ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ
– ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО
Измененията, които се планират са във връзка със:
1. Писмо на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. с Изх.№91-417/27.03.2018 г. на
ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020, относно необходимост от изменение на мерки
от одобрените стратегии за ВОМР поради изменение на Закона за подпомагане на
земеделските производители и отпадане на правното основание (чл.9а от ЗПЗП) за
издаване на наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 г.
2. Допълване на критерий за оценка по Мярка 6–4.1 и определяне на ред за
допълнително приоритизиране на проекти по мерките, финансирани от ПРСР 2014 –
2020 г. и ЕЗФРСР, във връзка с Указанията за прием на проекти, подавани по
стратегиите за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19
„Водено от общности местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 г. от местни инициативни групи, сключили споразумение по реда на чл. 35, ал.
1 от Постановление № 161 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на правила за
координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни
групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнение на подхода
„Водено от общностите местно развитие“ (приложение към Заповед РД 09513/28.06.2017 г.), в които е указано, че не е допустимо да се включват нови критерии
или да се ограничава или разширява прилагането на одобрените в СВОМР критерии за
оценка.
Планирани са следните промени в СВОМР:
1. Заявена промяна:
1.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Стр. 76-771*
* Забележка - Номерацията на страниците е съгласно номерацията на документите към Заявлението за
одобрение по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“от Програмата
за развитие на селските райони 2014 -2020 г. на хартиен носител.
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В точка 5 „Описание на мерките“, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства”, при описание на Обхват на мярката, в точка 1
„1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с
една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и
съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията
за продажба (земеделските продукти могат да бъдат само продукти, включени в
приложение № 1 към Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1
"Инвестиции в земеделски стопанства" на ПРСР, и памук, с изключение на тютюн,
риба и аквакултури“);“
1.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР:
Текстът да се замени с:
„1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с
една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и
съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията
за продажба (Инвестициите трябва са свързани с производството на селскостопански
продукти, включени в приложение I към Договора за функциониране на Европейския
съюз или памук, с изключение на тютюн, риба и рибни продукти);“
1.3. Обосновка на исканата промяна:
Промяната е свързана с изменение на Закона за подпомагане на земеделските
производители и отпадане на правното основание (чл.9а от ЗПЗП) за издаване на
наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 г., вкл. Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за
прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4
"Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.
1.4. Допустимост на промяната: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 1 от
споразумението за изпълнение на СВОМР - във връзка с промяна на приложимата
нормативна уредба.
2. Заявена промяна:
2.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Стр. 81*
Неприложимо
2.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР:
След таблицата с критериите за техническа оценка по Мярка 1-4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” се допълва текста:
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой
точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането
им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани, като се
подреждат в низходящ ред при последователно прилагане на следните критерии:
1. Получени точки по критерий “Подпомагане на проекти, осигуряващи
допълнителна заетост в земеделските стопанства“;
2. Получени точки по критерий „Иновативност на проекта – проектът е
насочен към внедряването на нов за стопанството продукт/ техника /технология
и/или въвеждането на нов за територията на МИГ продукт или услуга“;
3. Получени точки по критерий „Проектът включва инвестиции, свързани с
опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на
емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС“;
4. Получени точки по критерий „Подпомагане на проекти, представени от
млади земеделски стопани (земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане
по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 - 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 - 2020 и
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не са получавали подкрепа по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
и подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от ПРСР 2014 – 2020)“;
5. По ред на подаване в ИСУН 2020.
Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат присъждани
на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително
класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и
недостигащ финансов ресурс. Всеки един от следващите критерии след първия ще
се прилага, ако проектите продължават да имат равен брой точки по предходния
приложен критерий.
2.3. Обосновка на исканата промяна:
Техническата и финансовата оценка на подадените проектни предложения по
обявената от МИГ процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се
извършва от Комисия за подбор на проектни предложения (КППП), която проектите по
одобрените в СВОМР обективни критерии. За да получат точки по даден критерий
кандидатите следва да представят документи или обосновка за доказване на
съответствието с него, в зависимост от изискванията, посочени в Насоките за
кандидатстване.
