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П Р О Т О К О Л  № 14 

от Общо събрание на Сдружение  

„Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

Днес, 20.09.2019 г. от 16:00 часа, в гр. Берковица, площад „Йордан Радичков“ № 4, 

Заседателна зала на община Берковица се проведе Общо събрание на Сдружение „МИГ – 

Берковица и Годеч”, при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и 

Годеч;  

2. Вземане на решение за приоритизиране на критериите за оценка на проектните 

предложения по мерки от СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, при наличие на 

проекти с еднакъв брой точки, получени в резултат на техническата и финансова 

оценка и за които не достига финансов ресурс; 

3. Разни. 

 

В 16:00 часа беше извършено регистриране на присъстващите членове на Сдружение 

“МИГ – Берковица и Годеч“ в списък на присъстващите членове за установяване на 

първоначалния кворум, необходим за откриване на заседанието. Бяха установени 9 

присъстващи члена от общо 94 редовни члена на Общото събрание /ОС/.  

Поради липса на кворум на основание  чл. 17 от Устава на Сдружението и чл. 27 от 

ЗЮЛНЦ, събранието се отложи с 1 (един) час по–късно, на същото място и при същия дневен 

ред.  

Събранието бе открито в 17:00 ч. от Председателя на Управителния съвет – инж. 

Милчо Доцов с регистриране на присъстващите редовни членове. Регистрираният кворум е 14 

члена, имащи право да гласуват от общо 94 члена на Общото събрание.  

Бяха направени предложения за председател на събранието, протоколчик и 

преброител. 

За председател на събранието единодушно беше избран инж. Милчо Доцов - 

Председател на УС 

За Протоколчик на събранието единодушно бе избрана Бориславка Костова. 

За преброител на събранието единодушно бе избрана Диляна Иванова. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 14 гласа;  ПРОТИВ – 0 гласа;   Въздържали се – 0 гласа; 
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Председателят на събранието предложи за гласуване предварително обявения дневен 

ред на Общото събрание. 

Не постъпиха възражения и други предложения. Предложението за дневен беше 

подложено за гласуване. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 14 гласа;  ПРОТИВ – 0 гласа;   Въздържали се – 0 гласа; 

 

По първа точка от дневния ред: 

Председателят на събранието обяви, че по първа точка от дневния ред ще докладва 

Петя Борисова – експерт по прилагане на СВОМР. 

Г-жа Борисова информира присъстващите, че материалите с предложенията са били 

публикувани  на електронната страница на МИГ за обществено обсъждане от 02.09.2019 г. до 

13.09.2019 г. В посочения срок не са постъпили предложение за допълнение или възражения 

по публично оповестените материали. 

Г-жа Борисова запозна подробно членовете на ОС с предложенията за промяната в 

Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“, които 

се налагат след анализиране резултатите от приключилите процедури за прием на проекти по 

различни мерки от стратегията.  

Част от предлаганите промени се отнасят до промяна на някои от съществуващите 

критерии за оценка на проектни предложения на етап ТФО по мярка 6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от одобрената СВОМР на МИГ. Предложението за 

промяна се прави след задълбочен анализ и преценка на проведените 2 процедури за прием и 

подбор на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и по мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, при които не бяха одобрени проекти в 

пълния разполагаем бюджет, въпреки големия интерес на кандидатите. Неусвояването на 

наличния бюджет се дължи на  получени равен брой точки на техническа и финансова оценка 

на 5 броя проекти по всяка от двете процедури. 

Друга част от предложенията за промяна се налагат с цел синхронизиране на СВОМР 

на МИГ с приложимата нормативна база, регламенти и указания по ПРСР 2014-2020 г. и се 

отнасят до  частта Интензитет на помощта по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и по 

мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”. 

