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СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54” 
                      
Утвърдил:………………. 

(Лятиф Расим) 

                             
 

  
 Вътрешни правила за наблюдение и оценка на 

изпълняваните проекти на „Местна инициативна група 
Стамболово – Кърджали 54”  

 
                         

Въведение 
Настоящите вътрешни правила за наблюдение и оценка на изпълняваните проекти на 
СВОМР от „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ са разработени във връзка с 
изискванията на: 

•  Наредба №22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на 
мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.); 

•  ПМС 161 от 04 юли 2016 г.; 
•  ПМС 162 от 05 юли 2016 г.; 
•  Минималните изисквания са разработени на основание чл. 41, ал. 2 от  ПМС 161 от 4 

юли 2016 за определяне на правила за координация между управляващите 
органи на програмите и местните инициативни групи, съответно местните 
инициативни рибарски групи, във връзка с изпълнението на подхода Водено от 
общностите местно развитие за периода 2014 - 2020 г.;  

•  Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-37/20.04.2018г. и 
•  Стратегията на Воденоот общностите за местно развитие. 

 

Цели и предмет 

Процесът за наблюдение и оценка на изпълняваните проекти на СВОМР от „МИГ 
Стамболово – Кърджали 54“  се основава на цялостната рамка на Програмата за 
развитие на селските райони, ОПНОИР и ОПОС и установените от сдружението 
вътрешни правила, системи и процедури.  
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Системата за наблюдение и оценка има за цел да осигури надеждна информация за 
бюджетните параметри и резултатите от реализирането на съответния проект по 
СВОМР така, че да се улесни вземането на информирани управленски решения.  

Настоящите вътрешни правила целят да осъществят коректно и отговорно наблюдение 
на изпълнението на проектите, посредством осъществяване на посещения на място, 
подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до УО на 
ОП и Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението. 
Да регламентират работата екипа на МИГ при провеждане на изискваните от 
нормативнта уредба ангажименти и да показват отговорно отношение към 
изпълняванта от тях мониторингова дейност, като комуникират текущо съобразно 
изискванията с ДФЗ и УО на ОП, правят посещения на място, събират необходимата 
информация свързана с изпълнението на проектите и я изпращат на съответните 
компетентни органи. 
„МИГ Стамболово – Кърджали 54“ ще прилага описаните Вътрешни правила  в тяхната 
последователност при изпълнение, наблюдение и оценка на проектите по СВОМР  и 
тяхното съгласуване.   
Тези правила уреждат взаимоотношенията между органите на МИГ, между 
управляващите органи и бенефициентите във връзка с администриране процеса на 
наблюдение и оценка на проекти от страна на МИГ и управляващите органи. 
  

 
Водещи принципи 

Водещи принципи при планиране и прилагане на Вътрешните правила са:  
• Спазване на законовите изисквания и нормативните разпоредби 

регламентиращи мониторинговата дейност на МИГ-овете; 
• Ясно разпределение на ролите и отговорностите;  
• Координация и взаимодействие на структурите на МИГ и УО на ПРСР, 

ОПНОИР и ОПОС в процеса на наблюдение и оценка на изпълняваните 
проекти;   

• Повишаване на капацитета на местно ниво в процеса на наблюдение и 
оценка на изпълняваните проекти от СВОМР;   

• Ефективно и законосъобразно финансово и административно управление 
на МИГ; 

• Оперативно и гъвкаво взаимодействие между органите и структурите на 
МИГ; 

• Обективност и прецизност при направените проверки на изпълняваните 
проекти от стратегията за ВОМР; 
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• Осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи от 
мониторинговия процес; 

• Недопускане на двойно финансиране; 
• Недопускане на дискриминация от всякакво естество; 
• Недопускане на конфликт на интереси.  

 

Изпълнение и мониторинг на проекти 
1. Изпълнението на отделните проекти в рамките на стратегиите за ВОМР се 

извършва при спазване на изискванията на всяка от програмите, посочени в 
указанията по чл. 37 на МПС 161 от 04 Юли 2016г. 

2. Отчитането, верифицирането и мониторингът на проектите към стратегиите за 
ВОМР се извършват в ИСУН. 

