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Приложение № 1 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ № 3 

ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

ПО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД50-10/25.01.2017 Г. 

НА СНЦ “МИГ ПОМОРИЕ” 

 

От Иван Атанасов Алексиев, Председател на УС 

 

 

Представляващ: 

СНЦ “МИГ-ПОМОРИЕ” 

Регистрация по ЕИК: 177023379 

№ на петстранния договор: РД50-10/25.01.2017 г. 

Седалище на управление: гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. “Княз Борис I” 

№96А, офис 12 и 16 

Електронен адрес на МИГ: office@mig-pomorie.eu 

 

 

 

УВАЖАEМА Г-ЖО ВАСИЛЕВА, 

 

1. Искане за промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в 

съдържанието на Мярка 1“Инвестиции в земеделски стопанства”: 

Заявявам промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в част „Критериите за 

оценка на проектите и тяхната тежест“ в т. 5 Описание на мерките (стр. 49 от СВОМР) на 

Мярка 1 “Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана чрез Програма за развитие 

на селските райони 2014-2020 г. (ЕЗФРСР), както следва: 

 

1.1. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната 

тежест“ на т. 5 „Описание на мерките“ на мярка 1 (стр. 49):  

 

1.1.1. Искана промяна в част „Основни критерии – Съответствие на 

проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката (60 т.) и 

Специфични критерии (40 т.)“ на мярка 1 да се замени с: 

 

1. Проектът е на кандидати, които не са получавали помощ от ЕС – 15 т. 

2. Проектът води до опазване на компонентите на околната среда – 10 т.; 

3. Проектът е свързан с инвестиции за достигане или спазване на стандарти на 

Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства – 15 т.; 

4. Проектът насърчава на сътрудничеството между земеделските стопани – 10 т. 

5. Проекти, свързани с производство на биологични земеделски продукти – 10 т. 

6. Проекти, насърчаващи заетостта чрез разкриването на работни места – 20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни места –

20 т. 

mailto:office@mig-pomorie.eu
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- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места – 

10 т. 

7.  Проектът предвижда инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или 

въвеждане на иновации в стопанствата, включително технологии, водещи до 

намаляването на вредните емисии – 10 т. 

8.  Проектът се изпълнява в обхвата на необлагодетелствани райони (Габерово, 

Дъбник, Лъка) – 10 т. 

 

1.1.2. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната 

тежест“ на т. 5 „Описание на мерките“ (стр. 50) на мярка 1 – Прибавяне на следния 

текст след критериите за оценка: 

 

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой 

точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 

 

- по-високи показатели за критерий 6. Проекти, насърчаващи заетостта чрез 

разкриването на работни места“ 

- по-високи показатели за критерий 7. Проекти с инвестиции за повишаване на 

енергийната ефективност и/или въвеждане на иновации в стопанствата, 

включително технологии, водещи до намаляването на вредните емисии“; 

- по-високи показатели за критерий 8. Проекти, които се изпълняват в обхвата на 

необлагодетелствани райони (Габерово, Дъбник, Лъка). 

 

2. Искане за промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в 

съдържанието на Мярка 2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”: 

 

Заявявам промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в част „Критериите за 

оценка на проектите и тяхната тежест“ в т. 5 ‚Описание на мерките“ (стр. 54 от СВОМР) 

на Мярка 2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 

финансирана чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ЕЗФРСР), както 

следва: 

 

2.1. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната 

тежест“ на т. 5 „Описание на мерките“ (стр. 54):  

 

2.1.1. Искана промяна в част „Основни критерии – Съответствие на 

проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката (60 т.) и 

Специфични критерии (40 т.)“ да се замени с: 

 

        1. Проектът предвижда къси вериги на доставка – 10 т.; 

2. Проектът води до опазване на компонентите на околната среда – 10 т.; 

3. Проектът води до постигане на съответствие със стандартите на Европейския 

съюз – 15 т.; 
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4. Преработка на суровини от чувствителни сектори (Над 50 % от обема на 

преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в 

обхвата на чувствителните сектори.) – 20 т. 

5. Подпомагане на проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива 

заетост на територията на селските райони – 20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни 

места – 20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места 

– 10 т. 

6. Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони 

(Габерово, Дъбник, Лъка) – 10 т. 

7. Подпомагане на проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и 

иновации в преработвателната промишленост – 15 т. 

