за разглеждане заявления надхвърля бюджета, 

определен в поканата, класираните заявленията, се одобряват до размера на наличния 

бюджет. 

 

 

Процедура 8 

Уведомяване и документи, изпращани към Областна Разплащателна агенция 

Смолян МЗХ и РА след приключване работата на Комисията за избор на проекти 

 

Последователност и отговорности: 

 

1. До 3 дни след като е получил решението на Комисията за избор на проекти ИД 

подготвя и изпраща заверени копия на заявленията и на придружаващите ги 

документи, одобрени от Комисията за избор на проекти до Областна 

Разплащателна агенция Смолян за извършване на проверка за съответствие с 

процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, допустимост на 

кандидатите, дейностите и разходите по предложените от МИГ проекти,  липса на 

двойно финансиране и изкуствено създадени условия, както и спазването на 

процедурата за избор на проекти с изискванията, установени в съответните 

Регламенти на ЕК и изискванията ПРСР . 

2. Областната Разплащателна агенция одобрява или не одобрява допустимостта на 

кандидатите, дейностите и разходите по предложените от МИГ проекти, проверява 

основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и 

изкуствено създадени условия, както и спазването на процедурата за избор на 

проекти с изискванията, установени в съответните Регламентите на ЕК и 

изискванията ПРСР и СМР и уведомяват писмено екипа на МИГ за резултатите от 

направената от тях проверка. 

3. В случай на неодобрение на допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите 

или при установяване на функционална несамостоятелност, двойно финансиране 

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

процедурата за избор на проекти по Стратегията за местно развитие РА уведомява 

МИГ, че по съответния проект с кандидата не следва да се сключва договор за 

безвъзмездна финансова помощ 

4. В случай на частично неодобрение на разходите Разплащателната агенция 

уведомява МИГ, че по съответния проект разходите трябва да се редуцират преди 

подписване на договор с кандидата за финансиране 
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5. До 3 дни след получаване на становище от Областната РА, председателят на УС на 

МИГ издава заповед за одобрение/отхвърляне на проектите. 

 

Процедура 9 

Уведомяване на одобрените кандидати 

Писмено информиране на кандидатите  за одобрение или отхвърляне на проекта 

стъпки и етапи 

1. В срок до 3 дни от издаването на заповедта  за одобрение/неодобрение на 

проектите, екипът на МИГ изпраща на всички кандидати уведомително писмо и 

покана към одобрените кандидати за сключване на договор с определени дати за 

сключването. 

2. В уведомителното писмо за неодобрените проекти се описват причините за 

неодобрение и се подпомагат допълнително за повторно кандидатстване. 

3. Неодобрените кандидати имат право да се обърнат към Апелативната комисия 

4. Неодобрените кандидати имат право да кандидатстват отново при откриване на 

следваща процедура, ако отговарят на условията. 

5. Списъкът с одобрените и отхвърлени проекти се публикува на Интернет страницата 

на МИГ.  

 

 

Процедура 10 

Сключване на договори за финансиране 

Сключването на договори и извършване на финансовите плащания по проектите се 

извършват при спазване на следните стъпки, последователност, изпълнение и 

отговорности: 

1. Екипът на МИГ подготвят договорите на одобрените проекти. Подготвя се график с 

дати за подписване на договорите с одобрените кандидати, като всеки договор се 

подготвя в три оригинални екземпляра. 

2. В срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо, одобрените 

кандидати сключват договори с МИГ Високи Западни Родопи за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ в три еднообразни екземпляра – един за 

бенефициента, един за МИГ Високи Западни Родопи и един за ДФЗ – РА. 

3. Изпълнителният директор изпраща до изпраща до УО на МЗХ и РА заверени копия 

на сключените договори в срок до 3 дни от сключването им 

4. Договорът за финансиране с получателя на финансиране за подписва от ПУС 

 

Процедура 11 

Финансиране на договори 

1. Финансовата помощ се изплаща след извършване на планираните дейности по 

проекта 

2. Допустимо е плащане и преди завършване на дейностите за инвестиционни проекти 

във вид на авансово и междинно плащане. 

3. Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие, че са 

предвидени в проекта и са одобрени от РА и МИГ Високи Западни Родопи. 

