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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМИВО 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

(СВОМР) НА МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – 

ХАДЖИДИМОВО 
 

1. Искане за промяна: 

1.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 46
1
* 

В т. „Определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с 

иновативност на проектите“ 

„ 

 Мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, 

вкл. лица с увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на 

бизнеса“: Проектът е иновативен за територията на МИГ – включва 

предоставянето на нови за територията на МИГ здравни или социални услуги и/или 

иновативни форми за улесняване достъпа до заетост на целевите групи – 15 точки. 

 Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на 

територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“: Проектът 

включва социални иновации – 10 точки. 

 Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“: 

Проектът включва социални иновации – 10 точки. 

 Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално 

включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“: Проектът включва 

социални иновации –10 точки. 

“ 

1.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Текстът да се замени с: 

„ 

 Мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, 

вкл. лица с увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на 

бизнеса“: Проектът е иновативен за територията на МИГ – включва предоставянето 

на нови за територията на МИГ здравни или социални услуги и/или иновативни 

форми за улесняване достъпа до заетост на целевите групи – 13 точки. 

                                                           
1
 * Забележка - Номерацията на страниците е съгласно номерацията на документите към Заявлението за 

одобрение на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“от 

Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., подадени на хартиен носител и публикуваната 

СВОМР на интернет страницата на МИГ, на адрес http://www.mig-gotsedelchev.com/index.php/2018-01-17-

13-13-23 
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 Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на 

територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“: Проектът 

включва социални иновации – 8 точки. 

 Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“: 

Проектът включва социални иновации - 3 точки. 

 Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално 

включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“: Проектът включва 

социални иновации - 6 точки. 

“ 

1.3. Обосновка на исканата промяна: 

Променят се конкретните точки по горепосочените специфични критерии за 

оценка на проектни предложения по мерките от СВОМР, финансирани от ОПРЧР 2014 

- 2020 г. и свързани с иновативност на проектите, поради промяна на броя на точките 

по съответните критерии, като мотивите за промяната са описани в т.6, т.7, т.8 и т.9 от 

настоящото заявление. 

1.4. Допустимост на промяната: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 

5 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - по отношение на 

критериите за оценка на проекти, в т. ч. минимална и максимална стойност на 

проектите и интензитет на помощта 

2. Искане за промяна:  

2.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 49-51*, Точка „Териториален обхват на мерките“ 

„По отношение на допустимия териториален обхват, към момента на 

изготвяне на стратегията се прилага едно изключение за териториалния обхват на 

гр. Гоце Делчев, който е град от 3-то йерархично ниво съгласно Национална 

концепция за пространствено развитие на Р България до 2025 г., а Община Гоце Делчев 

е бенефициент по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" от 

Оперативна програма „Региони в растеж" за периода 2014 - 2020 г. за дейности в 

рамките на строителните граници на гр. Гоце Делчев. Ограничението в териториалното 

покритие на настоящата Стратегия за ВОМР се обуславя от факта, че генерално 

подходът ВОМР не се прилага в рамките на градовете, подпомагани по приоритетна 

ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" от ОПРР, какъвто е гр. Гоце 

Делчев. На следващо, място, обаче, е въведено изключение на това ограничение
2
, 

съгласно което определени градове, попадащи на територията на селски район, какъвто 

е и гр. Гоце Делчев, са допустими за подпомагане по ВОМР като част от територия 

на местна инициативна група само от ЕЗФРСР (т.е., само за мерки, които получават 

финансиране от ПРСР или ЕЗФРСР, а не от ОПИК или от ОПРЧР). В допълнение, в 

рамките на гр. Гоце Делчев подходът ще се прилага за дейности, които не са 

включени в инвестиционни програми по приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ за периода 

2014-2020 г.  

Инвестиционната програма на гр. Гоце Делчев включва следните 

дейности
3
: 

 Основни обекти: 

o Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради на територията на гр. Гоце Делчев; 

o Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на 

гр.Гоце Делчев (ул. "Иларион Макариополски", "Христо Силянов", "Полковник 

Дрангов", "Пирин", "Арда", "Марица", "Тунджа", "Цариброд", "Екзарх Йосиф", 

"Враня", "Пирот", "Ниш", "Кичево", "Дебър", "Прилеп", "Атанас Свещаров", "Кръстю 

                                                           
2
 Съгласно чл. 5, ал. 6 – 8 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. към м. май 2016 г. 

3
 Към момента на изготвяне на СВОМР, Инвестиционната програма на гр. Гоце Делчев е в процес на 

одобрение от УО на Оперативна програма „Региони в растеж“. 
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Сарафов", "Атанас Дуков", "Стефан Захариев", "Гъорче Петров", "Преспа" и "Вихрен" 

в  гр. Гоце Делчев); 

o Реконструкция на съществуваща сграда в бившата казарма в гр. Гоце 

Делчев за настаняване на крайно нуждаещи се (изграждане на социални жилища); 

o Обновяване на Дом на културата, гр. Гоце Делчев; 

o Обновяване на образователна инфраструктура в гр. Гоце Делчев 

(Второ основно училище "Гоце Делчев", гр. Гоце Делчев, ОДЗ №1 "Калинка", гр. Гоце 

Делчев, ЦДГ №4 "Радост, гр. Гоце Делчев). 

 Резервни обекти: 

o Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и междублокови 

пространства в гр. Гоце Делчев (ул. "Драгоман", "Екзарх Антим", "Христо Матов", 

"Неофит Бозвели", "Цар Калоян", "Бр. Миладинови", "Бузлуджа", "Патриарх 

Евтимий", „Потока“, „Тодор Александров“; ул."Бяло Море" (ІІ-ри етап) и прилежащо 

междублоково пространство в кв.107; междублоково пространство в кв.52 по плана 

на гр. Г. Делчев) 

o Обновяване на общинска образователна инфраструктура в гр. Гоце 

Делчев (Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев, Детска ясла 

"Пролет", гр. Гоце Делчев). 

В обобщение на горе-изложеното, съгласно нормативната рамка към 

момента на изготвяне на Стратегията: 

 В рамките на строителните граници на гр. Гоце Делчев са допустими 

за подпомагане инвестиции само от ЕЗФРСР – т.е., допустими са инвестиции само 

по мерки, които получават финансиране от ПРСР и тези, които отговарят на целите на 

ЕЗФРСР, а не от ОПИК или от ОПРЧР; 

 В рамките на Стратегията за ВОМР не са допустими за подпомагане 

дейностите, включени в Инвестиционната програма на гр. Гоце Делчев, посочени 

по-горе – т.е., общинска администрация Гоце Делчев е допустим бенефициент по мярка 

М6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от настоящата Стратегия за ВОМР, но само 

за дейности, различни от тези, включени в Инвестиционната програма. 

2.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Текстът да се замени с: 

„За територията на град Гоце Делчев няма да се допуска реализация на 

проекти, чиито дейности се подпомагат по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ от Оперативна програма „Региони в растеж“.“ 

2.3. Обосновка на исканите промени: 

Привеждане на текста в съответствие с чл. 4, ал. 5 на ПМС 161/2016 г. и чл. 5, ал. 6 

- 8 от Наредба № 22/2015г.  

2.4. 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. 

 

3. Искане за промяна: 

3.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Бележки 7 и 8 под линия на стр. 50* 

„
7
 Съгласно чл. 5, ал. 6 – 8 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. към м. май 2016 

г. 
8
 Към момента на изготвяне на настоящата Стратегия за ВОМР, 

Инвестиционната програма на гр. Гоце Делчев е в процес на одобрение от УО на 

ОПРР.“ 

3.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Бележките да се заличат. 

3.3. Обосновка на исканите промени: 

Във връзка с привеждане на текста в съответствие с чл. 4, ал. 5 на ПМС 
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161/2016 г. и чл. 5, ал. 6-8 от Наредба № 22/2015 г. и заличава се описанието на 

дейностите от Инвестиционната  програма на град Гоце Делчев с оглед недопускане на 

разминаване при евентуални промени в нея. 

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. Искане за промяна: 

4.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 73* 

„ОПРЧР 

 Да бъдат включени мерки, които да обхващат дейностите и целевите 

групи на ИП 1, 3 и 6 на ПО 3 и ИП 1, 2 и 3 от ПО 2. Мерките да 

бъдат „окрупнени“ – т.е. една мярка да обединява дейности и целеви 

групи от няколко ИП на програмата, тъй като на малка територия, 

каквато е тази на МИГ, не е обосновано да се раздробяват целевите 

групи според възрастта им и други критерии. Така например, да 

бъде включена мярка, по която да са допустими обучения както на 

безработни лица от всички възрастови групи, така и на заети лица и 

на лица с увреждания, тъй като общият им индикативен брой на 

територията на МИГ, който потенциално би могъл да бъде включен 

в бъдещи проекти, не е толкова висок, за да се разработват отделни 

мерки за различните възрастови групи или други признаци на 

обучаемите лица“. 

