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Условия за допустимост на МИГ и СМР: 

 

Финансова помощ се предоставя за проекти към стратегия за ВОМР, 
изпълнявана от МИГ, одобрена по условията и реда на наредбата; 

 

 Целевата територия да обхваща население между 10 000 и 150 000 жители; 

 

Липса на припокриване на една и съща територия от различни МИГ; 

 

Кохерентност на територията; 

 

Наличие на доказателства за проведени действия по формиране на 
публично-частното партньорство и осигуряващи представеност; 

 

Съдържанието на СМР да е в съответствие с член 33 на Регламент 
1303/2013. 
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Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по 

реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което:  

 

1. Представлява публично-частно партньорство със задължително 

участие на общината/ите от територията на действие на МИГ в 

колективния върховен орган; Публично-частно партньорство е 

партньорството между представители на публичния сектор, 

представители на стопанския сектор и представители на нестопанския 

сектор за реализиране на стратегия за ВОМР на опредена територия.  

 

2. Съдържа в наименованието си обозначението „Местна инициативна 

група” или съкратено МИГ и наименованието на общината/ите, на 

територията на действие на МИГ; 

 

3. Има седалище и адрес на управление на територията на селския 

район в рамките на територията, на която МИГ осъществява дейността 

си; 
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4. има колективен управителен орган в състав от не по-малко 5 лица, 

които имат постоянен адрес и/или работят на територията на 

действие на МИГ, когато са физически лица или имат седалище и 

адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато са 

юридически лица; 

 

 

- “Работят на територията“ са самоосигуряващи се лица, лица, които са 

наети на трудов договор, договор за управление или лица на изборни 

длъжности, които осъществяват дейността си на територията на МИГ.  

 

 



5. има колективен върховен орган, чиито членове са с постоянен адрес 

и/или работят на територията на действие на МИГ, когато са физически 

лица или имат седалище и адрес на управление на територията на 

действие на МИГ, когато са юридически лица: член на колективния 

върховен орган може да бъде и клон на юридическо лице, ако клонът е 

регистриран на територията на действие на МИГ най-малко 5 години 

преди подаване на заявление за одобрение;  

 

Това изискване не се прилага по отношение на община, член на МИГ, 

когато: 

а) е включена в приложение № 1 на наредбата и има седалище в 

съответния областен град; 

б) в територията на МИГ са включени населените места на общината, 

без града, център на общината, в строителните му граници, посочени 

в приложение № 2 на наредбата. 

 



6. има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на 

стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 

колективния върховен орган и в колективния управителен орган на 

сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас, 

съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

 

„Представител на нестопанския сектор” е лице, регистрирано по Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните 

читалища, както и физическо лице, самоопределящо се като представител 

на този сектор. Физическото лице декларира писмено принадлежността си 

към този сектор. Общински съветник, кмет, заместник - кмет или служител в 

община, кметство или район, самоопределил се като представител на 

нестопанския сектор или представляващ друг представител на 

нестопанския сектор, не може да бъде член на колективния управителен 

орган на МИГ. 
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 „Представител на публичния сектор” може да бъде служител на 
централната или териториалната администрация на изпълнителната 
власт, на общината, на общинския съвет, кмет и заместник-кмет на 
община, кметство или район, кметски наместник, общински съветник и 
областен управител, който представлява съответния орган въз основа 
на писмено решение, представено на МИГ, както и публично лице, 
което получава финансиране от държавния или общинския бюджет.  

 

 „Представител на стопанския сектор” е лице, регистрирано да 
извършва дейност по Търговския закон или по Закона за кооперациите, 
организация, обединяваща и защитаваща техни интереси, както и 
физическо лице, осъществяващо стопанска дейност по смисъла на § 1, 
т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на 
административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност. По смисъла на тази наредба общински съветник 
няма право да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от 
квотата на стопанския сектор.  
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 Чл. 28, ал.1 от ЗЮЛНЦ -  Всеки член на общото събрание има право 

на един глас. 

 

7. включва в колективните си органи представители на различни 

заинтересовани страни от местната общност, идентифицирани в 

анализа на стратегията за ВОМР. „Заинтересована страна” е група 

лица с общ интерес и възможности, свързани с реализиране на 

стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на 

финансова помощ и ползватели на резултати от нейното изпълнение. 

 

 Община/и от територията или от част от територията на действие на 

МИГ не може да членува в колективния върховен или колективния 

управителен орган на друга, регистрирана по Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел МИГ на същата територия. 
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МИГ, член на колективния управителен орган и представляващ по 

закон и пълномощие член на колективния управителен орган на 

МИГ, включително и когато член е юридическо лице, трябва да 

отговаря на следните условия: 

1. не e обявена в несъстоятелност и не е в производство по 

ликвидация; 

2. той или лицата с правомощия за представителство, вземане на 

решения или контрол спрямо тях не са осъдени с влязла в сила 

присъда за престъпление по служба, измама, корупция, участие в 

престъпна организация, изпиране на пари или друга незаконна 

дейност, която накърнява финансовите интереси на Европейския 

съюз; 