 

2.1.2. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната 

тежест“ на т. 5 (стр. 54) – Прибавяне на следния текст след част критериите за оценка: 

 

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой 

точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 

 

- по-високи показатели за критерий 4. Преработка на суровини от 

чувствителни сектори (Над 50 % от обема на преработваните суровини са от 

растителен или животински произход, попадащи в обхвата на 

чувствителните сектори.); 

- по-високи показатели за критерий 5. Проекти, чието изпълнение води до 

осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони; 

- по-високи показатели за критерий 7. Подпомагане на проекти за въвеждане 

на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната 

промишленост. 

 

3. Искане за промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в 

съдържанието на Мярка 3 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”: 

Заявявам промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в част „Критериите за 

оценка на проектите и тяхната тежест“ в т. 5 Описание на мерките (стр. 57 от СВОМР) на 

Мярка 3 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, финансирана чрез Програма 

за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ЕЗФРСР), както следва: 

 

3.1. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната 

тежест“ на т. 5 „Описание на мерките“ на мярка 3 (стр. 57):  

 

3.1.1. Искана промяна в част „Основни критерии – Съответствие на 

проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката (60 т.) и 

Специфични критерии (40 т.)“ на мярка 3 да се замени с: 
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1. Проекти, отговарящи на Приоритет 3, „Специфична цел 1: Съхраняване и 

валоризиране на природните и културни ценности в община Поморие“ и/или 

Специфична цел 2 „Максимално оползотворяване на културното и природно 

наследство за развитие на конкурентноспособни туристически продукти“ на 

Общински план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020г. – 10 т. 

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

сектора, за който кандидатстват- 10 т.  

3. Проекти на кандидати, осъществявали дейност най – малко 1 година, преди 

датата на кандидатстване – 10 т.  

4. Проектът е свързан с производствени дейности – 10 т.; 

5. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни 

форми на туризъм – 15 т. 

6. Проекти, създаващи работни места – 20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни места – 

20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места – 

10 т. 

7. Проекти включващи технологиите в областта на „зелената икономика“, 

включително на енергия от ВЕИ – 10 т. 

8. Проектът е за развитие на неземеделски дейности извън общинския център– 

15 т. 

 3.2. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната 

тежест“ на т. 5 (стр. 57) на мярка 3 – Прибавяне на следния текст след критериите за 

оценка: 

 

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки 

по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 

 

- по-високи показатели за критерий 6. Проекти, създаващи работни места; 

- по-високи показатели за критерий 8. Проекти за развитие на неземеделски 

дейности извън общинския център; 

- по-високи показатели за критерий 5. Проекти за развитие на селски, еко и културен 

туризъм и др. алтернативни форми на туризъм. 

 

4. Искане за промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в 

съдържанието на Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”: 

Заявявам промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в част „Критериите за 

оценка на проектите и тяхната тежест“ в т. 5 Описание на мерките (стр. 59 и 60 от 

СВОМР) на Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. (ЕЗФРСР), както следва: 
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4.1. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната 

тежест“ на т. 5 (стр. 59 и 60):  
  

4.1.1. Искана промяна в част „Основни критерии – Съответствие на 

проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката (60 т.) и 

Специфични критерии (40 т.)“ да се замени с: 

 

1. Проекти, отговарящи на Приоритет 1 „Модернизирана базисна инфраструктура и 

качествена жизнена и околна среда” на Общински план за развитие на община 

Поморие за периода 2014-2020г. – 15 т. 

2. Проекти с дейности в населени места извън общинския център – 15 т; 

3. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие1 - 20 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с 

общо население над 2000 души (по данни на Националния статистически институт 

към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 20 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с 

общо население от 1001 до 2000 души (по данни на Националния статистически 

институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 10 т.  

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с 

общо население до 1000 души (по данни на Националния статистически институт 

към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 5 т. 

     4.  Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности – 20 т. 

- При изпълнение дейностите по проекта кандидатът ще създаде над 2 работни 

места – 20 т. 

- При изпълнение дейностите по проекта кандидатът ще създаде до 2 работни 

места – 10 т. 

5.  Проекти, които имат готова техническа документация - инвестиционен проект, 

изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие с 

изискванията на ЗУТ – 10 т. 

6. Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен 

ефект и въздействие – 10 т.;  

                                                 
1 По дейност: Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински 

пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях 

Точките по този критерий се определят като: 

-      се отчете сборът на реконструираните улици в рамките на едно населено място, независимо от това дали 

има директна свързаност между реконструираните участъци. Населението на населено място с най-висок 

сбор се взима предвид при определяне на точките по този критерий; 

- се отчете броят на населението на населеното място/населените места, обслужвани от най-дългата 

реконструирана/рехабилитирана пътна отсечка, измерена в мерна единица за дължина (м., км.) от 

съответния общински път 
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7. Проектът предвижда изграждане и на достъпна инфраструктура за хора в 

неравностойно положение – 10 т. 

4.1.2. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната  

тежест“ на т. 5 (стр. 60) – Прибавяне на следния текст след критериите за оценка: 

 

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки 

по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 

 

- по-високи показатели за критерий 3. Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги, и обхвата на  териториално въздействие; 

- по-високи показатели за критерий 2. Проекти с дейности в населени места извън 

общинския център 

- по-високи показатели за критерий 4. Проекти, създаващи работни места при 

изпълнение на допустимите дейности. 

 

5. Искане за промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в 

съдържанието на Мярка 5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура”: 

 

Заявявам промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в част „Критериите за 

оценка на проектите и тяхната тежест“ в т. 5 Описание на мерките (стр. 62 от СВОМР) на 

Мярка 5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура”, финансирана чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

г. (ЕЗФРСР), както следва: 

 

5.1. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната 

тежест“ на т. 5 „Описание на мерките“ (стр. 62):  
 

5.1.1. Искана промяна в част „Основни критерии – Съответствие на 

проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката (60 т.) и 

Специфични критерии (40 т.)“ да се замени с: 

 

1. Проекти, отговарящи на Приоритет 3 „Устойчиво развитие на туризма, 

съхраняване и валоризиране на уникалните природни и културни ценности в 

община Поморие“, Специфична цел 2 „Максимално оползотворяване на 

културното и природно наследство за развитие на конкурентноспособни 

туристически продукти“ и/или на Специфична цел 1 „Съхраняване и валоризиране 

на природните и културни ценности в община Поморие“ на Общински план за 

развитие на община Поморие за периода 2014-2020 г. – 10 т. 

2. Брой население в населените места, където ще се извършват допустимите 

дейности – 20 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени 

места с общо население над 2000 души (по данни на Националния статистически 

институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 20 т. 
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- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени 

места с общо население от 1001 до 2000 души (по данни на Националния 

статистически институт към края на годината, предхождаща датата на 

кандидатстване) – 10 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени 

места с общо население до 1000 души (по данни на Националния статистически 

институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 5 т. 

3. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности – 

20 т. 

- При изпълнение дейностите по проекта ще бъдат създадени кандидатът ще 

създаде над 2 работни места – 20 т. 

- При изпълнение дейностите по проекта ще бъдат създадени кандидатът ще 

създаде до 2 работни места – 10 т. 

4. Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен 

ефект и въздействие -10 т.  

5.  Проекти с дейности в населени места извън общинския център -10 т. 

6. Проекти с инвестиции за опазване и популяризиране на културното, природно и 

историческо наследство - 15 т.  

7. Проекти с инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура за публично 

ползване и/или разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, 

атракциите, съоръженията за посетители в селските райони – 15 т.  

 

5.1.2. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната  

тежест“ на т. 5 (стр. 62) – Прибавяне на следния текст след критериите за оценка: 

 

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки 

по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 

 

- по-високи показатели за критерий 5. Проекти с дейности в населени места извън 

общинския център; 

- по-високи показатели за критерий 2. Брой население в населените места, където ще 

се извършват допустимите дейности; 

- по-високи показатели за критерий 3. Проекти, създаващи работни места при 

изпълнение на допустимите дейности. 

 

 

 В тази връзка моля за разглеждане на нашето искане, към което прилагаме 

следните документи: 

 

1. Решение на колективния върховен орган на “МИГ Поморие” за промяна в 

одобрената СВОМР с Протокол № 9/10.08.2018 г.; 

2. Протокол от проведено обществено обсъждане за промяната в одобрената 

СВОМР; 

 2.    Обосновка за исканите промени (Приложение № 2); 

 3.    Справка за подадените, одобрените и платените проекти : НЕПРИЛОЖИМО; 

4.  Справка за договорения и наличния бюджет и план за договарянето му: 

НЕПРИЛОЖИМО. 
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Приложение № 2 

 

По т. 1. Искане за промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в 

съдържанието на Мярка 1 “Инвестиции в земеделски стопанства”: 

 

1.1. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната 

тежест“ на т. 5 „Описание на мерките“ на мярка 1 (стр. 49):  

 

1.1.1. Искана промяна в част „Основни критерии – Съответствие на проектното 

предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката (60 т.) и Специфични 

критерии (40т.)“ да се замени с: 

 

9. Проектът е на кандидати, които не са получавали помощ от ЕС – 15 т. 