3. Мониторинг върху изпълнението на проект в рамките на стратегия за ВОМР се 
извършва от МИГ, както и от органите, отговорни за управлението и контрола 
на съответната оперативна програма. 

4. Във връзка с изпълнението на задачите по спазване на изискванията на всяка от 
програмите МИГ изисква от бенефициентите информация и провежда дейности 
по оценка, като представя: 
а) годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на УО на 
ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на останалите програми - страна по споразумението 
по чл. 35 – на ПМС 161 в срок до 15 февруари на следващата календарна година; 
б) окончателен доклад за изпълнение на стратегията - в срок до 2 месеца от 
последното плащане от УО на програма по чл. 1, ал. 1 към бенефициент по 
проект към стратегията за ВОМР. 

5. При установяване на затруднения за изпълнение на проектите и целите на 
стратегията МИГ докладва на УО на съответната програма и предлага мерки за 
преодоляването им.                                                                                     

6. При изпълнение на задачите свързани с изпълнение на отделните проекти в 
рамките на СВОМР съответният орган си взаимодейства с УО на ПРСР и с 
МИГ. 

7. Управляващ орган може едностранно да прекрати договор с бенефициент по 
реда на чл. 39, ал. 3 - 5 от Закона за управление на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). 

 
 
 

https://eumis2020.government.bg/
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Задължения на страните по договора във връзка с изпълнението на 
проектите от стратегията за ВОМР 

8. За изпълнение на стратегията за ВОМР съгласно изискванията на Наредба 22 
МИГ е длъжна да: 
1. поддържа деловодна система и архив, от които може да бъдат проследени 
актовете на органите на МИГ; 
2. информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните 
кандидати; 
3. осъществява мониторинг на изпълнението на проектите и подпомага 
методически получателите на финансова помощ; 
4. осъществява посещения на място на кандидати и получатели, когато това е 
предвидено в процедурата по чл. 41 от ПМС № 161, в нормативен акт или в 
споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР или договора за 
предоставяне на финансова помощ; 
5. подпомага одобрените кандидати при подготовката на искания за плащане до 
ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР); 
6. изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението 
на стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или от друг 
УО; 
7. в срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвя и представя 
на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по 
споразумението, по чл.38 от Наредба 22, годишен доклад за отчитане 
изпълнението на стратегията за ВОМР; 
8. информира своевременно УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и останалите УО за 
проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията; 
9. предоставя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., на УО на програмите, страна по 
споразумението по чл. 35 на ПМС № 161, и на ДФЗ (за проекти, финансирани от 
ЕЗФРСР) възможност за наблюдение на заседанията на КППП; 
10. извършва последваща оценка за изпълнение на стратегията; 
11. осигурява на интернет страницата на МИГ връзка с интернет страниците на 
получателите на финансова помощ по стратегията за ВОМР, които имат такива. 

9. За изпълнение на стратегия за ВОМР УО на ПРСР 2014 - 2020 г.: 
1. координира действията на съответните програми във връзка с изпълнението 
на стратегии за ВОМР, финансирани по повече от един фонд; 
2. изисква и предоставя на другите УО на програми информация, отчети, 
справки и други; 
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3. оказва съдействие на всички УО на програмите и методическа помощ на 
МИГ, участващи в изпълнението на ВОМР; 
4. извършва мониторинг за изпълнение на стратегиите за ВОМР; 
5. разглежда и одобрява годишните доклади на МИГ за отчитане изпълнението 
на стратегията за ВОМР след изразяване на становище от съответните УО, 
страна по споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР; 
6. извършва посещения на МИГ и на получателите на финансова помощ от 
стратегията за ВОМР за оценка на напредъка при прилагането на стратегията и 
за съответствие със споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР 
самостоятелно или съвместно с УО на останалите програми; 
7. публикува на своята интернет страница в самостоятелна рубрика информация 
и документи, свързани с изпълнението на подхода ВОМР; 
8. осигурява експерти за осъществяване на информационни дейности или 
обучение или предоставя информация и/или обучителни материали за 
провеждане на мероприятието; 
9. предоставя експерти за наблюдатели без право на глас за участие в КППП към 
МИГ; 
10. изпълнява и други задачи, свързани с прилагането на подхода ВОМР и 
изпълнението на стратегиите; 
11. разработва указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР, 
финансирани от повече от една програма по чл. 2, ал. 2 по реда на чл. 37 от ПМС 
№ 161. 