Тъй като само част от критериите по Мярка 1-4.1 могат да бъдат разписани в
методиката за оценка като скала (например критерият свързан с осигуряване на
допълнителна заетост), както и това, че всички останали критерии са обективни и не
предполагат получаване на оценка при постигане на част от него, съществува риск да се
получат проектните предложения, които ще имат равен брой точки. В СВОМР не е
определен ред за допълнително класиране на проектните предложения, при равен брой
точки и недостатъчен ресурс за финансирането им. Това налага да бъде определен ред за
допълнително приоритизиране/класиране на проектите, с цел определяне на тези от тях,
които ще бъдат включени в Списъка на предложените за финансиране проектни
предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната
финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях, или в Списъка с
резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за
които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране.
Критериите за допълнително приоритизиране на проекти ще се прилагат
единствено в случай на равен общ брой точки и недостигащ финансов ресурс. При
допълнителното класиране проектите ще се сравняват по получените вече точки по
критериите за оценка, свързани с осигуряване на по-голяма заетост, иновации, опазване
на околната среда. Изборът на критерии за допълнително класиране на проектите е в
съответствие с приоритетите на СВОМР и подхода ВОМР. Допълнителното
приоритизиране на проекти, представени от млади земеделски стопани (получили
подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки
стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не са получавали
подпомагане по ПРСР за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1), се прилага с цел
осигуряване на приемственост в селското стопанство.
2.4. Допустимост на промяната: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 5 от
споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - във връзка с промяна по
отношение на критериите за оценка на проекти.
3. Заявена промяна:
3.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Стр. 83-84*,
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В точка 5 „Описание на мерките“, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в
преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански
продукти”, при описание на Допустимите разходи в точка 4 и точка 7
„4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за
изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на
селски район съгласно приложение № 3“.
и
„7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти
на Съюза съгласно приложение № 8 , включително чрез финансов лизинг;“
3.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР:
Текстът в точка 4 да се замени с:
„4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за
изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“;
Текстът в точка 7 да се замени с:
„7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти
на Съюза, съгласно приложение № 1 към Раздел 8.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.,
включително чрез финансов лизинг;
3.3. Обосновка на исканите промени:
Промяната е свързана с изменение на Закона за подпомагане на земеделските
производители и отпадането на правното основание (/чл.9а от ЗПЗП) за издаване на
наредби по мерките от ПРСР2014-2020 г., вкл. Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за
прилагане на подмярка 4.3 "Инвестиции в преработка маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020
г., от която са цитираните в СВОМР приложения 3 и 8.
3.4. Допустимост на заявените промени: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1,
т. 1 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - във връзка с промяна на
приложимата нормативна уредба.
4. Заявена промяна:
4.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Стр. 85*,
Неприложимо
4.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР:
След таблицата с критериите за техническа оценка по Мярка 2-4.2
„Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието
на селскостопански продукти” се допълва текста:
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой
точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането
им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани, като се
подреждат в низходящ ред при последователно прилагане на следните критерии:
1. Получени точки по критерий “Проектът създава нови работни места“;
2. Получени точки по критерий „Проекти, въвеждащи нови процеси и
технологии, целящи опазването на околната среда или ефективни технологии за
намаляване на емисиите, по-специално на прахови частици при обработката на
биомаса“;
3. Получени точки по критерий „Проектът въвежда иновации в
преработвателната промишленост, вкл. чрез предлагане на ново за територията на
МИГ производство и/или създаване на нов за територията на МИГ продукт“;
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4. По ред на подаване в ИСУН 2020.
Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат
присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за
допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите
за оценка и недостигащ финансов ресурс. Всеки един от следващите критерии след
първия ще се прилага, ако проектите продължават да имат равен брой точки по
предходния приложен критерий.
4.3. Обосновка на исканите промени:
КППП извършва Техническата и финансовата оценка на подадените проектни
предложения по обявената от МИГ процедура, като проектите се оценяват по
одобрените в СВОМР критерии. Същите са обективни и за да получат точки по
конкретен критерий, кандидатите следва да представят документи/обосновка за
доказване на съответствието с него. Само един от критериите по Мярка 2-4.2 може да
бъде разписан като скала в методиката за оценка (критерият свързан създаване на нови
работни места), както всички останали критерии не предполагат получаване на оценка
за постигане на част от критерия. Тъй като съществува риск да се получат проектни
предложения с равен брой точки, а в СВОМР не е определен ред за допълнително
класиране на проекти, получили равен брой точки, и за които не достига ресурс за
финансиране, предприемаме действия за определяне на такъв ред.