4. Размерът на авансовото плащане е до 50% от стойността на одобрената финансова 

помощ. 

5. Авансово плащане се допуска, при условие, че неговият размер надвишава левовата 

равностойност на 1000 евро. 
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6. Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от 3 месеца от датата на 

сключване на договора за изпълнение на проекта. 

7. В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на 

Разплащателната агенция в размер 110% от стойността на авансовото плащане. 

8. Срокът на валидност на банковата гаранция по т. 10 трябва да покрива срока на 

договора по проекта, между получателя и МИГ, удължен с 6 месеца 

9. Банковата гаранция по т. 10 се освобождава, след като Разплащателната агенция 

установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на 

финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса. 

10. При кандидатстване за авансово плащане, получателят на помощта подава заявка за 

авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

Разплащателната агенция в областната дирекция на фонда – отдел „Регионална 

разплащателна агенция - Разплащателна агенция (ОДФ – РРА – РА) инвестицията, 

и прилага необходимите документи 

11. Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на 

сключване на договора за финансово подпомагане. 

12. Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите в 

присъствието на получателя на помощта. 

13. В случай на липса или нередовност на документите, ОДФ – РРА – РА ги връща на 

получателя на помощта, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите. 

14. След отстраняване на констатираните пропуски по т. 15, получателят на помощта 

има право в рамките на срока по т. 9,  отново да подаде заявка за плащане. 

15. След приемане на документите за авансово плащане, получателят на помощта 

получава уникален идентификационен номер на заявката. 

16. В срок до 1 месец от подаване на заявката за авансово плащане, РА изплаща 

одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на 

изпълнителния директор на Разплащателната агенция. 

17. Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на 

изпълнение на проекта, със срок на изпълнение до 12 месеца и до четири междинни 

плащания за проекти с период на изпълнение над 12 месеца. 

18. Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията и 

при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 1 000 евро. 

19. Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от 6 месеца преди изтичане 

на крайния срок за извършване на инвестицията по договора. 

20. При кандидатстване за междинно или окончателно плащане, получателят на 

помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителният 

директно на Разплащателната агенция в ОДФ – РРА – РА по място на извършване 

на инвестицията с приложени към нея изисквани документи. 

21. Заявка за следващо междинно плащане за всеки един проект се подава след 

извършване на плащане на предходната заявка за плащане. 

22. Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на дейностите по 

проекта, но не по-късно от един месец от изтичане на срока,  посочен в договора. 

23. Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите в 

присъствието на получателя на помощта. 

24. В случай на липса или нередовност на документите, ОДФ – РРА – РА ги връща на 

получателя на помощта, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите. 

25. След отстраняване на констатираните пропуски, получателят на помощта има 

право в рамките на срока отново да подаде заявка за плащане. 

26. След приемане на документите за плащане, получателят на помощта получава 

уникален идентификационен номер на заявката. 

27. В срок до 4 месеца от подаване на заявката за плащане РА: 

 Извършва административни проверки на представените документи, 

заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане; 
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 Може да извърши проверка на място за установяване на фактическото 

съответствие с представените документи; 

 Одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор 

на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за 

установяване на фактическото съответствие и съответствие по документи 

между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция. 

 Изплаща одобрената финансова помощ. 

28. В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените 

данни и посочените факти, ОДФ – РРА – РА уведомява писмено получателя на 

помощта, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да 

отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти, чрез представяне 

на допълнителни и/или нови документи. 

29. Срокът на проверката от ОДФ – РРА – РА се удължава в следните случаи: 

 Когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена 

заявка за плащане е необходимо становище на други органи или 

институции, той се удължава със срока за получаване на отговор; 

 Със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от 

дейностите по проверката са събрани документи и/или информация, които 

създават съмнение за нередност; 

 Когато е необходимо създаването на специална експертна комисия за 

проверка на цялата или част от заявката за плащане, той се удължава със 

срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта на нейното 

създаване. 

30. Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени 

разходи след извършване на административните и проверките на място и при 

спазване на разпоредбите на чл.31 от Регламент (ЕО) №1975/2006 на Комисията за 

определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1698/2005 на 

Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано 

спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските 

райони (ОВ L 368, 23.XII.2006 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) 

(Регламент (ЕО) №1975/2006). 

31. Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или на цялата 

помощ, когато: 

 Установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на 

заявените данни и посочените факти; 

 Установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията на СМР и 

Наредба 23 на МЗХ. 

 Получателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в 

изискуемият срок. 

 Се приложи правилото по чл. 31 от Регламент (ЕО) №1975/2006 

32. В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ, получателят на помощта 

не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.             

 

Процедура 12 

Мониторинг на изпълнението на сключените договори към СМР 

Етапите по наблюдение на изпълнението на проектите и сключените договори, както и 

извършването на посещенията на място ще се извършат при спазване на следната 

последователност и  отговорности: 

1. Екипът МИГ и при необходимост външни експерти, наблюдават техническото и 

финансовото управление на договорените проекти, като преглеждат 
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документацията на проектите и посещават проектите на място. При 

необходимост може да се включат членове на УС. 

2. Експертите, които извършват мониторинга на конкретни проекти не са 

участвали в оценката и избор на тези проекти. 

3. Посещенията на място за наблюдение изпълнение на дейностите по проекта се 

извършват в следните случаи: а) подготовка на заявка за междинно плащане по 

проект, б) подготовка на заявка за окончателно плащане по проект и в) най-

малко 1 текуща проверка по време на изпълнението на проект. 

4. Председателят на УС или упълномощеният Изпълнителен директор  издава 

заповед за извършване на проверка на място и определя длъжностни лица – 

експерта по прилагане на СМР и/или счетоводителя  или външен експерт по 

необходимост  

5. Екипът на МИГ – техническият сътрудник подготвя писмото,а ИД го подписва,  

информира писмено бенефициента за предстояща проверка на място с 

определена дата и час на проверката.  

6. Проверката се състои в проверка на документацията по проекта, счетоводните 

документи и установяване на реално извършените инвестиции и дейности до 

момента. Извършилите проверката на място изготвят снимков материал при 

необходимост. По време на проверките, Членове на УС и екипа на МИГ могат 

да проверяват оригинални документи на получателите на подпомагане, 

аналитичната счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и 

проследяване на всички операции, свързани с подпомаганите дейности, вкл. 

възстановим и невъзстановим ДДС  и изискват при необходимост 

специализирани доклади, справки, допълнителни документи и информация, 

необходими за обективна оценка; 

7. За проверката на място на проектите експертите на МИГ правят констатации и 

дават препоръки за изпълнение на дейностите, съобразно изискванията по 

договор и правилата за приемане на дейностите. При всяка проверка на място се 

изготвя констативен протокол,  съдържащ констатации и препоръки в 2 

екземпляра, един за бенефициента и един за МИГ. Протоколът се подписва от 

бенефициента и от проверяващите.  Протоколите от всяка проверка се 

съхраняват в досието на съответния проект. 

8. Екипът МИГ следи дали: 

1. Бенефициентите осигуряват необходимата адекватна публичност на 

дейността си и източниците на финансиране. Екипът на МИГ носи 

отговорност получателите на финансова помощ при изпълнение на СМР да 

осигурят необходимата адекватна публичност на дейността си и 

източниците на финансиране 

2. Получателите на подпомагане съхраняват всички документи, свързани с 

дейността, в продължение на 5 години след окончателното изплащане.  

3. За срок от 5 години след сключване на договора за финансово 

подпомагане, получателите: 

 използват придобитите въз основа одобрения проект активи по 

предназначение; 

 не продават, даряват, преотстъпват ползването на активите, предмет на 

подпомагане под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато 

това се изисква по закон; 
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 не променят местоположението на подпомогнатата дейност; 

 не преустановяват подпомогнатата дейност, поради други причини, освен 

изменящите се сезонни условия за производство; 

 Изискването по 7. (т. а и т. б) не се прилага при подмяна на оборудване с 

изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се 

осъществява след одобрение на МИГ и РА.; 

9. Екипът на МИГ съдейства на МЗХ и РА или Европейската комисия, да получат 

достъп и всяка поискана информация за осъществяването на дейността по 

проектите на бенефициентите. 

10. МИГ и РА осъществяват текущ и последващ контрол върху изпълнение на 

проектите и получателите на помощта. 