Предложен за промяна е и текстът на т. 7 от раздел ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, които 

важат за всички мерки от СВОМР на МИГ- Берковица и Годе, с цел предоставяне на 

възможност на потенциалните кандидати да подават проекти по различни мерки от СВОМР, 

без да е налице ограничение и обвързаност с проекти, които към момента на кандидатстване 

се изпълняват от тях и не са приключили по мярка, различна от тази за която кандидатстват. 

Беше разяснено, че промяната се извършва на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от 

Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 
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39, т. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. и във връзка с т. 8.2.5.3.1.8. (Приложими) суми и проценти на 

предоставяната подкрепа /стр. 371 от ПРСР 2014-2020 г./ и т. 8.2.5.3.3.8. (Приложими) суми и 

проценти на предоставяната подкрепа /стр. 384 от ПРСР 2014-2020 г./. 

Не постъпиха други предложения и възражения, след което ОС премина към гласуване. 

РЕШЕНИЕ 1: 

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за изпълнение 

на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, т. 5 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., одобрява предложението за промяна на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна 

група – Берковица и Годеч“ по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г., за мярка 19.2-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” – в частта критерии за оценка на 

проектни предложения: 

 

НОВИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА в СВОМР  
ТОЧКИ 

Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или образование в сектора, за 

който се кандидатства 

5 

Проектът включва инвестиции в производство 20 

Проектът създава заетост извън семейството и/или осигурява работни места за 

жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години: 

     - до 7 нови раб. места – по 2 точки на раб. място;  

     - над 7 нови раб. места – 15 т. 

до 15 

 

 

 

Проектът да е представен от: 

     - младежи под 40 години – 7 т. 

     - и/или жени и/или роми – 3 т.  

    /точките по този критерий се натрупват/ 

до 10 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 14 гласа;  ПРОТИВ – 0 гласа;   Въздържали се – 0 гласа; 

 

РЕШЕНИЕ 2: 

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за изпълнение 

на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, т. 4 и т. 5 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане 

на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и съгласно т. 8.2.5.3.1.8. (Приложими) 

суми и проценти на предоставяната подкрепа /стр. 371 от ПРСР 2014-2020 г./, одобрява 
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предложението за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ по Споразумение № РД 50-

141/21.10.2016 г., за мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” – в частта 

Интензитет на помощта, като се добавя трето изречение със следния текст: 

„В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в 

размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране 

на приходи се предвижда финансиране в размер на 100 %.“ 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 14 гласа;  ПРОТИВ – 0 гласа;   Въздържали се – 0 гласа; 

 

РЕШЕНИЕ 3: 

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за изпълнение 

на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, т. 4 и т. 5 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане 

на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и съгласно т. 8.2.5.3.3.8. (Приложими) 

суми и проценти на предоставяната подкрепа /стр. 384 от ПРСР 2014-2020 г./, одобрява 

предложението за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ по Споразумение № РД 50-

141/21.10.2016 г., за мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” – в 

частта Интензитет на помощта, като се добавя трето изречение със следния текст: 

„В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в 

размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране 

на приходи се предвижда финансиране в размер на 100 %.“ 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 14 гласа;  ПРОТИВ – 0 гласа;   Въздържали се – 0 гласа; 

 

РЕШЕНИЕ 4: 

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за изпълнение 

на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, т. 1 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., одобрява предложението за промяна на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна 

група – Берковица и Годеч“ по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г., в частта на раздел 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, които важат за всички мерки от СВОМР на МИГ- Берковица и 

Годеч, точка 7: 



                                        

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

гр. Берковица, ул. „д – р Иван Панов” № 1, e–mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/                                                                                                                                                                  

5 

 „Т. 7. Условия за второ и последващо кандидатстване по мерки от Стратегията: 

Бенефициентите могат да кандидатстват с нов проект по една и съща мярка, 

след подаване на заявка за окончателно плащане по предходен проект.“ 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 14 гласа;  ПРОТИВ – 0 гласа;   Въздържали се – 0 гласа; 

 

По втора точка от дневния ред: 

Председателят на събранието обяви, че по втора точка от дневния ред ще докладва 

Петя Борисова – експерт по прилагане на СВОМР. 