4.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Текстът да се замени с: 

„ОПРЧР 

 Да бъдат включени мерки, които да обхващат дейностите и целевите 

групи на ИП 1, 3 и 6 на ПО 1 и ИП 1, 2 и 3 от ПО 2. Мерките да 

бъдат „окрупнени“ – т.е. една мярка може да обединява дейности и 

целеви групи от няколко ИП на програмата, тъй като на малка 

територия, каквато е тази на МИГ, не е обосновано да се 

раздробяват целевите групи според възрастта им и други критерии. 

Така например, да бъде включена мярка, по която да са допустими 

обучения както на безработни лица от всички възрастови групи, така 

и на заети лица и на лица с увреждания, тъй като общият им 

индикативен брой на територията на МИГ, който потенциално би 

могъл да бъде включен в бъдещи проекти, не е толкова висок, за да 

се разработват отделни мерки за различните възрастови групи или 

други признаци на обучаемите лица“. 

4.3. Обосновка на исканата промяна: 

Отстраняване на допусната техническа грешка, като:  

„ИП 1, 3 и 6 на ПО 3 и ИП 1, 2 и 3 от ПО 2“ 

Се заменя с 

„ИП 1, 3 и 6 на ПО 1 и ИП 1, 2 и 3 от ПО 2“. 

4.4. Допустимост  на промяната: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 2 

от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР – при наличие на очевидна 

грешка. 

 

5. Искане за промяна: 

5.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 81*, Към раздел „Критерии за оценка на проекти“ по Мярка 1-4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”: 
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Точка 11 „Собственикът и представляващият кандидата не са получавали 

подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата 

или чрез друго юридическо лице, в което участват“ –  с определени 5 точки за 

критерия. 

5.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Текстът да се заличи. 

5.3. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 81*, „ОБЩ брой точки – 100“ 

5.4. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Текстът да се замени с: 

„ОБЩ брой точки – 95“ 

5.5. Обосновка на исканите промени: 

Отстранена е очевидна техническа грешка в критериите за техническа и 

финансова оценка по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, 

като критерият в т. 11 „Собственикът и представляващият кандидата не са получавали 

подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата 

или чрез друго юридическо лице е изписан повторно. Това води и до намаляване на 

общия брой точки. 

5.6. Допустимост на заявените промени: Основание за промяната - чл. 18, 

ал. 1, т. 2 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР – при наличие на 

очевидна грешка. 

 

6. Искане за промяна: 

6.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 104-105* по Мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост на 

безработни лица, вкл. лица с увреждания и адаптиране на работещите спрямо 

нуждите на бизнеса“,  таблицата в раздел „Критерии за оценка на проекти“: 

„ 

№ Критерий Максимален 

брой точки 

Общи критерии за ОПРЧР 

1.  Оперативен капацитет  15 

 Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на 

проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези 

включени в проектното предложение 

10 

 Опит на ръководителя на проекта/ключовите експерти в 

организация, управление/ изпълнение на проекти и/или сходен 

тип дейности 

5 

2.  Съответствие  20 

 Описание и обосновка на целите на проекта  10 

 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди  10 

3.  Методика и организация  35 

 Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати  25 

 Яснота на изпълнение на дейностите  10 

4.  Бюджет и ефективност на разходите  30 

 Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите  15 

 Структурираност на бюджета  15 

ОБЩ брой точки 100 

Специфични критерии за територията на МИГ 

5.  Проектът включва комплексни действия в посока улесняване 

достъпа до заетост на уязвими групи – чрез 

обучения/професионална подкрепа и чрез предоставяне на 

интегрирани социални и/или здравни услуги 

15 

6.  Проектът е иновативен за територията на МИГ – включва 15 
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предоставянето на нови за територията на МИГ или за 

съответната община/ населено място здравни или социални 

услуги и/или иновативни форми за улесняване достъпа до 

заетост на целевите групи 

7.  Проектът включва осигуряване на постоянна заетост след 

предоставяне на посреднически услуги и/или обучение 

10 

8.  Предоставяните професионални обучения са с цел 

разнообразяване икономическата дейност на кандидата 

5 

9.  Кандидатът по проекта – работодател развива дейност в някой от 

приоритетните сектори за територията на МИГ 

5 

10.  Проектът включва целеви групи от трите общини на територия 

на МИГ и/или дейностите по проекта ще се осъществяват на 

трите общини на територията на МИГ 

5 

ОБЩ брой точки 55 

Общ брой точки по общите и специфични критерии 155 

„ 

6.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР; 

Да се замени със следния текст и таблица: 

„ 

Техническата и финансова оценка по мярката ще се извършва на 

базата на общите критерии по ОПРЧР 2014 – 2020 г., съгласно Указанията на 

програмата по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/08.07.2016 г., както и следните 

специфични критерии: 

 

№ КОМПОНЕНТ 1 – Обучение на безработни лица 
Максимален 

брой точки  

 Допълнителни специфични критерии  

1. Проектът е иновативен за територията на МИГ – включва 

предоставянето на нови за територията на МИГ или за 

съответната община/населено място иновативни форми за 

улесняване достъпа до заетост на целевите групи 

13 

2. Проектът включва осигуряване на постоянна заетост след 

предоставяне на посреднически услуги и/или обучение 

9 

3. Кандидатът по проекта – работодател развива дейност в някой от 

приоритетните сектори за територията на МИГ  

4 

4 Проектът включва целеви групи от трите общини на територия 

на МИГ и/или дейностите по проекта ще се осъществяват на 

трите общини на територията на МИГ 

4 

 ОБЩ брой точки за специфичните критерии 30 

№ Компонент 2 - Обучение на заети лица 
Максимален 

брой точки 

 Допълнителни специфични критерии  

1. Предоставяните професионални обучения са с цел 

разнообразяване икономическата дейност на кандидата 
10 

2. Кандидатът по проекта – работодател развива дейност в някой от 

приоритетните сектори за територията на МИГ  
10 

3. Проектът включва целеви групи от трите общини на територия 

на МИГ и/или дейностите по проекта ще се осъществяват на 

трите общини на територията на МИГ 

10 

 ОБЩ брой точки за специфичните критерии 30 

№ 
КОМПОНЕНТ 3 – Обучения на уязвими групи и мерки за 

интеграцията на пазара на труда 

Максимален 

брой точки 

 Допълнителни специфични критерии  
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1. Проектът включва комплексни действия в посока улесняване 

достъпа до заетост на уязвими групи – чрез 

обучения/професионална подкрепа и чрез предоставяне на 

интегрирани социални и/или здравни услуги 

13 

2. Проектът е иновативен за територията на МИГ – включва 

предоставянето на нови за територията на МИГ или за 

съответната община/ населено място здравни или социални 

услуги и/или иновативни форми за улесняване достъпа до заетост 

на целевите групи 

13 

3. Проектът включва целеви групи от трите общини на територия 

на МИГ и/или дейностите по проекта ще се осъществяват на 

трите общини на територията на МИГ 

4 

 ОБЩ брой точки за специфичните критерии 30 

„ 

6.3. Обосновка на исканата промяна:  

 

В Указанията на УО на ОПРЧР 2014 – 2020, изготвени за подпомагане на 

местните партньорства и МИГ при подготовката на стратегиите за местно развитие, по 

отношение на мерките финансиране от ОПРЧР, са описани общи за ОП РЧР критерии 

за подбор на проекти, одобрени от Комитета за наблюдение на Програмата, които 

задължително се прилагат за всички мерки с финансиране от ОПРЧР.  УО на ОПРЧР 

посочва, че Стратегиите следва да се включат само специфичните за територията 

допълнителни критерии по всяка мярка. МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово 

е включила в СВОМР освен специфични критерии за всяка мярка, финансирана от 

ОПРЧР и описаните в указанията общи такива. С оглед на това, че включването на 

общите критерии не е изискване към СВОМР, а в нея следва да се съдържат само 

специфичните критерии за подбор на проекти и предвид нуждата да бъдат направени 

промени в специфичните критерии за техническа и финансова оценка на проекти, 

наложени от необходимостта те да бъдат релевантни към спецификата на конкретните 

мерки, включени в СВОМР и финансирани от ОПРЧР, МИГ – Гоце Делчев –Гърмен – 

Хаджидимово прави следните изменения в критериите за оценка на проекти по мярка 8 

„Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания и 

адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса“: 

1. Заличават се общите критерии за оценка на проекти. 