11. В случай, че получателите на помощта не изпълняват своите договорни 

задължения след изплащане на финансовата помощ, МИГ и РА може да поискат 

връщане на вече изплатени суми, заедно със законната лихва върху тях и /или 

прекратят всички договори, сключени с тях 

12. В случаите на принудително връщане на изплатени суми, МИГ/РА определя 

размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от получателите на 

помощта, като взема предвид вида,степента и продължителността на 

неизпълнението.Степента на неизпълнение по даден проект зависи от неговите 

последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението 

зависи от времето, през което траят последиците или възможността за 

отстраняване на тези последици по приемлив начин. 

13. МИГ/РА може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната 

лихва върху тях, когато получателите на помощта: 

1) са представили декларация с невярно съдържание и/или изкуствено са 

създали условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова 

помощ, за да извлекат облага в противоречие с целите на СМР/Наредба 23. 

2) са получили допълнителна публична финансова помощ за дейностите, 

финансирани по реда на СМР/Наредба 23 

3) са променили предмета на подпомаганата дейност; 

4) не използват придобитите на основа на одобрения проект активи по 

предназначение. 

14. В случаите на неизпълнение на задълженията за осигуряване на публичност, 

аналитична счетоводна отчетност и застраховане на придобитите активи, 

екипът на МИГ представя на получателите на подпомагане писмено 

предупреждение от РА за констатираното неизпълнение и санкциите, които се 

налагат в този случай; 

15. Получателите на помощта могат да отстранят нередовностите в едномесечен 

срок. В случай на отстраняване на нередностите в срок, получателите на 

помощта не се санкционират. 

16. В случай на неизпълнение на задълженията в срока, получателите на помощта 

дължат връщане на получената помощ, заедно със законната лихва върху нея. 

17. Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай, 

че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на 

параграф 1 , т. 17 от Наредба 23 и при спазване на условията по този член. 
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18. Получателите на помощта или упълномощено от тях лице са длъжни да 

уведомят писмено МИГ/РА за възникване на форсмажорни обстоятелства и да 

приложат достатъчно доказателства във връзка с това, в срок до 10 работни дни 

от датата, на която получателите на помощта или упълномощеното лице е в 

състояние да го направи.  

 

 

Процедура 13 

Подпомагане подготовката на заявки за плащания до  РА и доклади от бенефициенти 

до МИГ 

 

1. МИГ Високи Западни Родопи извършва подпомагане на одобрение кандидати при 

подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за 

отчитане на изпълнението през целия период на изпълнение на проектите. 

 

Отговорности: 

2. Изпълнителният директор издава писмена заповед, с която разпределя подпомагането 

на одобрените проекти за финансиране между експертите на МИГ съгласно тяхната 

компетенция и длъжностна характеристика. Могат да бъдат наемани и допълнителни 

външни експерти за оказване на техническа помощ по време на изпълнение на проектите. 

С тези експерти се сключват граждански договори, описващи задълженията, касаещи 

отделните проекти. Тези експерти изготвят доклади за извършената от тях работа. 

3. Обхват на подпомагането: 

3.1. Екипът на МИГ  подпомага получателите на помощта при: 

а) Подготовката на техническите отчети и приложенията към тях; 

б) При подготовката на финансовите отчети по проектите; 

в) При подготовката на съпътстващи отчетите документи. 

3.2. Екипът на МИГ оказва методическа и техническа помощ на получателите на 

помощта, както за попълване на заявките за авансово, междинно и окончателно 

плащане, така и при окомплектоването на пакета със съпътстващите ги документи. 

3.3. Екипът на МИГ оказва методическа и техническа помощ при подготовката и на 

други документи, изискани от РА и свързани с проекта. 

3.4. Екипът на МИГ оказва методическа и техническа помощ на получателите на 

подпомагане за окомплектоването и изпращането на отчети (текущи и финален) по 

изпълняваните от тях проекти, ако бенефициентите не могат да свършат това сами. 