Г-жа Борисова информира присъстващите, че материалите с предложенията са били 

публикувани  на електронната страница на МИГ за обществено обсъждане от 02.09.2019 г. до 

13.09.2019 г. В посочения срок не са постъпили предложение за допълнение или възражения 

по публично оповестените материали. 

Г-жа Борисова запозна членовете на УС на МИГ с възникналите проблеми по 

приключилите процедури за прием на проектни предложения по мерки от СВОМР на МИГ, 

относно проекти, получили еднакъв брой точки на етап техническа и финансова оценка и за 

които не достига финансов ресурс по съответни мерки от СВОМР. 

Беше разяснено, че съгласно Указания за прием на проекти, подавани по СВОМР по 

подмярка 19.2, утвърдени със Заповед № РД-09-828/04.09.2018 г. на ръководителя на УО на 

ПРСР 2014-2020 г., раздел III Изпълнение на СВОМР в частта, финансирана от ЕЗФРСР, 

подраздел Критерии за оценка, е дадена възможност в Условията за кандидатстване, МИГ да 

разпише условия за финансиране на проекти с еднакъв брой точки, само когато това не 

противоречи и не променя одобрените изисквания на СВОМР. В тази връзка, една от 

разписаните възможности е с решение на колективния върховен орган на МИГ /ОС/ да бъде 

избран някой/няколко от съществуващите критерии за оценка по съответната мярка от 

СВОМР, степента на изпълнението на който/които да бъде определящ за класиране на едно 

или друго проектно предложение от получените равни точки. 

 

Не постъпиха други предложения и възражения, след което ОС премина към гласуване. 

РЕШЕНИЕ 5: 

На основание Указания за прием на проекти, подавани по СВОМР по подмярка 19.2, 

утвърдени със Заповед № РД-09-828/04.09.2018 г на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 

г., раздел III Изпълнение на СВОМР в частта, финансирана от ЕЗФРСР, подраздел 

Критерии за оценка, одобрява в Условията за кандидатстване по мерки от Стратегията на 

МИГ – Берковица и Годеч, да бъдат разписани условия за финансиране на проекти с еднакъв 

брой точки, в случаите, когато липсва наличен финансов ресурс за финансиране, както 

следва: 

„При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по 

мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на 

допълнително класиране при последователно прилагане на следните критерии“: 
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За мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР: 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-4.1 

1 „Проектът е за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, 

„животновъдство”, и/или за производство на „етерично - маслени и 

медицински култури”, включително гъби”, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий. 

2 „Проектът включва инвестиции за постигане изискванията на стандартите 

на Общността или свързани с опазване на околната среда и/ или води до 

подобряване на условията в земеделските стопанства”, като предимство 

получават проектните предложения получили точки по този критерий. 

3 „Стопанството на кандидата е с размер от 8 000 до 12 000 евро СПО”, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий. 

4 „Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст до 40 

години”, като предимство получават проектните предложения получили точки 

по този критерий. 

5 „Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ”, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий. 

6 „Проектът води до създаване на заетост”, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  

проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече 

работни места. 

 

За мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”: 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-4.2 

1 „Проектът включва преработка на суровини от чувствителните сектори 

(животновъдство, зеленчукови, овощни, влакнодайни, медицински и 

ароматни култури)“, като предимство получават проектните предложения 

получили точки по този критерий. 

2 „Проектът е за инвестиции насочени директно за опазване на околната 

среда”, като предимство получават проектните предложения получили точки по 

този критерий. 

3 „Проектът включва преработка на произвеждани в района земеделски 

продукти”, като предимство получават проектните предложения получили точки 

по този критерий. 

4 „Проектът допринася за създаване на поне 2 нови работни места”, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий.  
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В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  

проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече 

работни места. 

 

За Мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”: 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-6.4 

 

1 

„Проектът включва инвестиции в производство“, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий. 

