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ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) НА МИГ - СТРАЛДЖА 2016г. 

 
Измененията, които се планират са във връзка със:  

1. По отношение на критериите за оценка на проекти  

Планирани са следните промени в СВОМР: 

 

 

1. Искане за промяна: 

1.1. Съществуващ текст в Стратегията за ВОМР: 
Стр.34 

Критерии за избор на проекти Точки 

1. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен 

търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към 

датата на кандидатстване 
10 

2. Дейностите по проекта са в областта на производството на продукция 

от чувствителните сектори (производство на плодове и зеленчуци и 

животновъдство) 

- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори - 5 т. 

над 50 % от инвестициите са в посочените сектори -10 т. 

15 

3. Проектът създава нови работни места 

- до 2 работни места - 5 точки 

- над 2 работни места - 10 точки 
10 

4. Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на населени места, 

попадащи в необлагодетелстван район – Атолово, Люлин и Поляна 5 

5. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или 

услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството 

10 

6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за 
подобряване на енергийната ефективност на предприятието 

5 

7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 
инвестиция 

10 

8. Проектът е за колективни инвестиции 10 

9. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда 

 над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната 

среда - 3 т. 

 над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната 

среда - 5 т. 

5 

10. Оценка на Бизнес план – реалистичност, обоснованост, изпълнимост и 

качество 
0 - 25 

ОБЩО 100 
 

1.2. Предложение за промяна в Стратегията за ВОМР 
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Стр.34 

Критерии за избор на проекти Точки 

1. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен 

търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към 

датата на кандидатстване 
15 

2. Дейностите по проекта са в областта на производството на продукция 

от чувствителните сектори (производство на плодове и зеленчуци и 

животновъдство) 

- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори - 10 т. 

- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори -15 т. 

15 

3. Проектът създава нови работни места 

- до 2 работни места - 5 точки 

- над 2 работни места - 10 точки 
10 

4. Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на населени места, 

попадащи в необлагодетелстван район – Атолово, Люлин и Поляна 5 

5. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или 

услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството 

15 

6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за 
подобряване на енергийната ефективност на предприятието 

5 

7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 
инвестиция 

20 

8. Проектът е за колективни инвестиции 10 

9. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда 

 над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната 

среда - 3 т. 

 над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната 

среда - 5 т. 

5 

ОБЩО 100 
 

 

1.3. Обосновка на исканата промяна:  

Промяната се налага от факта, че в критериите за оценка на проектните предложения по 

мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” е заложен критерия „Оценка на бизнес план”, 

което се извършва при оценката за административно съответствие и допустимост и не 

представлява технически или финансов критерии.  

Предлага се тези 25 точки да се разпределят в останалите критерии, като се засили 

подкрепата за лица до 40 години такива които не са получавали подкрепа от общността и за 

проекти за производство плодове и зеленчуци и животновъдство и с иновативност, а именно: 

Критерии 1 „Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на 

възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване” от 10 точки 

се увеличава на 15 точки 
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Критерии 2 „Дейностите по проекта са в областта на производството на продукция от 

чувствителните сектори (производство на плодове и зеленчуци и животновъдство) 

- - над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – от 5 точки се увеличава на 10 точки 

- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори – от 10 точки се увеличава на 15 точки  

Критерии 5 „Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или 

продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в стопанството” от 10 точки се увеличава на 15 точки 

Критерии 7 „Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция” от 10 

точки се увиличава на 20 точки 

 Изместването на тежестта при оценяването по този начин се надяваме да подпомогне постигането 

на по-добри резултати в рамките на Приоритет 1. „Развитие на конкурентоспособна, иновативна и 

опазваща околната среда икономика”  и  Специфична цел 1. „Повишаване на 

конкурентоспособността и подобряване на пазарните позиции на земеделските стопанства чрез 

тяхната модернизация”  изпълнението на които се цили чрез прилагането на мярка 4.1.  .   