 

Процедура 14  

Отчетност по изпълнение на СМР. Мониторинг на изпълнението на СМР 

1. Отчетността включва: 

 Изготвяне на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно 

развитие,  

 други доклади и справки за изпълнение на стратегията за местно развитие, 

изисквани от Управляващия орган на ПРСР, етапи и отговорни лица 

2. Етапи: 
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2.1. Заявленията на МИГ  за одобрение от МЗХ на планирани дейности и разходи както 

и отчетните доклади се одобряват на заседание на УС 

2.2. Екипът на МИГ Високи Западни Родопи – Изп. Директор, експертът стратегия и 

счетоводителят планират и подготвят заявление за одобрение от МЗХ на планирани 

дейности и разходи за следващата календарна година по образец (Приложение 5 от 

Наредба 23) най-късно до 1 октомври 

2.3. Ежегодно до 10 ноември, МИГ Високи Западни Родопи планират и подават в МЗХ 

заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за следващата календарна 

година по образец (Приложение 5 от Наредба 23); 

2.4. Заявлението се подава в писмен вид в оригинал и лично заверено копие на хартиен 

носител и един екземпляр и на магнитен носител (CD); 

2.5. Заявлението се подава в деловодството на МЗХ – лично, по куриер или по пощата 

с обратна разписка. 

2.6. При установена липса, непълнота или неточност на представените документи, вкл. 

и копията, УО на ПРСР уведомява писмено кандидата, който в 14 – дневен срок от 

датата на уведомяването следва да отстрани констатираните нередности, чрез 

представяне на редовни документи. 

2.7. Срокът по т. 4 спира да тече през времето, определено за отстраняване на 

пропуските в представените документи; 

2.8. Когато кандидатът не отстрани установените нередовности в срока по т. 4, както и 

при несъответствие с изискванията за допустимост, УО на ПРСР не утвърждава 

съответните дейности и/или разходите.  

2.9. Управляващият орган взема решение и уведомява страните по договора – МИГ и 

РА. 

2.10. При решение за неодобрение отпускането на финансовата помощ (изцяло или 

частично) в писмото до МИГ Високи Западни Родопи изрично се посочват 

мотивите за това. 

2.11. Заявка за одобрение на извършените дейности и разходи на МИГ за съответния 

отчетен период приложение № 6, заедно с Доклад за отчитане на изпълнените 

дейности за същия период може да се представя от МИГ на Управляващия орган на 

ПРСР: 

1. в срок до 14 дни след изтичане на всяко тримесечие през годината на 

одобрение на МИГ и следващата календарна година; 

2. в срок до 14 дни след изтичане на всяко полугодие на оставащите до края на 

прилагането на СМР календарни години; 

3. не по-късно от 30 септември 2015 г. за последната заявка за окончателно 

одобрение на извършените дейности и разходи." 

2.12. Докладите за отчитане на изпълнението трябва да съдържат пълна информация 

за всички извършени дейности и разходи за съответния отчетен период, за който се 

иска възстановяване на разходи. 

2.13. Към доклада за отчитане на изпълнението трябва да бъдат приложени заверени 

от представляващия МИГ Високи Западни Родопи копия  на документите по 

образец – Приложение 7 от Наредба 23 на МЗХ, доказателства за реалното 

извършване на дейностите и разходите, както и други документи, извън посочените 

в приложението, по преценка на УО на ПРСР. 

2.14. Като задължителен етап за целите на изготвяне и обсъждане на отчета се 

организира и провежда годишен обществен форум на общността за представяне и 
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обсъждане н резултатите от финансираните проекти и напредъка по реализиране на 

СМР 

2.15. Отчетите и съпътстващите ги документи трябва да бъдат представени на 

български език, а в случаите, когато са изготвени на  чужд език, трябва да бъдат 

придружени с превод на български език от заклет преводач. 

2.16. Заявки, подадени след изтичане на срока по т. 9 не се разглеждат. 

2.17. Заявката за одобрение на извършените дейности и разходи ведно с доклада за 

отчитане на изпълнението на дейностите се подават в деловодството на МЗХ – 

лично, по пощата с препоръчано писмо или по куриер. 

2.18. В срок 30 работни дни от получаване на заявката и доклада, УО на ПРСР 

извършва проверка за допустимост на дейностите и разходите, осъществени от 

МИГ Високи Западни Родопи за съответния период. 

2.19. След приключване на проверката, УО на ПРСР изготвя становище и уведомява 

страните по договора – МИГ Високи Западни Родопи и РА. 

2.20. В случай на нередовност или непълноти на представените документи, УО на 

ПРСР уведомява МИГ Високи Западни Родопи и връща пакета от документи за 

отстраняването им в срок от 14 работни дни от получаване на уведомлението. 