 

2 

„Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство, 

услуга или продукт или е за развитие на занаяти”, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий.  

 

3 

„Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или образование в 

сектора, за който се кандидатства”, като предимство получават проектните 

предложения получили точки по този критерий 

 

4 

„Проектът създава заетост извън семейството и/или осигурява работни 

места за жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години:  

         - до 7 нови раб. места – по 2 точки на раб. място;  

         - над 7 нови раб. места – 15 т.”,  

като предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий 

 

5 

„Проектът да е представен от:  

       - младежи под 40 години - 7 т.;  

       - и/или жени и/или роми – 3 т.;  

/точките по този критерий се натрупват/, 

като предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий 

6 „Проектът е предоставен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ“, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Условията за финансиране на проекти с еднакъв брой точки по мярка 19.2-

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” влизат в сила след одобрение на 

промяната на Стратегията за ВОМР. 

 

За Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“: 

 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-7.2 

1 „Проектът предвижда реконструкция на площадки, зелени площи и/или 

осветление и/или спортни съоръжения“, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий 
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2 „Проектът да предлага инвестиции в населени места с общо население над 

500 души”, като предимство получават проектните предложения получили точки 

по този критерий. 

3 „В изпълнението на проекта се създава заетост за безработни лица”, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  

проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече 

работни места 

4 „Проектът въвежда иновативни технологии или включва инвестиции с 

екологичен ефект”, като предимство получават проектните предложения 

получили точки по този критерий. 

 

За Мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”: 

 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-7.5 

1 „Проектът да създава заетост на жени / или на хора до 40 г. възраст“, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  

проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече 

работни места 

2 „Инвестициите по проекта да водят до подобряване на околната среда и 

осигуряване на екологичен ефект и въздействие“, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий. 

 

За Мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и 

природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“: 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-7.6 

1 „Проекти, които популяризират ценно културно и историческо наследство от 

територията, качеството на природната среда и приносът на традиционното 

земеползване и грижа към гората за опазване на биоразнообразието и местно 

културно наследство“, като предимство получават проектните предложения 

получили точки по този критерий. 

2 „Проектът е разработен от младежи“, като предимство получават проектните 

предложения получили точки по този критерий. 

3 „Привлечени в дейности по проекта са доброволци, родители, активни 

граждани и младежи“, като предимство получават проектните предложения 

получили точки по този критерий. 
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За Мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти”: 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-8.6 

1 „Проектът да създава устойчива заетост“, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  

проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече 

работни места 

2 „Проектът включва инвестиции за закупуване на техника, която притежава 

валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за 

одобрение на типа на Европейската общност)”, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 14 гласа;  ПРОТИВ – 0 гласа;   Въздържали се – 0 гласа; 

 

По трета точка от дневния ред: 

Не постъпиха предложение и изказвания. 

 

Г-н Доцов благодари на всички за тяхното присъствие. 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 17:40 ч. 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра. 

  

Приложения: 

Приложение 1 – Предложение за изменение на СВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“; 

Приложение № 2 – Предложение за приоритизиране на критериите за оценка на проектните 

предложения по мерки от СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, при наличие на проекти с 

еднакъв брой точки, получени в резултат на техническата и финансова оценка и за които не 

достига финансов ресурс 

 

 

20.09.2019 г.      Председател на ОС :……………………….. 

          /инж. Милчо Доцов/ 

         

 

Протоколчик:……………………………….. 