2. Уточняват се релевантните критерии за различните компоненти на Мярка 8, тъй 

като не всички от тях са относими към всеки от компонентите на мярката, а в 

СВОМР е дадена възможност отделните компоненти на мярката да се обявяват 

като отделени процедури за подбор на проектни предложения.  

3. В критерий „Проектът е иновативен за територията на МИГ – включва 

предоставянето на нови за територията на МИГ или за съответната 

община/населено място здравни или социални услуги и/или иновативни форми 

за улесняване достъпа до заетост на целевите групи“ текстът „здравни или 

социални услуги и/или“ се заличава за Компонент 1 Обучение на безработни 

лица, предвид това, че представянето на здравни и  социални услуги е 

неприложимо към компонента. За Компонент 2 и 3 промяната не е относима. 

4.  Първоначално определените точки за специфичните критерии се преизчисляват 

във връзка с изискването специфичните критерии да не надвишават 30 % от 

общия брой точки, включващ и задължителните по ОПРЧР критерии. Точките 

по критериите се преизчисляват с коефициент, с което не променя първоначално 

определените тежести на съответните критерии: 

 

№ 
КОМПОНЕНТ 1 – Обучение на 

безработни лица 

Максимален 

брой точки  

Преизчислен 

брой точки 

1 2 3 4 
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 Допълнителни специфични критерии   

1. Проектът е иновативен за територията на 

МИГ – включва предоставянето на нови 

за територията на МИГ или за 

съответната община/населено място 

иновативни форми за улесняване достъпа 

до заетост на целевите групи 

15 13 

2. Проектът включва осигуряване на 

постоянна заетост след предоставяне на 

посреднически услуги и/или обучение 

10 9 

3. Кандидатът по проекта – работодател 

развива дейност в някой от 

приоритетните сектори за територията на 

МИГ  

5 4 

4 Проектът включва целеви групи от трите 

общини на територия на МИГ и/или 

дейностите по проекта ще се 

осъществяват на трите общини на 

територията на МИГ 

5 4 

 ОБЩ брой точки за специфичните 

критерии 

35 30* 

Забележка: Точки  в колона 4 са преизчислени с коефициент =30/35 или 0,86 и носят 

същата  тежест, каквато е определена в одобрената СВОМР. 

№ Компонент 2 - Обучение на заети лица 
Максимален 

брой точки  

Преизчислен 

брой точки 

1 2 3 4 

 Допълнителни специфични критерии   

1. Предоставяните професионални обучения 

са с цел разнообразяване икономическата 

дейност на кандидата 

5 10 

2. Кандидатът по проекта – работодател 

развива дейност в някой от 

приоритетните сектори за територията на 

МИГ  

5 10 

3. Проектът включва целеви групи от трите 

общини на територия на МИГ и/или 

дейностите по проекта ще се 

осъществяват на трите общини на 

територията на МИГ 

5 10 

 ОБЩ брой точки за специфичните 

критерии 

15 30 

Забележка: Точки  в колона 4 са преизчислени с коефициент =30/15 или 2 и носят 

същата  тежест, каквато е определена в одобрената СВОМР. 

№ 

КОМПОНЕНТ 3 – Обучения на уязвими 

групи и мерки за интеграцията на пазара 

на труда 

Максимален 

брой точки  

Преизчислен 

брой точки 

1 2 3 4 

 Допълнителни специфични критерии   

1. Проектът включва комплексни действия 

в посока улесняване достъпа до заетост 

на уязвими групи – чрез 

обучения/професионална подкрепа и чрез 

предоставяне на интегрирани социални 

и/или здравни услуги 

15 13 
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2. Проектът е иновативен за територията на 

МИГ – включва предоставянето на нови 

за територията на МИГ или за 

съответната община/ населено място 

здравни или социални услуги и/или 

иновативни форми за улесняване достъпа 

до заетост на целевите групи 

15 13 

3. Проектът включва целеви групи от трите 

общини на територия на МИГ и/или 

дейностите по проекта ще се 

осъществяват на трите общини на 

територията на МИГ 

5 4 

 ОБЩ брой точки за специфичните 

критерии 

35 30* 

Забележка: Точки  в колона 4 са преизчислени с коефициент =30/35 или 0,86 и носят 

същата  тежест, каквато е определена в одобрената СВОМР. 

6.4.Допустимост на промяната: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 5 от 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР -  по отношение на критериите 

за оценка на проекти. 

 

7. Искане за промяна: 

7.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 107-108*, Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески 

идеи на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“,  таблицата 

в раздел „Критерии за оценка на проекти“: 

„ 

№ Критерии Максимален 

брой точки 

Общи критерии за ОПРЧР 

1.  Оперативен капацитет  15 

 Опит на кандидата и партньора/партньорите в 

управлението на проекти и/или опит в изпълнение на 

дейности, подобни на тези включени в проектното 

предложение 

10 

 Опит на ръководителя на проекта/ключовите експерти в 

организация, управление/ изпълнение на проекти и/или 

сходен тип дейности 

5 

2.  Съответствие  20 

 Описание и обосновка на целите на проекта  10 

 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди  10 

3.  Методика и организация  35 

 Съответствие на дейностите с целите и очакваните 

резултати  

25 

 Яснота на изпълнение на дейностите  10 

4.  Бюджет и ефективност на разходите  30 

 Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите  15 

 Структурираност на бюджета  15 

ОБЩ брой точки 100 

Специфични критерии за територията на МИГ 

5. Проектът е насочен към лица с увреждания (лица с 

намалена работоспособност) или лица от маргинализирани 

общности 

15 

6. Проектът е насочен към една от следните групи 10 
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предприемачи: жени или лица до 29-годишна възраст или 

лица над 50 годишна възраст 

7. Проектът включва социални иновации   10 

8. Проектът включва целеви групи от трите общини на 

територия на МИГ и/или дейностите по проекта ще се 

осъществяват на трите общини на територия на МИГ 

5 

ОБЩ брой точки 40 

Общ брой точки по общите и специфични критерии 140 

„ 

7.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Де се замени със следния текст и таблица: 

„Техническата и финансова оценка по мярката ще се извършва на 

базата на общите критерии по ОПРЧР 2014 – 2020 г., съгласно Указанията на 

програмата по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/08.07.2016 г., както и следните 

специфични критерии: 

 

№ Критерии Максимален 

брой точки 

Специфични критерии за територията на МИГ 

1. Проектът е насочен към лица с увреждания (лица с 

намалена работоспособност) или лица от 

маргинализирани общности 

11 

2. Проектът е насочен към една от следните групи 

предприемачи: жени или лица до 29-годишна възраст 

или лица над 50 годишна възраст 

8 

3. Проектът включва социални иновации   8 

4. Проектът включва целеви групи от трите общини на 

територия на МИГ и/или дейностите по проекта ще се 

осъществяват на трите общини на територия на МИГ 

4 

Общ брой точки за специфичните критерии 30 

„ 

7.3. Обосновка на исканата промяна: 

С оглед на това, че включването на общите критерии не е изискване към СВОМР, а в 

нея следва да се съдържат само специфичните критерии за подбор на проекти и 

предвид на необходимостта да бъдат направени промени в специфичните критерии, тъй 

като те не следва да надвишават 30 % от общия брой точки, включващ задължителните 

по ОПРЧР критерии, МИГ – Гоце Делчев –Гърмен – Хаджидимово прави следните 

изменения: 

1. Заличават се общите критерии за оценка на проекти по мярка 9. 

2. Първоначално определените точки за специфичните критерии се преизчисляват 

във връзка с изискването специфичните критерии да не надвишават 30 % от 

общия брой точки, включващ задължителните по ОПРЧР критерии, което не 

променя първоначално определените тежести на съответния критерий: 

 

№ Критерии Максимален 

брой точки 

Преизчислен 

максимален 

брой точки  

Специфични критерии за територията на МИГ  

1. Проектът е насочен към лица с увреждания 

(лица с намалена работоспособност) или 

лица от маргинализирани общности 

15 11 

2. Проектът е насочен към една от следните 

групи предприемачи: жени или лица до 29-

годишна възраст или лица над 50 годишна 

10 8 
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възраст 

3. Проектът включва социални иновации   10 8 

4. Проектът включва целеви групи от трите 

общини на територия на МИГ и/или 

дейностите по проекта ще се осъществяват 

на трите общини на територия на МИГ 

5 4 

Общ брой точки за специфичните критерии 40 30 

 

Забележка: Точки  в колона 4 са преизчислени с коефициент =30/40 или 0,75 и носят 

същата  тежест, каквато е определена в одобрената СВОМР в рамките на раздела. 

7.4. Допустимост на промяната: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 

5 от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР – по отношение на 

критериите за оценка на проекти. 