2.21. Срокът по т. 16 спира да тече за времето, определено за отстраняване на 

нередовностите и непълнотите в доклада. 

2.22. В срок от 14 работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо по 

т. 17, МИГ- Високи Западни Родопи изготвя и подава заявка за плащане в 

Централно управление на Разплащателната агенция (по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на РА); 

2.23. Всяка заявка трябва да е придружена от документите по т. 11, други документи 

по преценка на РА и копие от становището на УО на ПРСР за одобрените разходи. 

2.24. Документите по т. 21 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално 

заверено копие или копие, заверено от представляващия МИГ. В случай на 

представяне на заверени от представляващия МИГ- Високи Западни Родопи копия 

на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА. 

2.25. Заявка за плащане се подава лично от представляващия МИГ или 

упълномощено от него лице, което следва да представи нотариално заверено 

пълномощно. 

2.26. Разплащателната агенция извършва преглед на документите в присъствието на 

представляващия МИГ. 

2.27. В случай на липса на нередовност или нередовност на документите, РА връща 

документите на представителя на МИГ Високи Западни Родопи, заедно с писмено 

изложение на липсите и нередовностите. 

2.28. След отстраняване на констатираните нередовности, МИГ Високи Западни 

Родопи има право в рамките на срока по т. 20, отново да подаде заявка за плащане. 

2.29. След приемане на документите на заявката за плащане се дава уникален 

идентификационен номер. 

2.30. В срок до 2 месеца от подаване на заявката за плащане РА: 

 Проверява представените документи, заявените данни и други обстоятелства, 

свързани със заявката за плащане; 
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 Одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на 

РА изплащането на финансовата помощ; 

 Изплаща одобрената финансова помощ 

 Изготвя и изпраща уведомително писмо за извършеното плащане до МИГ 

Високи Западни Родопи и управляващия орган на ПРСР 

2.31. В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените 

данни и посочените факти, ЦУ на РА уведомява писмено МИГ- Високи Западни 

Родопи който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани 

констатираните нередовности, непълноти или неясноти, чрез представяне на 

допълнителни и/или нови документи. 

2.32. Срокът по т. 28 спира да тече за времето, определено за отстраняване на 

нередовностите, несъответствията и непълнотите. 

2.33. Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или на цялата 

помощ, когато: 

 установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените 

данни  и посочените факти. 

 установи несъответствие с дейностите и изискванията, определен с тези правила 

 ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срок 

2.34. В случай на частичен или пълен отказ за плащане, РА уведомява УО на ПРСР и 

разглежда съвместно с него в 14 – дневен срок обстоятелствата за отказа. Взетото 

от УО на ПРСР и РА съвместно решение е окончателно.         

2.35. Всяка година МИГ- Високи Западни Родопи изготвя годишен доклад за 

отчитане изпълнението на СМР, доклад за напредъка по изпълнението на СМР, 

както и други доклади и справки  за изпълнение на СМР, изискани от УО на ПРСР; 

2.36. МИГ- Високи Западни Родопи изготвя годишните доклади по образец, зададен 

от УО на ПРСР; 

2.37. Докладите се изготвя от изпълнителния директор в срок до 15 декември на 

текущата година и се предава на председателя на УС. 

2.38. Председателят на УС свиква заседание на УС за разглеждане и одобряване на 

докладите за изпълнение на СМР и за напредъка на СМР. 

2.39. При установени непълноти или други забележки от страна на членовете на УС, 

доклада се връща на екипа на МИГ за отстраняването им. 

2.40. В срок до 5 работни дни екипът отстранява установените непълноти и други 

забележки по отношение на доклада от членовете на УС и го предава на 

председателя на УС. 