10. За изпълнение дейностите по стратегията ВОМР ДФЗ извършва следните 
дейности за предоставяне на финансова помощ от ЕЗФРСР: 
1. одобрява или отхвърля проведената от МИГ процедура за подбор на проекти; 
2. извършва проверка за допустимост на кандидата и проекта, за основателност 
на предложените за финансиране разходи и одобрява или отхвърля изцяло или 
частично предложените за финансиране от МИГ проекти със заповед на 
изпълнителния директор; ДФЗ извършва проверка за обоснованост на разходите 
чрез референтни разходи, сравняване на различните оферти или комисия за 
оценка; 
3. проверява за наличие или липса на двойно финансиране; 
4. публикува на електронната си страница информация за одобрените и 
отхвърлените проекти и уведомява МИГ и кандидата; 
5. сключва договор в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването за 
одобряване на проекта с одобрените кандидати и с МИГ; 
6. приема искания за плащане от получателя на помощта; 

http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/14
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7. извършва административна проверка на исканията преди всяко плащане; 
8. осъществява контрол за законосъобразност на документацията по възлагане на 
обществени поръчки за изпълнение на дейностите по одобрените проекти 
по Закона за обществените поръчки; 
9. може да извършва проверка или посещение на място на получателя преди 
плащане; 
10. одобрява или отхвърля (изцяло или частично) исканията за плащане със 
заповед на изпълнителния директор; 
11. изплаща финансовата помощ; 
12. може да извършва последваща проверка на получателя на помощта, 
включително във връзка с изпълнение на дейностите по Закона за обществените 
поръчки; 
13. предоставя методическа помощ при поискване от МИГ; 
14. изпраща писма за отстраняване на неточности, неясноти и непълноти; 
15. налага финансови корекции по реда на Наредбата за посочване на 
нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и 
процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по 
реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет 
от 2017 г. (ДВ, бр. 27 от 2017 г.); 
16. изпраща на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. информация за заявените, одобрените 
и изплатените суми по сключени договори за предоставяне на финансова помощ 
в срок до 15-о число след изтичане на всяко тримесечие; 
17. изпраща на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. информация за изпълнението на 
индикаторите за мониторинг, свързани с прилагане на подхода ВОМР за 
предходната година в срок до 15 февруари. 

11. При съществено нарушение на процедурата за подбор на проекти по стратегията 
за ВОМР ДФЗ връща процедурата на МИГ за преразглеждане, като посочва 
допуснатите нарушения и указва от кое действие процедурата трябва да бъде 
проведена повторно. 

12. Изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за отхвърляне на процедура по 
ал. 1, т. 1, когато допуснатите съществени нарушения не могат да бъдат 
отстранени, и уведомява МИГ. Заповедта се съобщава и може да бъде обжалвана 
по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

13. Заповедта на изпълнителния директор по ал. 1, т. 2 и 10 се съобщава на 
кандидата/получателя и може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс. 
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14. "Земеделие" уведомява МИГ и УО на ПРСР 2014 - 2020 г. за издаването на 
заповед по ал. 1, т. 1, 2 и 10. 

15. Държавен фонд "Земеделие" уведомява УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и МИГ за 
резултата от проверките по ал. 1, т. 9 и 12, както и за извършено плащане по ал. 
1, т. 11 в срок до 10 работни дни след извършването им. 

16. Държавен фонд „Земеделие" уведомява УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и МИГ за 
резултата от проверките по ал. 1, т. 9 и 12, както и за извършено плащане по ал. 
1, т. 11 в срок до 10 работни дни след извършването им. 

 
Тези Вътрешни правила са приети с решение на заседание на УС на „МИГ Стамболово 
– Кърджали 54”, отразени са в Протокол от 18.06.2018 г. и са въведени в изпълнение 
със Заповед № 6/18.06.2018 г. на Председателя на „МИГ Стамболово – Кърджали 54“. 
 
                УС „МИГ Стамболово – Кърджали 54”: 

Председател на УС:.................................. 

/Лятиф Мехмед Расим/ 
 
 
 


	Утвърдил:……………….
	(Лятиф Расим)