 

8. Искане за промяна: 

8.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР; 

Стр. 111-112**, по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните 

общности“, таблицата в „Критерии за оценка на проекти“ 

„ 

№ 
Критерий 

Максимален 

брой точки 

Общи критерии за ОПРЧР 

1. Оперативен капацитет  15 

 Опит на кандидата и партньора/партньорите в 

управлението на проекти и/или опит в изпълнение на 

дейности, подобни на тези включени в проектното 

предложение 

10 

 Опит на ръководителя на проекта/ключовите експерти в 

организация, управление/ изпълнение на проекти и/или 

сходен тип дейности 

5 

2. Съответствие  20 

 Описание и обосновка на целите на проекта  10 

 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди  10 

3. Методика и организация  35 

 Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати  25 

 Яснота на изпълнение на дейностите  10 

4. Бюджет и ефективност на разходите  30 

 Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите  15 

 Структурираност на бюджета  15 

 ОБЩ брой точки 100 

Специфични критерии за територията на МИГ 

5. Проектът включва дейности от различни  направления 15 

6. Проектът осигурява постоянна  заетост  15 

7. Проектът е насочен към представители на ромската общност, 

в т.ч. деца и младежи до 29 г. 

15 

8. Проектът е насочен към дейности за подобряване на детското 

благосъстояние и защита правата на детето  

10 

9. Проектът включва социални иновации   10 

10. Проектът включва целеви групи от трите общини на 

територия на МИГ и/или дейностите по проекта ще се 

осъществяват на трите общини на територия на МИГ 

10 

11. Дейностите по проекта съответстват на планираните нови 

услуги или разширяване на съществуващи социални услуги, 

5 
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съгласно областната стратегия за развитие на социалните 

услуги на област Благоевград до 2020 г. 

 ОБЩ брой точки 80 

Общ брой точки по общите и специфични критерии 180 

 

8.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

 Да се замени със следния текст и таблица: 

„Техническата и финансова оценка по мярката ще се извършва на 

базата на общите критерии по ОПРЧР 2014 -2020 г., съгласно Указанията на 

програмата по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/08.07.2016 г., както и следните 

специфични критерии: 

 

№ Критерии 
Максимален 

брой точки 

 Допълнителни специфични критерии   

1. Проектът включва дейности от различни направления, 

повече от две 
6 

2. Проектът осигурява постоянна  заетост 6 

3. Проектът е насочен към представители на ромската 

общност, в т.ч. деца и младежи до 29 г. 
6 

4. Проектът е насочен към дейности за подобряване на 

детското благосъстояние и защита правата на детето 
3 

5. Проектът включва социални иновации   3 

6. Проектът включва целеви групи от трите общини на 

територия на МИГ и/или дейностите по проекта ще се 

осъществяват на трите общини на територия на МИГ 

3 

7. Дейностите по проекта съответстват на планираните нови 

услуги или разширяване на съществуващи социални 

услуги, съгласно областната стратегия за развитие на 

социалните услуги на област Благоевград до 2020 г. 

3 

 Общ брой точки за специфичните критерии 30 

„ 

8.3. Обосновка на исканата промяна: 

С оглед на това, че включването на общите критерии не е изискване към СВОМР, 

а в нея следва да се съдържат само специфичните критерии за подбор на проекти и 

предвид на необходимостта да бъдат направени промени в специфичните критерии, 

наложени от изискването те да не надвишават 30 % от общия брой точки, включващ 

задължителните по ОПРЧР критерии, МИГ – Гоце Делчев –Гърмен – Хаджидимово 

прави следните изменения: 

1. Заличават се общите критерии за оценка на проекти по мярка 10. 

2. В специфичен критерий „Проектът включва дейности от различни 

направления“ е направено допълване с текста „повече от две“ с оглед 

спазване на изискването относно включване на дейности от повече от две 

направления по мярката, тъй като направление 3 плюс още едно от другите 

три допустими направления от дейности е условия за допустимост на 

проектите. 

3. Първоначално определените точки за специфичните критерии се 

преизчисляват във връзка с изискването специфичните критерии да не 

надвишават 30 % от общия брой точки, включващ задължителните по 

ОПРЧР критерии, което не променя първоначално определените тежести на 

съответния критерий, като е приложен коефициент 0,38. 

8.4. Допустимост на промяната: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 5 

от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР -  по отношение на 

критериите за оценка на проекти. 
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9. Искане за промяна: 

9.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР; 

Стр. 115-116, Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за 

социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“, в раздел 

„Критерии за оценка на проекти“: 

Текстът и таблицата: 

„Етап 2 –Техническа оценка на проектите по настоящата мярка – 

критерии: 

 

№ Критерий 
Максимален 

брой точки 

Общи критерии за ОПРЧР 

1. Оперативен капацитет  15 

 Опит на кандидата и партньора/партньорите в 

управлението на проекти и/или опит в изпълнение на 

дейности, подобни на тези включени в проектното 

предложение 

10 

 Опит на ръководителя на проекта/ключовите експерти в 

организация, управление/ изпълнение на проекти и/или 

сходен тип дейности 

5 

2. Съответствие  20 

 Описание и обосновка на целите на проекта  10 

 Описание на целевите групи по проекта и техните 

нужди  

10 

3. Методика и организация  35 

 Съответствие на дейностите с целите и очакваните 

резултати  

25 

 Яснота на изпълнение на дейностите  10 

4. Бюджет и ефективност на разходите  30 

 Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите  15 

 Структурираност на бюджета  15 

ОБЩ брой точки 100 

Специфични критерии за територията на МИГ 

5. Проектът е насочен към деца, вкл. деца с увреждания 15 

6. Проектът включва социални иновации  15 

7. Проектът включва целеви групи от трите общини на 

територия на МИГ и/или дейностите по проекта ще се 

осъществяват на трите общини на територия на МИГ 

15 

8. Проектът комбинира предоставянето на социални и 

здравни услуги 

10 

9. Проектът създава постоянна заетост  10 

10. Дейностите по проекта съответстват на планираните 

нови услуги или разширяване на съществуващи 

социални услуги, съгласно областната стратегия за 

развитие на социалните услуги на област Благоевград до 

2020 г. 

5 

ОБЩ брой точки 70 

Общ брой точки по общите и специфични критерии 170 

„ 

9.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Да се заменят със следния текст и таблица: 
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„Етап 2 –Техническа оценка на проектите по настоящата мярка –  ще 

се извършва на базата на общите критерии по ОПРЧР 2014 – 2020 г., съгласно 

Указанията на програмата по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/08.07.2016 г., както и 

следните специфични критерии: 

 

№ 
Критерий 

Максимален 

брой точки 

 Допълнителни специфични критерии  

1. Проектът е насочен към хора с увреждания 6 

2. Проектът включва социални иновации 6 

3. Проектът включва целеви групи от трите общини на 

територия на МИГ и/или дейностите по проекта ще се 

осъществяват на трите общини на територия на МИГ 

6 

4. Проектът комбинира предоставянето на социални и 

здравни услуги 
5 

5. Проектът създава постоянна заетост  5 

6. Дейностите по проекта съответстват на планираните 

нови услуги или разширяване на съществуващи 

социални услуги, съгласно областната стратегия за 

развитие на социалните услуги на област Благоевград до 

2020 г. 

2 

 Общ брой точки за специфичните критерии 30 

„ 

9.3. Обосновка на исканите промени от страна:  
С оглед на това, че включването на общите критерии не е изискване към СВОМР, а в 

нея следва да се съдържат само специфичните критерии за подбор на проекти и 

предвид на необходимостта да бъдат направени промени в специфичните критерии, 

наложени от изискването те да не надвишават 30 % от общия брой точки, включващ 

задължителните по ОПРЧР критерии, МИГ – Гоце Делчев –Гърмен – Хаджидимово 

прави следните изменения: 

1. Заличават се общите критерии за оценка на проекти по мярка 11. 

2. Специфичен критерий „Проектът е насочен към деца, вкл. деца с 

увреждания“  се изменя на „Проектът е насочен към хора с увреждания“, 

предвид условия при които ще се изпълнява мярката, съгласно указанията на 

УО на ОПРЧР по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161/2016 г. 

3. Първоначално определените точки за специфичните критерии се 

преизчисляват във връзка с изискването специфичните критерии да не 

надвишават 30 % от общия брой точки, включващ задължителните по 

ОПРЧР критерии, което не променя първоначално определените тежести на 

съответния критерий, като е приложен коефициент 0,43. 

9.4. Допустимост на промяната: Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 5 

от споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - по отношение на 

критериите за оценка на проекти във връзка с чл. 15, ал.3 и чл.20, ал.1, т.4 от Наредба 

№22/2015г. 