2.41. Председателят на УС изпраща доклада за изпълнение на СМР до УО на ПРСР 

до до 15 феврури на следващата календарна година годишния доклад за отчитане 

изпълнението на Стратегията за местно развитие; 

Вътрешен мониторинг на изпълнението на СМР 

1. Вътрешният мониторинг на изпълнението на СМР се изпълнява както следва: 

 Счетоводителят отговаря и следи за постигането за финансовите параметри и 

индикатори по изпълнение на СМР и докладва на Изпълнителния директор на 

тримесечие за изпълнението им 
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 Техническият сътрудник отговаря и следи за администриране на 

документооборота  и поддържане на базата данни и регистрите и докладва на 

Изпълнителния директор на тримесечие за изпълнението им 

 Експертът стратегия отговаря и следи за постигане на индикаторите за 

резултати и въздействие за изпълнение на СМР и докладва на Изпълнителния 

директор на тримесечие за изпълнението им 

 Изпълнителният директор обобщава докладите от членовете на екипа и 

докладва на УС на тримесечие 

 На заседание на УС се разглежда доклада на изпълнителния директор и се 

вземат решения по изпълнението на СМР. 

2. При необходимост ще се изберат външни експерти за оценка и мониторинг на 

индикаторите и на изпълнението на СМР 

 

Процедура 15 

Кореспондиране с УО на ПРСР. Докладване за нередности 

Своевременното информиране на Управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали 

при изпълнението на Стратегията включва следните етапи и отговорни лица: 

1. Изпълнителният директор уведомява незабавно председателят на УС за всички 

проблеми, възникнали по време на изпълнение на СМР, неуредени в договора или 

процедурите за прилагане и възникнали нередности 

2.  Председателят на УС свиква извънредно заседание на УС на МИГ- Високи 

Западни Родопи и запознава членовете на УС за възникналите проблеми и се търси 

решение.  

3. При невъзможност от рационално решение на възникналите проблеми, 

председателят на УС уведомява писмено УО на ПРСР в срок до 3 работни дни от 

заседанието на УС. 

4. Вероятни нередности, възникнали по време на изпълнение на СМР обхващат, но 

не се ограничават до следните: 

 Системно неизпълнение на клаузи по договора за безвъзмездна помощ 

  Забавяне на изпълнение на договори за безвъзмездна помощ; 

 

 

Процедура 16 

Допълване и обновяване на Наръчника с процедури 

3. При необходимост от допълване и обновяване на процедурите в Наръчника за 

подобряване изпълнението на СМР и в случай на разработени и одобрени единни 

процедури от МЗХ, промени в наредби, ПРСР или приложими регламенти на ЕС 

екипът на МИГ и/или външни експерти разработват мотивирано предложение до 

УС за допълване или обновяване на процедурите. 

4. Предложените допълнения и/или обновяване на процедурите трябва напълно да 

съответства на изискванията на ПРСР и регламент 1698 на ЕС 

5. УС на свое заседание обсъжда и приема предложението за допълване и обновяване 

на процедурите 
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6. В срок от 3 дни Председателят на УС уведомява УО на ПРСР и Разплащателна 

агенция 

7. Изменението влиза в сила след писмено одобрение на УО. 

 

Процедура 17 

Обновяване и допълване на СМР 

Обновяването и допълването на СМР се извършва при спазване на следните етапи и 

отговорности: 

1. МИГ Високи Западни Родопи може да отправя предложения до УО на ПРСР за 

обновяване на СМР по отношение на финансовите и параметри, при промени в 

наредбите, НПРС и приложимите регламенти на ЕС. 

2. Екипът на МИГ – експертът за прилагане на стратегията, счетоводителят и 

изпълнителният директор,  подготвя мотивирано предложение до УС на МИГ 

Високи Западни Родопи за промени в минималните или максималните размери 

на допустимите разходи по мерките, заложени в СМР. 

3. Екипът на МИГ – експертът за прилагане на стратегията, счетоводителят и 

изпълнителният директор,  подготвя мотивирано предложение до УС на МИГ 

Високи Западни Родопи за промени в СМР при промени в наредбите, НПРС и 

регламентите. 

4. В резултат от годишен доклад за напредъка по изпълнение на СМР и усвояване 

на средствата по отделните мерки и приоритети, Изпълнителният директор 

може да предложи на УС да бъдат прехвърляни средства от бюджета на една 

мярка в бюджета на друга, но в рамките на един и същи приоритет. УС на свое 

заседание взема решение за свикване на Общо събрание за прехвърляне на 

средства от бюджета на мярка в бюджета, по която няма достатъчно усвояване 

към друга мярка с по-високо усвояване. 