          /Бориславка Костова/ 

 

Заличено съгласно ЗЗЛД

Заличено съгласно ЗЗЛД
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             Приложение № 1 

УТВЪРДИЛ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 

инж. МИЛЧО ДОЦОВ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 

НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 

     НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ 
 

МЯРКА 19.2-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ” 

 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 

ОБОСНОВКА НА ИСКАНАТА 

ПРОМЯНА 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА в СВОМР 

 

1. Проектът предлага допълнителни туристически услуги 

– 15 точки  

 
2. Проектът включва инвестиции в производство – 10 

точки 

 
3. Проектът създава заетост извън семейството и/или 

осигурява работни места за жени и/или за лица над 54 и/ 

или младежи до 29 години – 15 точки 

 
 

 

4. Проектът да е представен от младежи под 40 години 
и/или жени и/или роми – 10 точки 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА в СВОМР 

 

1. Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или 

образование в сектора, за който се кандидатства – 5 точки  

 

2. Проектът включва инвестиции в производство – 20 

точки 

 

3. Проектът създава заетост извън семейството и/или 

осигурява работни места за жени и/или за лица над 54 и/ 

или младежи до 29 години: до 15 точки: 

   - до 7 нови раб. места - по 2 точки на раб. място; 

   - над 7 нови раб. места – 15 т. 

  

4. Проектът да е представен от: до 10 точки: 

- младежи под 40 години – 7 т. 

-и/или жени и/или роми – 3 т.   

/точките по този критерий се натрупват/ 

Искането за промяна се извършва на 
основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 

г.  и във връзка с чл. 39, т. 5 от  
Наредба № 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2. 

По т. 1: 
Искането за промяна се налага във 

връзка с подписано допълнително 

споразумение № РД 50-141/29.08.2019 

г. към Споразумение № РД 50-
141/21.10.2016 г., относно промяна в 

подраздел Интензитет на помощта по 

мярката. Подпомагане на проекти за 
дейности, свързани с развитие на 

туризъм /изграждане и обновяване на 

туристически обекти и развитие на 

Заличено съгласно ЗЗЛД
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туристически услуги/, не могат да 
надвишават 5 на сто от общите 

допустими разходи. В тази връзка, не е 

логично обосновано съществуването 
на критерий: „Проектът предлага 

допълнителни туристически услуги“ 

– 15 точки, съответно точките, които 

са заложени по него. Предложеният 
нов критерий логично следва другите 

одобрени в СВОМР критерии, тъй 

като опитът и знанията са 
предпоставка за успешно изпълнение 

на всяко начинание/проект. 

 
По т. 2:  

С цел да се провокира у кандидатите 

инициатива за инвестиции в 

производството, считаме за 
обосновано по критерий „Проектът 

включва инвестиции в 

производство“ да бъдат увеличени 
точките от 10 на 20. В Стратегията за 

ВОМР на МИГ –Берковица и Годеч, 

както и в проведените анализи към 

нея, промишленото производство е 
идентифицирано като един от 

водещите структуроопределящи 

сектори за икономическото развитие 
на общините Берковица и Годеч. 

 

По т. 3. и т. 4: 
Чрез предложените промени в 

критериите: 

Проектът създава заетост извън 
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семейството и/или осигурява 

работни места за жени и/или за лица 

над 54 и/ или младежи до 29 години 

–  до 15 точки: 

   - до 7 нови раб. места - по 2 точки 

на раб. място; 

   - над 7 нови раб. места – 15 т. 

и  

Проектът да е представен от – до 10 

точки: 

- младежи под 40 години – 7 т. 

-и/или жени и/или роми – 3 т. 

/точките по този критерий се 

натрупват/, 

се извършва прецизиране и 

диференциране с цел избягване 

получаването на еднакъв/равен/ брой 

точки на проектни предложения на 
етап техническа и финансова оценка 

по критерии, които кандидатите 

обичайно заявяват. 

В обобщение, промяната се налага 

след анализиране резултатите от 

проведените 2 процедури   за прием и 

подбор на проекти – по мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски 

стопанства“  и по мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“, при които не 

бяха одобрени проекти в пълния 

разполагаем бюджет по процедурата 
въпреки големия интерес на 

кандидатите. Неусвояването на 
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наличния бюджет се дължи на  
получени равен брой точки на 

техническа и финансова оценка на 5 

броя проекти по всяка процедура. 
Резултатите показват, че избягването 

на равния брой точки  по мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“, не би могло 
да се реализира само чрез 

приоритизиране на съществуващите 

критерии. 