 

10. Искане за промяна: 

10.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 119-120*, Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на 

иновации в МСП“, раздел „Критерии за оценка на проекти“: 

Текстът  и таблицата: 

„Етап 2 – Техническа оценка на проектите по настоящата мярка –  

критерии“: 
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Критерии Максимален 

брой точки 

І. Иновативност и пазарна приложимост на разработваната 

иновация 

25 

1. Степен на защита на подкрепяната иновация 5 

2. Новост на подкрепяната иновация 10 

3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията 10 

ІІ. Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен на 

техническа готовност 

25 

1. Опит на екипа на кандидата в изпълнението на сходни 

дейности 

10 

2. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата 5 

3. Придобити права по интелектуална собственост от 

кандидата, управителя и/или съдружниците 

5 

4. Степен на техническа готовност за разработване на 

иновацията 

5 

ІІІ. Приоритизиране на проекти 15 

1. Регионална специализация съгласно ИСИС 5 

2. Подкрепа за еко-иновации 5 

3. Участие на членове на екипа на кандидата в Рамковите 

програми на ЕС 

5 

ІV. Реалистичност на разходите по проекта 5 

1. Реалистичност на разходите по проекта 5 

Общо 70 

„ 

10.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Да се заменят със следния текст и таблица: 

 „Етап 2 –Техническа оценка на проектите по настоящата мярка –  ще 

се извършва на базата на общите критерии по ОПИК 2014 -2020 г., съгласно 

Указанията на програмата по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/08.07.2016 г., както и 

следните специфични критерии: 

 

 

Критерии в случай на разработване на продуктова и/или 

производствена иновация 

Максимален 

брой точки 

Допълнителни специфични критерии към СМР  40 

1. Потенциал на разработваната иновация за внедряване в 

местната икономика 
17 

2. Участие на членове на екипа на кандидата в Рамковите 

програми на ЕС 
6 

3. Екологичен ефект на разработваната иновация 17 

Критерии в случай на внедряване на продуктова и/или 

производствена иновация 

Максимален 

брой точки 
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Допълнителни специфични критерии 40 

1. Ефект на внедряваната иновация върху дейността на 

кандидата 
15 

2. Екологичен ефект на внедряваната иновация 15 

3. Социален ефект на внедряваната иновация 10 

10.3. Обосновка на исканата промяна: 

 

Съгласно дадени разяснения от УО на ОПИК 2014-2020 г. по постъпили въпроси 

от местните групи за действие по отношение на многофондово прилагане на подхода 

Водено от общностите местно развитие в процеса на подготовка на СВОМР относно 

критериите за оценка на проектните предложения по мерките, които ще бъдат 

финансирани от ОПИК /публикувани  на интернет страницата на Програмата 

ttp://opic.bg/opik/vodeno-ot-obshchnostite-mestno-razvitie-vomr/: 

„УО ще се счита за изпълнена разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредба 22 от 14 

декември 2015 г. по отношение на описанието на критериите за оценка на проектите и 

тяхната тежест, ако при разписването на всяка мярка по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) се цитира т. VIII. „Подбор на проекти към 

стратегии за местно развитие при прилагане на ВОМР“, че „Подборът на проекти към 

стратегии за местно развитие при прилагане на ВОМР се определя в Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и в 

нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и  инвестиционни фондове“ от Указанията на Управляващия 

орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

МИГ/МИРГ може да определи по мерките специфични критерии за изпълнение на 

стратегията на основа на анализа и идентифицираните нужди за развитие на 

територията и водещите общи принципи. 

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 2 на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове документите, в частта, определяща 

условията за кандидатстване, се разработват от управляващия орган или от местна 

група за действие при прилагането на подхода ВОМР съобразно одобрената от 

комитета за наблюдение на съответната програма методология и критерии, използвани 

за подбор на операции, и по типов образец, утвърден със заповед на заместник 

министър-председателя или на министъра, отговарящ за цялостната организация, 

координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ. 

В допълнение и във връзка с въпросите прилагаме линк, на който за обществени 

консултации е качен нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове „Постановление за 

определяне на правила за координация между УО на програмите и местните 

инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението 

на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020г.“: 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bgBG&sortDirection=Descendin

g&sortExpression=OpenningDate&type Consultation=1&typeCategory=0&docType= 

0&obshtiniValue=0. 

 Съгласно публикуваните текстове в чл. 38 е предвидено в срок до три месеца от 

одобрение на стратегиите за ВОМР УО на програмите да подготвят Указания, които 

включват изискванията към проектите, които ще се финансират по съответните 

програми в рамките на стратегиите, методология и критерии за подбор на проектите и 

изискванията за изпълнение на проектите. Методологията и критериите за подбор на 

проекти се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната програма. Съгласно 

текстовете на чл. 43, ал. 1 е предвидено МИГ/МИРГ да разработват Условия за 
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кандидатстване с проектни предложения за изпълнение на стратегията, в това число и 

специфичните критерии, предвидени в одобрените стратегии за ВОМР, в съответствие 

с указанията на УО, и по типов образец, утвърден със заповед на заместник министър-

председателя или на министъра, отговарящ за цялостната организация, координация и 

контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ.“ 

 

Съгласно актуалния към момента текст на  чл. 15, ал.2  от Наредба №22/2016 г. 

всяка мярка в стратегия за ВОМР съдържа описание на целите и обхвата на мярката, 

допустимите получатели, допустимите дейности и разходи, определените финансови 

параметри за проектните предложения, интензитет на финансовата помощ, размер на 

финансовата помощ, обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест и 

други елементи, когато е приложимо, според указанията на всяка от финансиращите 

съответната мярка програми. 

 

При подготовка на СВОМР  МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово се е 

съобразила с цитираните по – горе разясненията дадени от УО на ОПИК и актуалния 

тогава текст на чл.15 от Наредба №22/2015 г., съгласно който „всяка мярка в стратегия 

за ВОМР съдържа описание на целите и обхвата на мярката, допустимите 

получатели, допустимите дейности и разходи, определените финансови параметри за 

проектите, интензитет на финансовата помощ, размер на финансовата помощ, 

обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест“. 

 

В СВОМР МИГ – Гоце Делчев – Гоце Делчев – Гърмен са включени следните  

специфични критерии за подбор на проекти по мярка 4 „Подкрепа за разработване и 

внедряване на иновации в МСП“: 

 

Критерии Максимален 

брой точки 

І. Иновативност и пазарна приложимост на 

разработваната иновация 

25 

4. Степен на защита на подкрепяната иновация 5 

5. Новост на подкрепяната иновация 10 

6. Пазарна приложимост и жизнеспособност на 

иновацията 

10 

ІІ. Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен 

на техническа готовност 

25 

5. Опит на екипа на кандидата в изпълнението на сходни 

дейности 

10 

6. Образователно-квалификационно ниво на екипа на 

кандидата 

5 

7. Придобити права по интелектуална собственост от 

кандидата, управителя и/или съдружниците 

5 

8. Степен на техническа готовност за разработване на 

иновацията 

5 

ІІІ. Приоритизиране на проекти 15 

4. Регионална специализация съгласно ИСИС 5 

5. Подкрепа за еко-иновации 5 

6. Участие на членове на екипа на кандидата в Рамковите 

програми на ЕС 

5 

ІV. Реалистичност на разходите по проекта 5 
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2. Реалистичност на разходите по проекта 5 

Общо 70 

 

 

 

 

Мярка 4 от СВОМР, включва двете основни групи допустими дейности:  

 

1. В случай на разработване на продуктова и/или производствена иновация; 

2. В случай на внедряване на продуктова и/или производствена иновация.  

Различават се и кандидатите допустими за всяка от групите дейности  - 

например в случай на разработване на продуктова и/или производствена иновация 

допустими кандидати са стартиращи и съществуващи предприятия, докато в случай на 

внедряване на продуктова и/или производствена иновация са допустими само 

съществуващи предприятия. Това означава, че са различни критериите, по които следва 

да се оценяват кандидатите за различните групи дейности.  

При анализ на специфичните критерии, определени в СВОМР се вижда, че те не 

са в еднаква степен относими към всяка от допустимите групи дейности, а също така  

съвпадат с общите критерии за оценка на проекти, които трябва да приложат всички 

МИГ, изпълняващи СВОМР.  