Изборът на критерии за допълнително приоритизиране на проектите е свързан с
даване на предимство, единствено в случай на равен общ брой точки и недостигащ
финансов ресурс, на проекти осигуряващи по-голяма заетост, опазване на околната
среда или иновации, което е в съответствие с приоритетите на СВОМР и подхода ВОМР.
4.4. Допустимост на заявените промени: Основание за промяната - чл. 18, ал.
1, т. 1 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - във връзка с промяна
на приложимата нормативна уредба.
5. Заявена промяна:
5.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Стр. 88*, В таблицата с критериите за техническа и финансова оценка по
Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ текстът:
„3. Проектът включва инвестиции в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване
на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия
за насърчаване на малките и средните предприятия (компютри, оптика и електроника;
автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост;
информационни технологии и др.)“
5.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР:
Се заменя с текста:
„3. Проектът включва инвестиции в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване
на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия
за насърчаване на малките и средните предприятия (компютри, оптика и електроника;
автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост;
информационни технологии и др.) и/или инвестиции в други производствени сектори:
- Проектът включва инвестиции в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване
на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (компютри, оптика и
електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска
промишленост; информационни технологии и др.) – 15 точки;
5
гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg;
ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com, БУЛСТАТ 175886629

- Проектът включа инвестиции в други производствени сектори (извън
посочените в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на
предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и
средните предприятия) – 10 точки“;
5.3. Обосновка на исканите промени:
Допълването на критерия е предприето с цел подкрепа не само на
високотехнологични производства, но също така да бъдат подкрепени и други
производствени дейности, които са с висок потенциал за генериране на устойчиви
работни места, и които при наличие на инвестиции биха повишили
конкурентоспособността си.
5.4. Допустимост на заявените промени: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1,
т. 5 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - по отношение на
критериите за оценка.
6. Заявена промяна:
6.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Стр. 88*,
Неприложимо
6.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР:
След таблицата с критериите за техническа оценка по Мярка 3-6.4
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се допълва текста:
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой
точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането
им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани, като се
подреждат в низходящ ред при последователно прилагане на следните критерии:
1. Получени точки по критерий „Проектът създава нови работни места“;
2. Получени точки по критерий „Проектът включва инвестиции в секторите,
посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на
предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и
средните предприятия (компютри, оптика и електроника; автомобили и други
превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни
технологии и др.) и/или инвестиции в други производствени дейности“;
3. Получени точки по критерий „Проектът включва дейности за развитие на
социални или здравни услуги“;
4. Получени точки по критерий „Проектът е насочен към развитие на селски,
еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм и/или развитие на
занаяти (пряко или непряко промоцира и или използва местни продукти, занаяти,
културни събития)“;
5. По ред на подаване в ИСУН 2020.
Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат
присъждани. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на
получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов
ресурс. Всеки един от следващите критерии след първия ще се прилага, ако
проектите продължават да имат равен брой точки по предходния.
6.3. Обосновка на исканите промени:
КППП извършва техническа и финансова оценка на подадените проектни
предложения по одобрени критерии, като съответствието с конкретен критерий се
доказва, съгласно изискванията по Насоки за кандидатстване. Само един от критериите
по Мярка 3-6.4 може да бъде разписан като скала в методиката за оценка (критерият
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свързан със създаване на нови работни места), всички останали критерии са обективни
и не предполагат получаване на оценка при постигане на част от него. Предвид големия
интерес към мярката и обхвата на територията на МИГ (три общини), съществува риск
да се получат проектни предложения, които ще имат равен брой точки, като в СВОМР не
е определен ред за допълнително класиране на проекти, в този случай. Във връзка с това
предприемаме действия за определяне на ред за допълнително класиране на проекти с
равен брой точки, с цел определяне на тези от тях, които ще бъдат включени в Списъка
на предложените за финансиране проектни предложения и останалите, които ще бъдат
включени в Списъка на резервните проектни предложения.
Изборът на критерии за допълнително приоритизиране на проекти, приложими
единствено в случай на равен общ брой точки и недостигащ финансов ресурс, е свързан
с прилагане на критериите за осигуряване на по-голяма заетост, след което се дава
приоритет на проекти в следния ред:
1. проекти за производствени инвестиции;
2. проекти за социални и здравни услуги;
3. проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни
форми на туризъм и/или развитие на занаяти.
