
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”,  Управляващ орган 
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Ви 
информира, че със Заповед № РД 09-956/29.12.2015 г. на министъра на земеделието и 
храните е обявена Покана  за подбор на Местни инициативни групи (МИГ) и стратегии 
за Водено от общностите местно развитие при условията и реда на Наредба № 22 от 14 
декември 2015 г. 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” от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.). Воденото от общностите местно 
развитие (ВОМР) се прилага чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно 
развитие с многофондово финансиране, основани на характеристиките на конкретната 
територия и разработени на основа на местните потребности и потенциал.  

                                                   Приложение към заповед № РД 09-956/29.12.2015 г. 

на министъра на земеделието и храните 

       

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.  

Покана 

Министерството на земеделието и храните обявява процедура за подбор на МИГ и 
стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 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” 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 
от 18 декември 2015 г.) 

1. Начален и краен срок за прием на заявления; 

Приемът на заявления ще започне на 15 февруари 2016 г. 

Крайният срок за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ е краят 
на работния ден на 31 май 2016 г.  

2. Адрес, на който се приемат заявленията; 

Документи се приемат на следния адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, 
Министерство на земеделието и храните, до Управляващия орган на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) – дирекция 
„Развитие на селските райони”. 



Образци на документи за кандидатстване и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. са 
публикувани на интернет адрес: http://www.prsr.government.bg в рубрика „Програма за 
развитие на селските райони 2014- 2020”.  

3. Програми, от които се предоставя финансиране 

Помощта по подмярка 19.2 по тази покана ще се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 
чрез Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и може да получи 
подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд 
чрез: 

1. Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г. 

2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. 

3. Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г.  

В рамките на тази покана не е включена подкрепа от Европейския фонд за морско дело 
и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и от 
Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж” и няма да се осъществява подбор на местни инициативни 
рибарски групи (МИРГ) и на стратегии за Водено от общностите местно развитие 
(ВОМР) на МИРГ, съгласно чл. 6 ал. 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 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” 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

4. Бюджет за съответния период на прием на всяка от програмите, предоставящи 
финансиране и максимален размер на общия публичен принос в бюджета на една 
стратегия за ВОМР 

Бюджетът за този прием по подмярка 19. 2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” е както следва: 

1. от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в размер на 
левовата равностойност на 60 108 917 (шестдесет милиона и сто и осем хиляди 
деветстотин и седемнадесет) евро. 

2. от Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г. в размер на 
левовата равностойност до 38 057 831 (тридесет и осем милиона петдесет и 
седем хиляди осемстотин тридесет и едно) евро. 

3. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 
г. в размер на левовата равностойност на 49 749 189 (четиридесет и девет 
милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди сто осемдесет и девет) евро.  

4. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-
2020 в размер на левовата равностойност на 16 194 233 (шестнадесет милиона 
сто деветдесет и четири хиляди двеста тридесет и три) евро по приоритетна ос 
„Технологично развитие и иновации“ и 37 786 543 (тридесет и седем милиона 
седемстотин осемдесет и шест хиляди петстотин четиридесет и три) евро по 



приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж за малки и средни 
предприятия“.  

Максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за 
ВОМР от: 

1. Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. е в размер до левовата 
равностойност на: 

а) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население 
от 10 000 до 15 000 жители (включително); 

б) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с по-голямо 
население от посоченото в буква „а“. 

2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е в размер до 
левовата равностойност на 760 000 евро; 

3. Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. е в размер 
до левовата равностойност на: 

а) 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 
10 000 до 15 000 жители; 

б) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население 
от 15 001 до 45 000 жители включително; 

в) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с над 
посоченото в буква „б“ население. 

4. Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. е в размер до левовата 
равностойност на 60 евро за 1 хектар при изпълнение на консервационни мерки, 
съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000. 
Максималният размер на финансиране на една стратегия се определя в зависимост от 
размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат 
инвестиционни дейности.  

5. Критерии за оценка и тяхната тежест на стратегии за ВОМР на местни инициативни 
групи (МИГ)  

1.           I.         Качество на 
партньорство                                                                                 25 точки 

1. Обхват на предлаганото публично-частно партньорство: 

1.1. Обхванати общини: 
Две общини 3 
Повече от две общини 6 
1.2. Обхванати представители на НПО: 



Две НПО 1 
Повече от две НПО 3 
1.3. Обхванати представители на частния сектор: 
Двама представители на частния сектор 1 
Повече от двама представители на частния сектор 3 
1.4. Брой на обхванатото население:   
От 10 001 до 20 000 жители 3 
От 20 001 до 30 000 жители 4 
Над 30 000 жители 5 