 

Анализът на критериите за оценка, включени в одобрената Стратегия показва 

следното:   

 

Критерии Вид на 

критерия 

Група дейности, 

 към които е относим 

критерия 

І. Иновативност и пазарна 

приложимост на разработваната иновация 

  

7. Степен на защита на 

подкрепяната иновация 
Общ при внедряване  

на иновации 

8. Новост на подкрепяната иновация Общ разработване  

и внедряване на 

иновации 

9. Пазарна приложимост и 

жизнеспособност на иновацията 
Общ разработване  

и внедряване 

на иновации 

ІІ. Иновативен капацитет на екипа 

на кандидата и степен на техническа 

готовност 

  

9. Опит на екипа на кандидата в 

изпълнението на сходни дейности 
Общ разработване 

и внедряване на 

иновации 

10. Образователно-квалификационно 

ниво на екипа на кандидата 
Общ разработване на 

иновации 

11. Придобити права по 

интелектуална собственост от кандидата, 

управителя и/или съдружниците 

Общ разработване на 

иновации 

12. Степен на техническа готовност 

за разработване на иновацията 
Общ разработване на 

иновации 

ІІІ. Приоритизиране на проекти   

7. Регионална специализация 

съгласно ИСИС 
Общ разработване   

и внедряване  на 
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иновации 

8. Подкрепа за еко-иновации Общ разработване  

и внедряване на 

иновации 

9. Участие на членове на екипа на 

кандидата в Рамковите програми на ЕС 
Специ-

фичен 

разработване на 

иновации 

ІV. Реалистичност на разходите по 

проекта 

  

3. Реалистичност на разходите по 

проекта 

Общ разработване  

и внедряване на 

иновации 

 

Анализът показва, че е налице само един специфичен критерий „6. Участие на 

членове на екипа на кандидата в Рамковите програми на ЕС“, който е приложим само в 

случай на разработване на продуктова и/или производствена иновация.   

При извършване на оценката на проектни предложения МИГ следва да приложи 

следните изисквания, определени в Указанията за подбор на проекти, изготвени от 

Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 1 на 

Постановление № 161 от 04.07.2016 г. на Министерския съвет за условията и реда за 

осъществяване на координация между управляващите органи на програмите и местните 

инициативни групи/местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението 

на подхода Водено от общностите местно развитие: 

1. Кандидатът по дадена мярка следва да премине етапа на техническа 

оценка, ако общият процент получени точки за всеки един раздел от критериите за 

оценка е 20% и над 20 % от максималния брой точки за съответния раздел.  В противен 

случай проектното предложение се предлага за отхвърляне. 

2. МИГ преизчислява предвидения в стратегията за местно развитие брой 

точки по допълнителните специфични критерии в изпълнение на заложените цели и 

приоритети така, че да не надвишават 40% от общия брой точки. 

Във връзка с това, че одобрените в СВОМР критерии за оценка на проекти като  

специфични, се явяват предимно от групата на общите критерии, които прилагат 

всички МИГ, включили в СВОМР мерки, финансирани от ОПИК, както и факта, че 

предложените като специфични критерии не могат да се приложат директно към всяка 

от групите дейности /описано в анализа по-горе/ и с оглед осигуряване на 

законосъобразното провеждане на процедурите за подбор на проекти, гарантиране на 

принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация на кандидатите, 

МИГ предприема действия за промяна на специфичните критериите за оценка на 

проекти по мярката 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“ 

като се обособяват специфични критерии за всяка от допустимите групи дейности: 

 В случай на разработване на продуктова и/или производствена иновация; 

 В случай на внедряване на продуктова и/или производствена иновация.  

 Всички първоначално одобрени критерии като специфични, които се 

припокриват с общите критерии ще бъдат оценявани само като общи. 

 За  оценката на проекти, които кандидатстват за разработване на продуктова 

и/или производствена иновация“ се оказва, че остава наличен само един специфичен 

критерий „6. Участие на членове на екипа на кандидата в Рамковите програми на ЕС“ и 

кандидатите, които не го покриват ще бъдат отхвърлени, предвид това, че не са 

получили за раздела на специфичните критерии за оценка 20% и над 20 % от 

максималния брой точки. Това ще доведе до ограничаване на кандидатите, тъй като 

участието на членове на екипа на кандидата в Рамковите програми на ЕС, не е условие 

за допустимост на проектите. Това налага да бъдат включени допълнителни 

специфични критерии за да се осигури равнопоставеност и недискриминация на 

кандидатите в процедурата. 
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 За  оценката на проекти, които кандидатстват за внедряване на продуктова 

и/или производствена  иновация“ единственият наличен специфичен критерий „6. 

Участие на членове на екипа на кандидата в Рамковите програми на ЕС“ не е 

приложим.  

 С оглед на гореизложеното и цел провеждане на законосъобразни процедури за 

подбор на проектни предложения, елиминиране на риска същите да се окажат 

впоследствие рестриктивни и ограничаващи кандидатите, с цел осигуряване на 

равнопоставеност и недискриминация, МИГ допълва критериите за оценка на проекти, 

както следва: 

 

Критерии в случай на разработване на продуктова и/или 

производствена иновация 

Максимален 

брой точки 

Допълнителни специфични критерии към СМР  40 

1. Потенциал на разработваната иновация за внедряване в 

местната икономика 
17 

2. Участие на членове на екипа на кандидата в Рамковите 

програми на ЕС 
6 

3. Екологичен ефект на разработваната иновация 17 

Критерии в случай на внедряване на продуктова и/или 

производствена иновация 

Максимален 

брой точки 

Допълнителни специфични критерии 40 

1. Ефект на внедряваната иновация върху дейността на 

кандидата 
15 

2. Екологичен ефект на внедряваната иновация 15 

3. Социален ефект на внедряваната иновация 10 

  

 Определят се броя точки за предложените специфични критерии така, че 

общия брой точки по раздела да не надвишават 40% от общия брой точки - 100, които 

могат да получат проектните предложения по общите и специфични критерии. 

Определени са тежестите на точките в рамките на раздела на специфичните критерии, 

при съобразяване със заложените цели и приоритети в стратегията за ВОМР.  

Предложените  допълнителни специфичните критерии за оценка са в пълно 

съответствие с приоритетите на СВОМР и приоритетите на подхода ВОМР, и 

фокусират върху екологичния ефект на разработваната/внедряваната иновация, 

наличие на потенциал за внедряване в местната икономика и ефект от внедряването  на 

иновациите върху дейността на кандидатите, като се очаква изпълнението на  

проектите също така да допринесе до подобряване на  конкурентоспособността на 

местна икономика. 

 Във връзка гореизложеното, на основание Чл.18, ал.1, т.5 от 

Споразумението за изпълнение на СВОМР – промяна по отношение на критериите за 

оценка на проекти и в съответствие с чл. 15, ал.2  от Наредба №22/2016 г., МИГ 

допълва критериите за оценка на проектни предложения по мярка 4 „Подкрепа за 

разработване и внедряване на иновации в МСП“. 

10.4. Допустимост  на промяната: На основание чл. 18, ал. 1, т. 5 от 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - по отношение на критериите 

за оценка на проекти, в т. ч. минимална и максимална стойност на проектите и 

интензитет на помощта и във връзка с чл. 15, ал.2  от Наредба №22/2016г.  
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11. Искане за промяна: 

11.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 123 -124*, Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на 

стандарти в МСП“, в раздел „Критерии за оценка на проекти“ 

Текстът  и таблицата: 

„Етап 2 –Техническа оценка на проектите по настоящата мярка –  

критерии“: 

 

Критерии Максимален 

брой точки 

І. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди 

изпълнение на проекта 

12 

1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви,  

данъци и амортизации – EBITDA за последните 3 финансово 

приключили години 

5 

2. Производителност на кандидата за последните 3 финансово 

приключили години 

3 

3. Коефициент на задлъжнялост за последната финансово 

приключила година 

3 

ІІ. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и 

управление 

10 

1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните 5 

финансово приключили години  

5 

2. Внедрени стандарти и системи за управление 5 

ІІІ. Ефект от изпълнението на проекта 28 

1. Вътрешна норма на възвръщаемост
4
 (N, N+1, N+2, N+3) 4 

2. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3) 8 

3. Повишаване на ефективността на производствените разходи 

(N+1, N+2, N+3) 

8 

4. Изменение на средните генерирани приходи от износ 

вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3) 

8 

ІV. Приоритизиране на проекти 20 

1. Тематично приоритизиране съгласно областите от ИСИС 10 

2. Надграждане на реализирани проекти, включително по 

ОПРКБИ 

5 

3. Устойчиво развитие чрез внедряване на технологии за 

подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в 

производствения процес. 