10. Проектът води до опазване на компонентите на околната среда – 10 т.; 

11. Проектът е свързан с инвестиции за достигане или спазване на стандарти на 

Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства – 15 т.; 

12. Проектът насърчава на сътрудничеството между земеделските стопани – 10 т. 

13. Проекти, свързани с производство на биологични земеделски продукти – 10 т. 

14. Проекти, насърчаващи заетостта чрез разкриването на работни места – 20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни места –20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места – 10 т. 

15.  Проектът предвижда инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или 

въвеждане на иновации в стопанствата, включително технологии, водещи до 

намаляването на вредните емисии – 10 т. 

16.  Проектът се изпълнява в обхвата на необлагодетелствани райони (Габерово, 

Дъбник, Лъка) – 10 т.; 

 

Основание: 

На основание чл. 39, т. 5 от Наредба №22/2015 г. и чл. 18, ал. 1, т. 5 от 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г. по отношение на 

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

проектите и интензитет на помощта. 

 

Обосновка: 

При изготвянето на Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие в част „Критериите за 

оценка на проектите и тяхната тежест“ на т. 5 (стр. 49) е записано: „Основни критерии – 

Съответствие на проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката 

(60 т.)“. Описването на основните критерии по този начин е прекалено общо и не дава 

яснота как точно ще бъде измервано съответствието на проектното предложение с целите, 

дейностите и изискванията на мярката. Липсва разбивка на основните критерии по под-

категории (напр. Съответствие на проектното предложение с целите; Съответствие на 

проектното предложение с дейностите и Съответствие на проектното предложение с 
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изискванията на мярката). Освен това липсват пояснения и точкуване на отделните 

критерии. 

 

С цел избягване на свободно интерпретиране на критериите за оценка, както и 

улесняване работата на оценителите по време на етап Техническа и финансова оценка 

предлагаме разбивка на критериите (включваща специфичните критерии, одобрени в 

СВОМР и добавяща нови критерии, отговарящи на анализите, изготвени по време на 

разписването на Стратегията), обоснована със следните аргументи: 

 

 

1. Проектът е на кандидати, които не са получавали помощ от ЕС– 15 т.; 

 

2. Проектът води до опазване на компонентите на околната среда – 10 т. - 

критерият съответства на целите на мярка 1, описани на стр. 45, както и на 

приоритетите на Общинския план за развитие на община Поморие 2014-2020 г., 

Приоритет 2: Енергоефективна икономика основана на модерни технологии и 

иновации, насърчаване на инвестициите, Специфична цел 1: Насърчаване на 

инвестициите в енергийна ефективност, технологична модернизация и иновации в 

предприятията, Мярка 2.1.1. Подобряване на енергийната ефективност и 

насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници в предприятията; 

 

3. Проектът е свързан с инвестиции за достигане или спазване на стандарти на 

Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства – 15 т. 

критерият съответства на целите от мярка 1 на СВОМР, описани на стр. 45, както и 

на приоритетите на Общинския план за развитие на община Поморие 2014-2020 г., 

Приоритет 5: Устойчиво и балансирано развитие на селищната мрежа на община 

Поморие, Специфична цел 2: Балансирано развитие на околната територия в 

рамките на общината и укрепване на функционалните връзки между населените 

места, Мярка 5.2.2. Развитие на селското стопанство и конкурентен хранително-

преработвателен сектор, насърчаване диверсификацията на икономическите 

дейности; 

 

4. Проектът насърчава на сътрудничеството между земеделските стопани – 10 т. - 

критерият съответства на целите от мярка 1 на СВОМР, описани на стр. 45, както и 

на приоритетите на Общинския план за развитие на община Поморие 2014-2020 г.; 

 

5. Проекти, свързани с производство на биологични земеделски продукти – 10 т. – в 

анализа, изготвен към СВОМР на МИГ Поморие предимство е дадено на 

инвестиции, свързани с биологично земеделие, описано на стр. 49; 

 

6. Проекти, насърчаващи заетостта чрез разкриването на работни места – 20 т. – 

Критерият се допълва със следната разбивка: 

 

-С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни места – 20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места – 10 т. 