6.4. Допустимост на заявените промени: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1,
т. 5 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - по отношение на
критериите за оценка.
7. Заявена промяна:
7.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Стр. 90*,
В точка 5 „Описание на мерките“, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, при описание на Допустимите разходи в точка 2
„2.Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до
пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за
подпомагане дейности по чл. 4;“
7.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР:
„2. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до
пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за
подпомагане дейности;“
7.3. Обосновка на исканите промени:
Промяната е свързана с изменение на Закона за подпомагане на земеделските
производители и отпадането на правното основание (чл.9а от ЗПЗП) за издаване на
наредби по мерките от ПРСР2014-2020 г., вкл. Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за
прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 "Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г, чл.4
от която са включени допустимите за подпомагане дейности по мярката“.
7.4. Допустимост на заявените промени: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1,
т. 1 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - във връзка с промяна на
приложимата нормативна уредба.
8. Заявена промяна:
8.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Стр. 91*,
Неприложимо
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8.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР:
След таблицата с критериите за техническа оценка по Мярка 6-7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ се допълва текста:
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой
точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането
им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани, като се
подреждат в низходящ ред при последователно прилагане на следните критерии:
1. Получени точки по критерий „Брой население, което ще се възползва от
подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие“ .
2. По ред на подаване в ИСУН 2020.
Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат присъждани
на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за допълнително
класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и
недостигащ финансов ресурс. Всеки един от следващите критерии след първия ще
се прилага, ако проектите продължават да имат равен брой точки по предходния
приложен критерий.
8.3. Обосновка на исканите промени:
При равен брой точки на оценените проекти се предвижда допълнително
класиране на проектите по критерий „Брой население, което ще се възползва от
подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие“, което е в
съответствие с целта за постигане на индикатора за резултат, а именно постигане на поголям дял на населението на територията, което ползва от подобрената среда.
8.4. Допустимост на заявените промени: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1,
т. 5 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - във връзка с промяна на
приложимата нормативна уредба.
9. Заявена промяна:
9.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР:
Стр. 96*,
Неприложимо
9.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР:
След таблицата с критериите за техническа оценка по Мярка 7 „Съхранение
и популяризиране на местната идентичност, културно – историческото и природно
наследство“ се допълва текста:
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой
точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането
им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани, като се
подреждат в низходящ ред при последователно прилагане на следните критерии:
1. Получени точки по критерий „Проектът предвижда дейности/мерки, които
предоставят възможности за нова за територията форма на използване на природните
ресурси и/или културно-историческото наследство за територията на МИГ или за
населеното място, в което се реализира“;
2. Получени точки по критерий „Проектът има надобщинско значение“;
3. Получени точки по критерий „Проектът е насочен към и/или включва
дейности по опазване на околната среда“;
4. По ред на подаване в ИСУН 2020.
Допълнителни точки по горепосочените критерии няма да бъдат
присъждани. Същите ще се прилагат само за допълнително класиране, в случай на
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получен равен общ брой точки по критериите за оценка и недостигащ финансов
ресурс. Всеки един от следващите критерии след първия ще се прилага, ако
проектите продължават да имат равен брой точки по предходния приложен
критерий.
9.3. Обосновка на исканите промени:
По Мярка 7 само един от критериите може да бъде разписан като скала в
методиката за оценка (критерий „Проектът предвижда дейности/мерки, които
предоставят възможности за нова за територията форма на използване на
природните ресурси и/или културно-историческото наследство за територията на
МИГ или за населеното място, в което се реализира“). За да се осигури допълнително
приоритизиране при равен брой точки и недостиг на финансов ресурс, ще се
приоритизират иновативни проекти и такива които имат надобщинско значение. Това е
свързано с целите на мярката и постигане на индикаторите за резултат, свързани с
включването на голям брой лица в събития и инициативи, както и стимулиране на
инициативи свързани с опазване на околната среда, културното и природно наследство,
което е приоритет на подхода ВОМР.
9.4. Допустимост на заявените промени: Основание за промяната - чл. 18, ал.
1, т. 5 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР – по отношение на
критериите за оценка.

МАРИНА ГЕРОВА
Председател на
Управителния съвет
на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“

ТЕРЕЗА ВАКАРЕЕВА
Изпълнителен директор

9
гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg;
ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com, БУЛСТАТ 175886629