МЯРКА 19.2-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ 

 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 

ОБОСНОВКА НА ИСКАНАТА 

ПРОМЯНА 

Интензитет на помощта: 

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% 

финансиране в случай, че не е налично генериране на 

приходи.  

Когато се установи потенциал за генериране на приходи, 

размерът на финансиране е до 75%.  

 

Интензитет на помощта: /Изречения първо и второ остават 

непроменени/ 

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% 

финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.  

 

Когато се установи потенциал за генериране на приходи, 

размерът на финансиране е до 75%.  

Добавя се трето изречение: 

„В случаите, когато размерът на допустимите разходи по 

инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който 

е с установен потенциал за генериране на приходи се 

предвижда финансиране в размер на 100 %.“ 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от 
Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 

г.  и във връзка с чл. 39, т. 4 и т. 5 от  

Наредба № 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2. 

Искането за промяна се налага с цел 

синхронизиране на СВОМР на МИГ с 

приложимата нормативна база, 

регламенти и указания по ПРСР 2014-

2020 г.  

В тази връзка, добавянето на трето 

изречение е съгласно ПРСР 2014-2020 
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г., т. 8.2.5.3.1.8. (Приложими) суми и 

проценти на предоставяната подкрепа 

/стр. 371 от документа/: 

„В случаите, когато размерът на 

допустимите разходи по 

инвестициите е в размер до 50 000 

евро за един обект, който е с 
установен потенциал за генериране на 

приходи се предвижда финансиране в 

размер на 100 %.  

МЯРКА 19.2-7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И 

МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” 

 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ 

ОБОСНОВКА НА ИСКАНАТА 

ПРОМЯНА 

Интензитет на помощта: 

100 % безвъзмездно финансиране в случай, че не е 

налично генериране на приходи.  

До 75 % финансиране при генериране на приходи. 

 

 

Интензитет на помощта: /Изречения първо и второ остават 

непроменени/ 

100 % безвъзмездно финансиране в случай, че не е налично 

генериране на приходи.  

До 75 % финансиране при генериране на приходи. 

 

 

Добавя се трето изречение: 

„В случаите, когато размерът на допустимите разходи по 

инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който 

е с установен потенциал за генериране на приходи се 

предвижда финансиране в размер на 100 %.“ 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от 
Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 

г.  и във връзка с чл. 39, т. 4 и т. 5 от  

Наредба № 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2. 

Искането за промяна се налага с цел 

синхронизиране на СВОМР на МИГ с 

приложимата нормативна база, 

регламенти и указания по ПРСР 2014-

2020 г.  

В тази връзка, добавянето на трето 

изречение е съгласно ПРСР 2014-2020 
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г., т. 8.2.5.3.3.8. (Приложими) суми и 

проценти на предоставяната подкрепа 

/стр. 384 от документа/: 

„В случаите, когато размерът на 

допустимите разходи по 

инвестициите е в размер до 50 000 

евро за един обект, който е с 
установен потенциал за генериране на 

приходи се предвижда финансиране в 

размер на 100 %.  

Раздел ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, които важат за всички мерки от СВОМР на МИГ- Берковица и Годеч, точка 7 – стр. 48 от СВОМР 

 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 
ОБОСНОВКА НА ИСКАНАТА 

ПРОМЯНА 

точка 7.  

Условия за второ и последващо кандидатстване по мерки 

от Стратегията: Бенефициентите могат да кандидатстват 
с ново заявление за подпомагане след подаване на заявка 

за окончателно плащане по предходен проект.  

 
Общини Берковица и Годеч могат да кандидатстват с 

нови заявления преди да са подали заявки за 

окончателни плащания за предходни свои проекти. 

Промяна в изречение първо на точка 7.  