Необходимостта от разбивка на този критерии на под-категории се обуславя от 

прекалено общото му описание, което би довело до формиране на проектни 

предложения с равен брой точки по време на Техническата и финансова оценка. 
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7. Проектът предвижда инвестиции за повишаване на енергийната ефективност 

и/или въвеждане на иновации в стопанствата, включително технологии, водещи до 

намаляването на вредните емисии – 10 т.; 

 

8. Проектът се изпълнява в обхвата на необлагодетелствани райони (Габерово, 

Дъбник, Лъка) – 10 т. 

 

1.1.2. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната 

тежест“ на т. 5 „Описание на мерките“ (стр. 50) на мярка 1 – Прибавяне на следния 

текст след критериите за оценка: 

 

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой 

точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 

 

- по-високи показатели за критерий 6. Проекти, насърчаващи заетостта чрез 

разкриването на работни места“ 

- по-високи показатели за критерий 7. Проекти с инвестиции за повишаване на 

енергийната ефективност и/или въвеждане на иновации в стопанствата, 

включително технологии, водещи до намаляването на вредните емисии“; 

- по-високи показатели за критерий 8. Проекти, които се изпълняват в обхвата на 

необлагодетелствани райони (Габерово, Дъбник, Лъка). 

 

Основание:  

На основание чл. 39, т. 5 от Наредба №22/2015 г. и чл. 18, ал. 1, т. 5 от 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г. по отношение на 

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

проектите и интензитет на помощта. 

 

Обосновка: 

Текстът се добавя с цел избягване на формиране на проектни предложения с равен 

брой точки и коректно изпълнение на етап Техническа и финансова оценка на проектните 

предложения. 

   

 

По т. 2. Искане за промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в 

съдържанието на Мярка 2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”: 

2.1. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест“ 

на т. 5 (стр. 54) на мярка 2:  

 

2.1.1. Искана промяна в част „Основни критерии – Съответствие на 

проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката (60 т.) и 

Специфични критерии (40 т.)“ на мярка 2 да се замени с: 

 

        1. Проектът предвижда къси вериги на доставка – 10 т.; 
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2. Проектът води до опазване на компонентите на околната среда – 10 т.; 

3. Проектът води до постигане на съответствие със стандартите на Европейския 

съюз – 15 т.; 

4. Преработка на суровини от чувствителни сектори (Над 50 % от обема на 

преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в 

обхвата на чувствителните сектори.) – 20 т. 

5. Подпомагане на проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива 

заетост на територията на селските райони – 20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни 

места – 20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места 

– 10 т. 

6. Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони 

(Габерово, Дъбник, Лъка) – 10 т. 

7. Подпомагане на проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и 

иновации в преработвателната промишленост – 15 т. 

 

Основание: 

На основание чл. 39, т. 5 от Наредба №22/2015 г. и чл. 18, ал. 1, т. 5 от 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г. по отношение на 

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

проектите и интензитет на помощта. 

 

Обосновка: 

При изготвянето на Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие в част „Критериите за 

оценка на проектите и тяхната тежест“ на т. 5 (стр. 54) е записано: „Основни критерии – 

Съответствие на проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката 

(60 т.)“. Описването на основните критерии по този начин е прекалено общо и не дава 

яснота как точно ще бъде измервано съответствието на проектното предложение с целите, 

дейностите и изискванията на мярката. Липсва разбивка на основните критерии по под-

категории (напр. Съответствие на проектното предложение с целите; Съответствие на 

проектното предложение с дейностите и Съответствие на проектното предложение с 

изискванията на мярката). Освен това липсват пояснения и точкуване на отделните 

критерии. 