1. Представителност на идентифицираните в анализа заинтересовани страни в 
колективния върховен орган: 

2.1. Представени са от 50 % до 70 % включително от групите заинтересовани 
страни от територията 

2 

2.2. Представени са над 70 % от групите заинтересовани страни от територията 4 
1. Устойчивост на публично – частното партньорство:  

3.1. МИГ, изпълнявала проект в периода 2007 – 2013 г. 1 
3.2. МИГ, изпълнявала стратегия в периода 2007 – 2013 г. 2 

1. Брой членове на колективния върховен орган:  

4.1. Представители на над 50 % от населените места на територията на МИГ 1 
4.2. Над 30 члена на колективния върховен орган 1 

1.         II.         Степен на консултиране и включване на всички заинтересовани 
страни в процеса на създаване на партньорство и разработване на 
стратегията          15 точки 

1. Степен на информиране, консултиране и изграждане на партньорство: 
1.1.  Проведени срещи, семинари, конференции: 
Над 5 2 
1.2.Проведени обучения за екипа на МИГ и за местни лидери, свързани с 
разработването на стратегията за ВОМР: 

  

Над 2 3 
1.3.Проведени обществени обсъждания:   
Над 2  3 

1. Представителност на заинтересованите страни в проведените обществени 
обсъждания и обучения в процеса на разработване на стратегията: 

2.1. Представени са между 50 % и 70 % включително от групите заинтересовани 
страни от територията 

2 

2.2. Представени са над 70 % от групите заинтересовани страни от територията 4 
1. Население на територията на МИГ, подкрепящо стратегията за ВОМР   

3.1.От 1 % до 2 % включително от населението на територията на МИГ 
подкрепя стратегията за ВОМР 

2 

3.2.Над 2 % от населението на територията на МИГ подкрепя стратегията за 
ВОМР 

3 



1. Качество на стратегия за ВОМР                                                                         40 
точки 

1. Оценка на качеството на анализите (анализи на територията и SWOT 
анализ) 

0 – 6 

1. Съответствие на избраните цели на стратегията с идентифицираните 
потребности на територията и уязвимите и малцинствени групи, при 
наличие на такива 

0 – 6 

1. Съответствие на избраните цели на стратегията с потенциала на 
територията 

0 – 6 

1. Съответствие на бюджета на стратегията за ВОМР с целите за развитие 
спрямо нуждите на територията 

0 – 6 

1. План за действие, показващ логическа свързаност между целите и 
дейностите, включени в стратегията за ВОМР 

0 – 5 

1. Степен на иновативност на стратегията 0 – 6 

1. Оценка на съответствието на предложените индикатори със заложените 
дейности и цели 

0 – 5 

1. Капацитет за прилагане на стратегията                                                         20 
точки  

1. Административен капацитет на кандидата: 

  
1.1. Кандидатът е изпълнил проект/договор, финансиран със средства от ЕС/друг 
международен донор – до 100 000 лв. 

2 

3.3. Кандидатът е изпълнил проект/договор, финансиран със средства от ЕС/друг 
международен донор – от 100 000 до 500 000 лв. 

3 

3.4. Кандидатът е изпълнил проект/договор, финансиран със средства от ЕС/друг 
международен донор – над 500 000 лв. 

4 

1. Изпълнителен директор: 

2.1.  Управленски опит: 
Наличие на управленски опит за период от 2 до 5 години 1 
Наличие на управленски опит за период над 5 години 2 
2.2. Опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или от други 
международни донори: 
Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или 
други международни донори 

1 

Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или 
други международни донори и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението 
на подхода ЛИДЕР 

2 



1. Опит на експерта: 

Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или 
други международни донори 

1 

Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или 
други международни донори и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението 
на подхода ЛИДЕР 

2 

1. Технически и финансов капацитет: 

4.1.    Наличие на осигурен финансов ресурс за управление на стратегията: 
От 1 % до 2 % от размера на финансовия ресурс за управление на стратегията за 
ВОМР 

1 

От 2 % до 3 % от размера на финансовия ресурс за управление на стратегията за 
ВОМР 

3 

Над 3 % от размера на финансовия ресурс за управление на стратегията за 
ВОМР 

5 

4.2.    Офис: 
Достъпен за хора с увреждания 2 
Осигурено помещение за провеждане на срещи и заседания, различно от 
работното 

2 

Осигурено архивно помещение 1 
      

 Кандидатите, получили по-малко от 21 точки за качество на стратегията и по-малко от 
51 точки, като обща оценка, ще бъдат отхвърляни. 

За допълнителна информация и въпроси: Дирекция „Развитие на селските райони”, 
електронен адрес: rdd@mzh.government.bg 