3. той или лицата с правомощия за представителство и вземане на 

решения или контрол спрямо тях не са наказани по административен 

ред за правонарушение при упражняване на професионалната си 

дейност; 
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4. няма неизпълнени задължения, свързани с плащане на вноски за 

социално осигуряване или плащане на данъци по българското 

законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване 

на задълженията; 

 

5. не е в конфликт на интереси по смисъла на член 57 от Регламент 

(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан 

по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“, включително и: 
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 а) с лица, които и/или при които член на управителен или контролен 

орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително 

прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на 

§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси с ръководител на Държавен 

фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), УО на някой от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), включен в 

стратегията за ВОМР или със служители на ръководна длъжност в УО 

на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР; 

 

 б) с лице на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ-РА, УО на 

ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР до една година от 

прекратяване на правоотношението, с лице, което е съдружник, 

притежава дялове или акции или е управител или член на орган на 

управление или контрол в МИГ или член на колективния управителен 

орган на МИГ и което е било на трудов или друг договор за изпълнение 

на ръководни или контролни функции в ДФЗ-РА, УО на ЕСИФ, включен 

в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на 

правоотношението; 
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в) не е лице и не се представлява от лице, което е на трудово или 

служебно правоотношение в ДФЗ-РА, УО на ЕСИФ, включен в 

стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на 

правоотношението; 

г) когато лице, предоставящо консултантски услуги на кандидата, попада 

в случаите по букви „а“ – „в“; 

 

6. не е представил умишлено невярна информация с цел получаване на 

финансова помощ или не е представил изискана информация по тази 

процедура; 

7. няма ликвидни и изискуеми задължения към ДФЗ – РА и/или УО на 

ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР; 

8. не е включен в Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 

от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012; 

9. не е представял неверни сведения с цел да получи подпомагане и не е 

пропуснал да предостави информация по мярка 19 ВОМР през 

настоящата и предходната календарна година.  
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Членовете на контролния орган на МИГ (когато такъв орган е създаден) 

трябва да отговарят на условията на т. 2, 3 и 5. 

 

Членовете на колективния управителен орган и представляващите 

членовете на колективния управителен орган на МИГ, когато същите са 

юридически лица, както и членовете на контролния орган не могат да са 

свързани лица помежду си по смисъла на § 1 от допълнителните 

разпоредби на Търговския закон. 
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Местната инициативна група осигурява за срока на изпълнение на 

стратегията за ВОМР: 

 

1. самостоятелен офис; 

 

2. служители на пълен работен ден за позициите изпълнителен директор 

и експерт по прилагане на стратегията за ВОМР; 

 

3. офис оборудване за осъществяване на дейността, в това число 

принтер, оборудвани работни места и компютри, съответстващи на 

броя на осигурените служители. 
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Правомощията на изпълнителния директор се определят в устава на 

МИГ и в трудовия му договор.  

 

Изпълнителният директор трябва да има: 

1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 

 

2. общ професионален стаж най-малко 5 години;  

 

3. управленски опит най-малко две години; Управленски опит е опит в 

управлението на юридическо лице или на ръководна длъжност в 

администрацията; 

 

4. опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност 

над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни 

донори. 



Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР трябва да има: 

◦ 1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 

◦ 2. общ професионален стаж най-малко две години. 

 

 

 При необходимост МИГ може да наеме на трудов договор и други 
служители за изпълнение на стратегията, които трябва да отговарят на 
изискванията,посочени по-горе. 

 

 При наемане на служител на длъжност „счетоводител“, се прилагат 
изискванията на чл. 35 от Закона за счетоводството без да се изисква 
изпълнение на общите условия. 

 

 Служителите на МИГ не могат да са членове на колективния 
управителен орган или на контролния орган на МИГ и да са свързани 
лица с членовете на колективния управителен орган или на контролния 
орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон. 



Съгласно чл. 34, § 3 от Регламент № 1303/2013 г. МИГ имат следните 
задачи: 

1. изграждане на капацитета на местните участници за разработване и 
изпълнение на операции, включително поощряване на способностите 
им за управление на проекти; 

2. определяне на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и 
обективни критерии за подбор на операции, които избягват конфликта 
на интереси, които гарантират, че поне 50 % от гласовете при решения 
за подбор са дадени от партньори, които не са публични органи, и 
предвиждат възможност за подбор чрез писмена процедура; 

3. гарантиране на съгласуваност със стратегията за ВОМР при избора на 

операции, като тези операции се приоритизират според техния принос за 
постигане на  целите на тази стратегия;  

4. разработване и публикуване на покани за предложения 

или текуща процедура за подаване на проекти, 

включително определяне на критериите за подбор; 



   

  5. получаване и оценяване на заявления за подкрепа;  

  6. избор на операции и определяне на размера на подкрепата и, 

където е приложимо, изпращане на тези предложения до отговорния 

орган за последна проверка на допустимостта преди одобряването им;  

  7. мониторинг на изпълнението на стратегията за ВОМР и на 

подкрепените операции и провеждане на конкретни дейности за 

оценка във връзка с тази стратегия.  



 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

 
ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Министерство на земеделието и храните 

19 