Условия за второ и последващо кандидатстване по мерки 

от Стратегията: Бенефициентите могат да кандидатстват с 

нов проект по една и съща мярка, след подаване на заявка 

за окончателно плащане по предходен проект.“ 

 
Изречение второ остава в същия вид: 

Общини Берковица и Годеч могат да кандидатстват с нови 

заявления преди да са подали заявки за окончателни плащания 

за предходни свои проекти. 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 
г.  и във връзка с чл. 39, т. 1 от  

Наредба № 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2. 

Промяната се налага във връзка с 

предоставяне на възможност на 

потенциалните кандидати да подават 

проекти по различни мерки от 
СВОМР, без да е налице ограничение 

и обвързаност с проекти, които те към 

момента на кандидатстване 
изпълняват и не са приключили по 

мярка, различна от тази за която 

кандидатстват. 
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УТВЪРДИЛ:          Приложение № 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 

инж. МИЛЧО ДОЦОВ       

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

за приоритизиране на критериите за оценка на проектните предложения 

по мерки от СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, при наличие на 

проекти с еднакъв брой точки, получени в резултат на техническата и 

финансова оценка и за които не достига финансов ресурс 

 

Обосновка за приоритизиране на критерии по мерки от СВОМР на МИГ 

– Берковица и Годеч: 

 

Предложението за приоритизиране на критериите за оценка на проектните предложения по 

мерки от СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч се налага след анализиране резултатите от 

проведените 2 процедури за прием и подбор на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ и по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“, при които не бяха одобрени проекти в пълния разполагаем бюджет по процедурите 

въпреки големия интерес на кандидатите. Неусвояването на наличния бюджет се дължи на  

получени равен брой точки на техническа и финансова оценка на 5 броя проекти по всяка от 

процедурите. 

 

Съгласно Указания за прием на проекти, подавани по СВОМР по подмярка 19.2, утвърдени със 

Заповед № РД-09-828/04.09.2018 г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г., раздел III 

Изпълнение на СВОМР в частта, финансирана от ЕЗФРСР, подраздел Критерии за оценка, е 

дадена възможност в Условията за кандидатстване, МИГ да разпише условия за финансиране на 

проекти с еднакъв брой точки, само когато това не противоречи и не променя одобрените 

изисквания на СВОМР. В тази връзка, една от разписаните възможности е с решение на 

колективния върховен орган на МИГ /ОС/ да бъде избран някой/няколко от съществуващите 

критерии за оценка по съответната мярка от СВОМР, степента на изпълнението на който/които 

да бъде определящ за класиране на едно или друго проектно предложение от получените равни 

точки. 

 

Във връзка с изложеното, е необходимо да се определят за приоритетни някои от 

съществуващите критерии за оценка на проектните предложения, в случаите на получен еднакъв 

брой точки на етап ТФО и при липса на средства за финансирането им, за следните мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч: 

 Мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

 Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

 Мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; 

Заличено съгласно ЗЗЛД
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 Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“; 

 Мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”; 

 Мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и 

природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“; 

 Мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти”. 

 

Предложение за приоритизиране на критериите за оценка на проектните 

предложения по мерки от СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч: 

 

На основание Указания за прием на проекти, подавани по СВОМР по подмярка 19.2, утвърдени 

със Заповед № РД-09-828/04.09.2018 г на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г., раздел III 

Изпълнение на СВОМР в частта, финансирана от ЕЗФРСР, подраздел Критерии за оценка, в 

Условията за кандидатстване по мерки от Стратегията на МИГ – Берковица и Годеч, да бъдат 

разписани условия за финансиране на проекти с еднакъв брой точки, в случаите, когато липсва 

наличен финансов ресурс за финансиране, както следва: 

„При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по мярката, 

които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на допълнително 

класиране при последователно прилагане на следните критерии“: 

 

За мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР: 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-4.1 

1 „Проектът е за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, 

„животновъдство”, и/или за производство на „етерично - маслени и 

медицински култури”, включително гъби”, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий. 