 

1.4.  Допустимост на промяната:  
Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 5 от споразумението за изпълнение на стратегията за 

ВОМР – относно критериите за оценка на проекти  

 

2.1. Съществуващ текст в Стратегията за ВОМР: 

Стр.41 

Критерии за избор на проекти Точки 

1. Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или 
социалните услуги и/или производство на стоки 15 

2. Проекти, представени от физически лица - млади фермери /земеделски 

производители до 40 години, включително/(за ЕТ) 
5 

3. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция 5 

4. Проектът създава нови работни места 

 до 3 работни места – 5 точки 

 над 3 работни места – 10 точки 

10 

5. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или 

услуга и/или продукт в предприятието  
5 

6. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда 

 над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 

околната среда - 3 т. 

 над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 

околната среда - 5 т. 

5 

7. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за 
идентичността на територията – 10т. 

10 

8. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или 5 
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услуги 

9. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в 

сектора, за който кандидатстват 
5 

10. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 5 

11. Проекти представени от жени /за физически лица и ЕТ/ 5 

12. Оценка на Бизнес план – реалистичност, обоснованост, изпълнимост и 

качество 
0 - 25 

ОБЩО 100 
 

2.2  Предложение за промяна в Стратегията за ВОМР 

Стр.41 

Критерии за избор на проекти Точки 

1. Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или 
социалните услуги и/или производство на стоки 20 

2. Проекти, представени от физически лица - млади фермери /земеделски 

производители до 40 години, включително/(за ЕТ) 
5 

3. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция 15 

4. Проектът създава нови работни места 

 до 3 работни места – 10 точки 

 над 3 работни места – 15 точки 

15 

5. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или 

услуга и/или продукт в предприятието  
10 

6. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда 

 над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 

околната среда - 3 т. 

 над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 

околната среда - 5 т. 

5 

7. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за 
идентичността на територията – 10т. 

10 

8. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или 

услуги 
5 

9. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в 

сектора, за който кандидатстват 
5 

10. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 5 

11. Проекти представени от жени /за физически лица и ЕТ/ 5 

ОБЩО 100 
 

2.3. Обосновка на исканата промяна:  

Промяната се налага от факта, че в критериите за оценка на проектните предложения по 

мярка 6.4.1. „Инвестиции в Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” е заложен критерия 

„Оценка на бизнес план”, което се извършва при оценката за административно съответствие и 
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допустимост и не представлява технически или финансов критерии.  

Предлага се тези 25 точки да се разпределят в останалите критерии, като се засили подкрепата за 
проекти създаващи нови работни места, такива които не са получавали подкрепа от общността и за 
проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги и/или 
производство на стоки и с иновативност, а именно: 

Критерии 1 „Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните 
услуги и/или производство на стоки” от 15 точки се увеличава на 20 точки 

Критерии 3 „Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция – от 5 

точки се увеличава на 15 точки.  

Критерии 4 Проектът създава нови работни места 

- до 3 работни места – от 5 точки се увеличава на 10 точки 

- над 3 работни места – от 10 точки сеувеличава на 15 точки 

Критерии 5 „Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или 

продукт в предприятието” от 5 точки се увеличава на 10 точки 

Критерии 7 „Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция” от 10 

т. се увиличава на 20 т. 

 Изместването на тежестта при оценяването по този начин се надяваме да подпомогне постигането 

на по-добри резултати в рамките на Приоритет 3. „Диверсификация на икономическите дейности 

на територията чрез подкрепа за създаване на нови и разширяване на съществуващи 

микропредприятия”  изпълнението на които се цили чрез прилагането на мярка 6.4.1.   

 

2.4.  Допустимост на промяната:  
Основание за промяната - чл. 18, ал. 1, т. 5 от споразумението за изпълнение на стратегията за 

ВОМР – относно финансовите параметри 

 

  Горепосочените промени са в съответствие с разпоредбата на чл. 39 от Наредба № 22 от 2015 г. и 

чл.18, ал. 1, т. 5 от Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г.  

Същите предстои да бъдат приети на заседание на колективния върховен орган на Сдружение 

„Местна инициативна група – Стралджа 2016”, след което ще бъде внесено в МЗХГ заявление за 

промяна на Споразумението, в частта на одобрената СВОМР. 

 

 

 

Председател на Управителния съвет …………………………. 

                                                                Николай Николов 

 

Изпълнителен директор …………………………….. 

                                              Щерьо Черногоров 

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД 