5. При необходимост, екипът на МИГ изготвя мотивирано предложение за 

прехвърляне на средства от един приоритет в друг, но не повече от 20% от 

бюджета на съответния приоритет. УС на свое заседание разглежда 

предложението и взема решение за свикване на Общо събрание за прехвърляне 

на средства от един приоритет в друг 

6. В случай на договаряне на всички средства от бюджета на СМР повече от 12 

месеца от изтичане на срока на изпълнение на СМР, УС на МИГ подготвя 

мотивирано искане към УО на ПРСР за увеличаване на бюджета на СМР до 

25%. 

7. УС одобрява или не одобрява предложенията на екипа и Изпълнителния 

директор. В случай на одобрение, УС свиква Общо събрание за приемане на 

промените 

8. След вземане на решение от Общото събрание УС подготвя мотивирано 

предложение за подписване на допълнително споразумение към договора с УО 

на ПРСР. 

9. УО на ПРСР одобрява/не одобрява направените предложения на УС на МИГ- 

Високи Западни Родопи 
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Процедура 18  

Правила за осигуряване публичност и участие на заинтересованите страни и 

партньорите в МИГ в планиране и управление на СМР      

      

Описание:  

Осигуряването на информация, публичност и прозрачност е едно от основните 

предпоставки за функционирането на МИГ, за съхраняване на доверие в общността, сред 

институциите партньори, сред членовете на МИГ и сред националните институции, с 

които МИГ тясно ще работи.  

 

1. МИГ спазва конкретни правила за осигуряване на информация на всеки етап от процеса 

по създаване на проектни идеи и предложения до тяхното разглеждане и оценяване които 

са описани подробно по-горе в Наръчника.  

 

2. МИГ осигурява публичност на основни етапи от управление на стратегията и на всички 

основни документи 

 

3. Основен инструмент за работа на МИГ в продължаващо участие на заинтересовани 

групи в планиране, обсъждане и оценяване на конкретни нужди. За целта МИГ ще 

поддържа и стимулира функционирането на тематични групи по темите  на двата основни 

приоритета на СМР за периода 2010-2015. Отговорност за осигуряване на помощ при 

създаване и функциониране има експерт СМР.  

 

4. Координаторите на ТГ представят предложения до ИД и УС на МИГ. УС разглежда 

предложения от ТГ на редовните си заседания. 

 

5.Преди изготвяне на окончателния годишен доклад по СМР за разглеждане от ОС и 

представяне пред УО, МИГ организира веднъж годишно форум на общността за 

представяне и обсъждане на резултатите от финансираните проекти. 

 

Процедура 19 

 

Правила за подбор на екип на „МИГ ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ” 

 

1. Преди да пристъпи към подбор и договаряне с кандидатите , УС на МИГ: 

 съгласува и определя процедурата за подбор,  

 определя ниво на заплащане, което ще се планира към съответната позиция 

  определя стъпките и сроковете до окончателен подбор на екипа 

 Разработва длъжностните характеристики за определените позиции 

 

2. Процедурата за избор на екип към МИГ за прилагане на СМР  включва следните 

основни елементи: 

  

2.1.УС одобрява процедура : стъпки, изисквани документи, срокове, определя начин и 

срокове за публикуване на обява 

2.2.УС подбира екипа на МИГ : ИД, ЕСМР , ТА и С на база на конкурс, който включва 

предоствяне на документи и интервю 

2.3.УС одобрява длъжностни характеристики и текст за обява 

2.4.Разработване и публикуване на обява на сайта на МИГ и на сайтовете на двете общини 

и в един регионален вестник (копие на обявите за екипа се намират на 
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http://www.borino-dospat.com/archives/144 и на http://www.borino-

dospat.com/archives/136 

2.5.Подаване на документи :автобиография, мотивационно писмо, препоръки до 

определения в обявата срок и адрес 

2.6.Предварителен преглед на документите за допускане до интервю от УС  

2.7.Провеждане на интервюта с подбраните по документи кандидати с УС 

 

Окончателен подбор и избор от УС с квалифицирано мнозинство за подбор на екип за 

програмен предод до 2015 съгласно решения 28 от 27.05.2010 (за ИД), решение 29 от 01.06  

(за ЕСМР и ТА) и решение  31 от 05.06 (за С) 

 

http://www.borino-dospat.com/archives/144
http://www.borino-dospat.com/archives/136
http://www.borino-dospat.com/archives/136