2 „Проектът включва инвестиции за постигане изискванията на стандартите 

на Общността или свързани с опазване на околната среда и/ или води до 

подобряване на условията в земеделските стопанства”, като предимство 

получават проектните предложения получили точки по този критерий. 

3 „Стопанството на кандидата е с размер от 8 000 до 12 000 евро СПО”, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий. 

4 „Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст до 40 

години”, като предимство получават проектните предложения получили точки 

по този критерий. 
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5 „Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ”, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий. 

6 „Проектът води до създаване на заетост”, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  

проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече 

работни места. 

 

За мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”: 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-4.2 

1 „Проектът включва преработка на суровини от чувствителните сектори 

(животновъдство, зеленчукови, овощни, влакнодайни, медицински и 

ароматни култури)“, като предимство получават проектните предложения 

получили точки по този критерий. 

2 „Проектът е за инвестиции насочени директно за опазване на околната 

среда”, като предимство получават проектните предложения получили точки по 

този критерий. 

3 „Проектът включва преработка на произвеждани в района земеделски 

продукти”, като предимство получават проектните предложения получили точки 

по този критерий. 

4 „Проектът допринася за създаване на поне 2 нови работни места”, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  

проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече 

работни места. 

 

За Мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”: 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-6.4 

 

1 

„Проектът включва инвестиции в производство“, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий. 

 

2 

„Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство, 

услуга или продукт или е за развитие на занаяти”, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий.  

 

3 

„Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или образование в 

сектора, за който се кандидатства”, като предимство получават проектните 

предложения получили точки по този критерий 

 „Проектът създава заетост извън семейството и/или осигурява работни 
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4 места за жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години:  

         - до 7 нови раб. места – по 2 точки на раб. място;  

         - над 7 нови раб. места – 15 т.”,  

като предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий 

 

5 

„Проектът да е представен от:  

       - младежи под 40 години - 7 т.;  

       - и/или жени и/или роми – 3 т.;  

/точките по този критерий се натрупват/, 

като предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий 

6 „Проектът е предоставен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ“, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Условия за финансиране на проекти с еднакъв брой точки по мярка 19.2-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” влизат в сила след одобрение на 

промяната на Стратегията за ВОМР. 

 

За Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“: 

 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-7.2 

1 „Проектът предвижда реконструкция на площадки, зелени площи и/или 

осветление и/или спортни съоръжения“, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий 

2 „Проектът да предлага инвестиции в населени места с общо население над 

500 души”, като предимство получават проектните предложения получили точки 

по този критерий. 

3 „В изпълнението на проекта се създава заетост за безработни лица”, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  

проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече 

работни места 

4 „Проектът въвежда иновативни технологии или включва инвестиции с 

екологичен ефект”, като предимство получават проектните предложения 

получили точки по този критерий. 
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За Мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”: 
 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-7.5 

1 „Проектът да създава заетост на жени / или на хора до 40 г. възраст“, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  

проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече работни 

места 

2 „Инвестициите по проекта да водят до подобряване на околната среда и 

осигуряване на екологичен ефект и въздействие“, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий. 

 

За Мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и 

природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“: 

 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-7.6 

1 „Проекти, които популяризират ценно културно и историческо наследство от 

територията, качеството на природната среда и приносът на традиционното 

земеползване и грижа към гората за опазване на биоразнообразието и местно 

културно наследство“, като предимство получават проектните предложения 

получили точки по този критерий. 

2 „Проектът е разработен от младежи“, като предимство получават проектните 

предложения получили точки по този критерий. 

3 „Привлечени в дейности по проекта са доброволци, родители, активни 

граждани и младежи“, като предимство получават проектните предложения 

получили точки по този критерий. 

 

За Мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти”: 
 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-8.6 

1 „Проектът да създава устойчива заетост“, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  

проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече работни 

места 

2 „Проектът включва инвестиции за закупуване на техника, която притежава 

валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за 

одобрение на типа на Европейската общност)”, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий. 
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