5 

Общо 70 

„ 

11.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

 

Да се заменят със следния текст и таблица: 

 „Етап 2 –Техническа оценка на проектите по настоящата мярка –  ще 

се извършва на базата на общите критерии по ОПИК 2014 -2020 г., съгласно 
                                                           
4
 Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR). 
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Указанията на програмата по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/08.07.2016 г., както и 

следните специфични критерии: 

 

 

Критерии 
Максимален 

брой точки 

Специфични критерии към СВОМР определени от  МИГ 40 

1. Проектно предложение включва повече от една от 

допустимите групи дейности  10 

2. Изпълнението на проекта допринася за цялостната 

ресурсна и енергийна ефективност на предприятието и намаляването 

на негативното влияние върху околната среда. 15 

3. Изпълнението на проекта допринася за подобряване на 

процесите на управление и организация на дейността:  

- процес/и на планиране и вземане на решения 

- процес/и на организация на ресурсите; 

- процес/и на организация на производствения процес/процеса на 

предоставяне на услуги; 

- процес/и на реализация на продукта/услугата; 

- процес/и на интернационализация на продукта/услугата. 15 

„ 

11.3. Обосновка на исканата промяна: 

11.4.  
При подготовка на СВОМР  МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово се е 

съобразила с разясненията дадени от УО на ОПИК и актуалния тогава текст на чл.15 от 

Наредба №22/2015 г., съгласно който „всяка мярка в стратегия за ВОМР съдържа 

описание на целите и обхвата на мярката, допустимите получатели, допустимите 

дейности и разходи, определените финансови параметри за проектите, интензитет 

на финансовата помощ, размер на финансовата помощ, обективни критерии за 

оценка на проектите и тяхната тежест“. 

В СВОМР МИГ – Гоце Делчев – Гоце Делчев – Гърмен са включени следните  

специфични критерии за подбор на проекти по мярка 5 „Технологично обновление и 

внедряване на стандарти в МСП“: 

 

Критерии Максимален 

брой точки 

І. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди 

изпълнение на проекта 

12 

1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви,  данъци 

и амортизации – EBITDA за последните 3 финансово 

приключили години 

5 

2. Производителност на кандидата за последните 3 финансово 

приключили години 

3 

3. Коефициент на задлъжнялост за последната финансово 

приключила година 

3 

ІІ. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и 

управление 

10 

1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните 5 

финансово приключили години  

5 
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2. Внедрени стандарти и системи за управление 5 

ІІІ. Ефект от изпълнението на проекта 28 

1. Вътрешна норма на възвръщаемост
5
 (N, N+1, N+2, N+3) 4 

2. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3) 8 

3. Повишаване на ефективността на производствените разходи 

(N+1, N+2, N+3) 

8 

4. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие 

на инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3) 

8 

ІV. Приоритизиране на проекти 20 

1. Тематично приоритизиране съгласно областите от ИСИС 10 

2. Надграждане на реализирани проекти, включително по 

ОПРКБИ 

5 

3. Устойчиво развитие чрез внедряване на технологии за 

подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в 

производствения процес. 

5 

Общо 70 

 

При анализ на специфичните критерии, определени в СВОМР се вижда, че 

основната част от тях съвпадат с общите критерии за оценка на проекти, които трябва 

да приложат всички МИГ, изпълняващи СВОМР, а именно:   

 

Критерии Вид на 

критерия 

І. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди 

изпълнение на проекта 

 

4. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви,  

данъци и амортизации – EBITDA за последните 3 

финансово приключили години 

Общ 

5. Производителност на кандидата за последните 3 финансово 

приключили години 
Общ 

6. Коефициент на задлъжнялост за последната финансово 

приключила година 
Общ 

ІІ. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и 

управление 

 

3. Инвестиционна дейност на кандидата за последните 5 

финансово приключили години  
Общ 

4. Внедрени стандарти и системи за управление Общ 

ІІІ. Ефект от изпълнението на проекта  

5. Вътрешна норма на възвръщаемост
6
 (N, N+1, N+2, N+3) Общ 

6. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3) Общ 

7. Повишаване на ефективността на производствените разходи 

(N+1, N+2, N+3) 

Общ 

8. Изменение на средните генерирани приходи от износ Общ 

                                                           
5
 Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR). 

6
 Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR). 
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вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3) 

ІV. Приоритизиране на проекти  

4. Тематично приоритизиране съгласно областите от ИСИС Общ 

5. Надграждане на реализирани проекти, включително по 

ОПРКБИ 
Специфичен 

6. Устойчиво развитие чрез внедряване на технологии за 

подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в 

производствения процес. 

Общ 

 

Анализът също така показва, че е налице само един специфичен критерий „5. 

Надграждане на реализирани проекти, включително по ОПРКБИ.  

При  извършване на оценката на проектни предложения МИГ следва да приложи 

следните изисквания, определени в Указанията за подбор на проекти, изготвени от 

Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 1 на 

Постановление № 161 от 04.07.2016 г. на Министерския съвет за условията и реда за 

осъществяване на координация между управляващите органи на програмите и местните 

инициативни групи/местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението 

на подхода Водено от общностите местно развитие: 

3. Кандидатът по дадена мярка следва да премине етапа на техническа 

оценка, ако общият процент получени точки за всеки един раздел от критериите за 

оценка е 20% и над 20 % от максималния брой точки за съответния раздел. В противен 

случай проектното предложение се предлага за отхвърляне. 

4. МИГ преизчислява предвидения в стратегията за местно развитие брой 

точки по допълнителните специфични критерии в изпълнение на заложените цели и 

приоритети така, че да не надвишават 40% от общия брой точки. 

 

Във връзка с факта, че предложените специфични критерии са предимно общи, 

които прилагат всички МИГ, включили СВОМР съответна мярка с финансиране от 

ОПИК, и с оглед законосъобразното провеждане на процедурите за подбор на проекти, 

МИГ предприема действия за промяна на специфичните критериите за оценка на 

проекти. Ако МИГ приложи единственият специфичен критерий „5. Надграждане на 

реализирани проекти, включително по ОПРКБИ“, кандидатите, които не го покриват 

ще бъдат отхвърлени, тъй като един кандидат може да премине етапа на техническа 

оценка, ако общият процент получени точки за всеки един раздел от критериите за 

оценка е 20% и над 20 % от максималния брой точки за съответния раздел. Това 

означава, че предприятия, които не са изпълнявали предишни проекти и не надграждат 

реализирани такива проекти, включително по ОПРКБИ ще бъдат отхвърлени, което е 

ограничително условие спрямо кандидати, които не са изпълнявали проекти. Още 

повече, че в общите критерии за оценка има такъв, който оценява  инвестиционна 

дейност на кандидатите, вкл. внедрени, машини, стандарти, системи за управление. 

Това налага да бъдат включени допълнителни специфични критерии.  

 

С цел провеждане на законосъобразни процедури за подбор на проектни 

предложения и елиминиране на риска същите да се окажат впоследствие 

незаконосъобразни и рестриктивни,  МИГ изменя специфичните критерии за подбор 

на проекти, като предлага следните специфични критерии за оценка на проектни 

предложения по мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ 

и максималния брой точки за тях: 

 

Критерии 
Максимален 

брой точки 
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Специфични критерии към СВОМР определени от  МИГ 40 

1. Проектно предложение включва повече от една от 

допустимите групи дейности  10 

2. Изпълнението на проекта допринася за цялостната 

ресурсна и енергийна ефективност на предприятието и намаляването 

на негативното влияние върху околната среда. 15 

3. Изпълнението на проекта допринася за подобряване на 

процесите на управление и организация на дейността:  

- процес/и на планиране и вземане на решения 

- процес/и на организация на ресурсите; 

- процес/и на организация на производствения процес/процеса на 

предоставяне на услуги; 

- процес/и на реализация на продукта/услугата; 

- процес/и на интернационализация на продукта/услугата. 15 

 

Максималният брой точки е определен така, че специфичните критерии да не 

надвишават 40% от общия брой точки – 100, които могат да получат проектните 

предложения по общите и специфични критерии. Точките по отделните специфични 

критерии за оценка са определени при съобразяване със заложените цели и приоритети 

в Стратегията. Предложените специфичните критерии за оценка  дават предимство на 

кандидати, които планират в проектните си предложения изпълнението на по-широк 

кръг от дейности, което би довело до подобряване на тяхната конкурентоспособност. 

Фокусирането на проектите към дейности, свързани със съхранение и опазване на 

околната среда и насърчаване на ресурсната и енергийна ефективност и подобряване на 

процесите на управление и организация на дейността на предприятията е в 

съответствие с приоритетите и целите на СВОМР и общите цели на подхода ВОМР.  

11.5. Допустимост на промяната: На основание чл. 18, ал. 1, т. 5 от 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - по отношение на критериите 

за оценка на проекти и във връзка с чл. 15, ал. 2  от Наредба №22/2016г.  

 

12. Искане за промяна: 

12.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 147*, към таблица „Ключови индикатори по отношение на 

цялостното прилагане на СВОМР“: 

Индикатор: „Общ обем на публичните инвестиции, насочени към 

повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на 

стойност към земеделските продукти“ - със стойност „782 332“ лв. 

12.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Да се замени със „841 007“ лв. 

12.3. Обосновка на исканата промяна: 

Допусната техническа грешка, индикаторът включва Общ обем на 

публичните инвестиции, насочени към повишаване на конкурентоспособността на 

земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти по мерки 

както следва: 

М 1.– 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” – 606 307 лв. 

М 2 – 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара 

и/или развитието на селскостопански продукти” -  234 700 лв. 

Стойностите на индикаторите по мерки, съответстват на финансовия ресурс 

по същите мерки от Финансовия план на СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово. 
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12.4. Допустимост  на промяната: На основание чл. 18, ал. 1, т. 2 от 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - при наличие на очевидна 

грешка. 

 

13. Искане за промяна: 

13.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 148*, към таблица „Ключови индикатори по отношение на цялостното 

прилагане на СВОМР“  

Индикатор: „Общ обем на публичните инвестиции, насочени към 

разнообразяване на местната икономика, вкл. повишаване 

конкурентоспособността и иновационната активност на МСП извън сектор 

земеделие“ - със стойност „3 716 077“ лв. 

13.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Изменя стойността си на „3 657 402“ лв. 

13.3. Обосновка на исканата промяна: 

Допусната техническа грешка, индикаторът включва следните стойности: 

1. М 3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - 723 657 лв.; 

2. М 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“ - 352 

049 лв.; 

3. М 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ -    2 

581 696 лв. 

Стойностите на индикаторите по мерки, съответстват на финансовия ресурс 

по същите мерки от Финансовия план на СВОМР на МИГ – Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово. 

13.4. Допустимост на промяната: На основание чл. 18, ал. 1, т. 2 от 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - при наличие на очевидна 

грешка. 

 

14. Искане за промяна: 

14.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр.149*, 

Индикатори за резултат: 

Индикатор „Участници, завършили курсове/ обучения/ семинари“ – със 

стойност „180“ броя. 

14.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Изменя стойността си на – „160“ броя 

14.3. Обосновка на исканата промяна: 

Допусната техническа грешка: 

Индикатор „Участници, завършили курсове/ обучения/ семинари“  с 

разпределение по мерки: 

М 8, Компонент 1 – Обучения на безработни лица – „50“; 

М 8, Компонент 2 – Обучения на заети лица – „80“; 

М 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ – „30“; 

14.4. Допустимост на промяната: На основание чл. 18, ал. 1, т. 2 от 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - при наличие на очевидна 

грешка. 

 

15. Искане за промяна: 

15.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр.149*, 

Индикатори за резултат: 

Брой лица от маргинализирани общности и уязвими групи, обхванати от 

дейностите по Стратегията за ВОМР – със стойност „180“ броя 
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15.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Изменя стойността си на „60“ броя. 

15.3. Обосновка на исканата промяна: 

Допусната е техническа грешка. Индикаторът за роми обхванати от стр. 160 

от СВОМР към М 10 „Интеграция на маргинализираните общности” е 60, което е 

коректната стойност на индикатора за Брой лица от маргинализирани общности и 

уязвими групи. Цифрата 180 се е получила от погрешното умножение на три проекта 

по мярката М 10 по общия индикатор 60. 

С планирания общ бюджет по мярката не е възможно да се изпълнят 

дейности за 180 представители на целевата група или по 60 лица на проект. Общият 

ресурс по мярката е за три проектни предложения, при максимален размер на общи 

допустими разходи за едно проектно предложение от  50 000 евро или 97971 лева.  В 

рамките на максималния финансов ресурс от 97 971 лв. за едно проектно предложение 

могат да бъдат  включени в проектни дейности не повече от 20 представители на 

целевата група. При максималната стойност на едно проектно предложение от 97 971 

лева, средната цена  за изпълнение на дейности за едно включено лице от целевата 

група, при индикатор от 60 лица на проектно предложение, предполага  за изпълнение 

на дейности да бъде наличен ресурс от 1 629,00  лв., който ресурс не може  да 

обезпечи обем от  минимум от две  от допустимите направления дейности 

/подобряване на достъп до заетост, подобряване на достъп до образование, 

подобряване на достъп до социални и здравни услуги, развитие на местните 

общности и преодоляване на негативни стереотипи/, което е условие за допустимост 

на проектните предложения. Ресурсът, който е необходим за включване на едно лице в 

обучение по част от професията на първа степен професионална квалификация и 

шестмесечна заетост възлиза на 4 400,00  лв. за едно лице, като с следва да отбележим, 

че е необходим финансов ресурс за включване на дейности от Направление 

„Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги“, което е задължително за 

проектните предложения по тази мярка. 

 

15.4.  Допустимост на промяната: На основание чл. 18, ал. 1, т. 2 от 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР – при наличие на очевидна 

грешка. 

 

16. Искане за промяна: 

16.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр.149*, 

Индикатори за резултат: 

Брой земеделски производители и предприятия, преработващи земеделска 

продукция, с повишена конкурентоспособност – със стойност „14“ броя 

16.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Изменя стойността си на „11“ броя 

16.3. Обосновка на исканата промяна: 

Допусната техническа грешка, индикаторът разпределен по мерки и както 

следва: 

Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” – „9“ броя 

/стр.150*/; 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара 

и/или развитието на селскостопански продукти” – „2“ броя /стр.151*/; 

Очакванията брой проекти е в съответствие и с данните за очакван  

индикативен брой проекти по мерките от СВОМР – Таблица 12, приложение от 

СВОМР. 

16.4. Допустимост на промяната: На основание чл. 18, ал. 1, т. 2 от 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - при наличие на очевидна 

грешка. 
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17. Искане за промяна: 

17.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 150*; Точка 9.2 „Индикатори по мерки“  

Индикатори по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства” 

Индикатор за изпълнение  Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР – със 

стойност  - „723 657“ лв. 

17.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Изменя стойността си на „606 307“ лв. 

17.3. Обосновка на исканата промяна: 

Допусната техническа грешка /за справка стойността във финансовия план на  

стр.124* от СВОМР/. 

17.4.  Допустимост на промяната: На основание чл. 18, ал. 1, т. 2 от 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - при наличие на очевидна 

грешка. 

 

18. Искане за промяна: 

18.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 151*; 

Точка 9.2 „Индикатори по мерки“  

Индикатори по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

Индикатор за изпълнение „Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР – със 

стойност“ – „606 307“ лв. 

18.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Изменя стойността си на „723 657“ лв. 

18.3. Обосновка на исканата промяна: 

Допусната техническа грешка /за справка с финансовия план  - стр. 124* от 

СВОМР/ 

18.4. Допустимост на промяната: На основание чл. 18, ал. 1, т. 2 от 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР - при наличие на очевидна 

грешка. 

 

19. Искане за промяна: 

19.1. Съществуващ текст в стратегията за ВОМР: 

Стр. 152; Точка 9.2 „Индикатори по мерки“  

Индикатори по Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на 

иновации в МСП“ 

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата продукти – 

със стойност „2“ броя 

и 

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти – със 

стойност „2“ броя 

19.2. Предложение за промяна в стратегията за ВОМР: 

Изменят стойността си както следва: 

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата продукти – 

със стойност „1“ брой 

и 

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти – със 

стойност „1“ брой. 

19.3. Обосновка на исканата промяна: 

Допусната техническа грешка /за справка с Таблица 12: „Очакван 

индикативен брой проекти по меките от Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен – Хаджидимово“ - стр.132* от СВОМР/ 
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Наличният финансов ресурс  за проекти по мярката е 180 000 евро,  при 

интензитет 90% и общи допустими разходи за едно проектно предложение в размер на 

200 000 евро,  по мярката може да бъде подпомогнато 1 предприятие , в случай на  

одобрение на проектно предложение  при максималната допустима стойност на 

проектното предложение. 

19.4. Допустимост на промяната: На основание на чл. 18, ал. 1, т. 2 от 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР -  при наличие на очевидна 

грешка. 

 

 

Горепосочените промени са в съответствие с разпоредбата на чл. 39 от 

Наредба № 22 от 2015 г. и чл.18, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от Споразумение за 

изпълнение на стратегията за ВОМР № РД 50-197/29.11.2016 г.  Същите предстои 

да бъдат приети на заседание на колективния върховен орган на Сдружение 

„Местна инициативна група – Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово”, след което 

ще бъде внесено в МЗХГ заявление за промяна на Споразумението, в частта на 

одобрената СВОМР. 

 

 

24.01.2018 г. 

Гр. Гоце Делчев 

 

Представляващи СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“: 

 

Марина Герова 

Председател на Управителния съвет 

 

Тереза Вакареева 

Изпълнителен директор 