 

С цел избягване на свободно интерпретиране на критериите за оценка, както и 

улесняване работата на оценителите по време на етап Техническа и финансова оценка 

предлагаме разбивка на критериите (включваща специфичните критерии, одобрени в 

СВОМР и добавяща нови критерии, отговарящи на анализите, изготвени по време на 

разписването на Стратегията), обоснована със следните аргументи: 

 

 

1. Проектът предвижда къси вериги на доставка – 10 т. - критерият съответства на 

целите на мярка 2, описани на стр. 50, както и на приоритетите на Общинския план 

за развитие на община Поморие 2014-2020 г.; 
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2. Проектът води до опазване на компонентите на околната среда – 10 т.- критерият 

съответства на целите на мярка 2, описани на стр. 50, както и на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Поморие 2014-2020 г.: Приоритет 2: 

Енергоефективна икономика основана на модерни технологии и иновации, 

насърчаване на инвестициите, Специфична цел 1: Насърчаване на инвестициите в 

енергийна ефективност, технологична модернизация и иновации в предприятията, 

Мярка 2.1.1. Подобряване на енергийната ефективност и насърчаване използването 

на възобновяеми енергийни източници в предприятията; 

 

3. Проектът води до постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз 

– 15 т. - критерият съответства на целите на мярка 2, описани на стр. 50, както и на 

приоритетите на Общинския план за развитие на община Поморие 2014-2020 г. : 

Приоритет 5: Устойчиво и балансирано развитие на селищната мрежа на община 

Поморие, Специфична цел 2: Балансирано развитие на околната територия в 

рамките на общината и укрепване на функционалните връзки между населените 

места, Мярка 5.2.2. Развитие на селското стопанство и конкурентен хранително-

преработвателен сектор, насърчаване диверсификацията на икономическите 

дейности; 

 

4. Преработка на суровини от чувствителни сектори (Над 50 % от обема на 

преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в 

обхвата на чувствителните сектори.) – 20 т. – критерият се допълва с пояснение, 

определящо какъв обем на преработваните суровини трябва да попада в обхвата на 

чувствителните сектори; 

 

5. Подпомагане на проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива 

заетост на територията на селските райони – 20 т. 

Критерият се допълва със следната разбивка: 

 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни места 

– 20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места – 

10 т. 

Необходимостта от разбивка на този критерии на под-категории се обуславя от 

прекалено общото му описание, което би довело до формиране на проектни 

предложения с равен брой точки по време на Техническата и финансова оценка; 

 

6. Проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони (Габерово, 

Дъбник, Лъка) – 10 т.; 
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7. Подпомагане на проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и 

иновации в преработвателната промишленост – 15 т. 

 

2.1.2. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната 

тежест“ на т. 5 (стр. 54) на мярка 2 – Прибавяне на следния текст след част 

критериите за оценка: 

 

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой 

точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 

 

- по-високи показатели за критерий 4. Преработка на суровини от 

чувствителни сектори (Над 50 % от обема на преработваните суровини са от 

растителен или животински произход, попадащи в обхвата на 

чувствителните сектори.); 

- по-високи показатели за критерий 5. Проекти, чието изпълнение води до 

осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони; 

- по-високи показатели за критерий 7. Подпомагане на проекти за въвеждане 

на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната 

промишленост. 

 

Основание:  

На основание чл. 39, т. 5 от Наредба №22/2015 г. и чл. 18, ал. 1, т. 5 от 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г. по отношение на 

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

проектите и интензитет на помощта. 

 

Обосновка: 

Текстът се добавя с цел избягване на формиране на проектни предложения с равен 

брой точки и коректно изпълнение на етап Техническа и финансова оценка на проектните 

предложения. 
 

По т. 3. Искане за промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в 

съдържанието на Мярка 3 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”: 

Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест“ на т. 

5 (стр. 57):  

 

3.1.1. Искана промяна в част „Основни критерии – Съответствие на 

проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката (60 т.) и 

Специфични критерии (40т.)“ да се замени с: 

 

9. Проекти, отговарящи на Приоритет 3, „Специфична цел 1: Съхраняване и 

валоризиране на природните и културни ценности в община Поморие“ и/или 

Специфична цел 2 „Максимално оползотворяване на културното и природно 
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наследство за развитие на конкурентноспособни туристически продукти“ на 

Общински план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020г. – 10 т. 

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

сектора, за който кандидатстват- 10 т.  

11. Проекти на кандидати, осъществявали дейност най – малко 1 година, преди 

датата на кандидатстване – 10 т.  

12. Проектът е свързан с производствени дейности – 10 т.; 

13. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни 

форми на туризъм – 15 т. 

14. Проекти, създаващи работни места – 20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни места – 

20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места – 

10 т. 

15. Проекти включващи технологиите в областта на „зелената икономика“, 

включително на енергия от ВЕИ – 10 т. 

16. Проектът е за развитие на неземеделски дейности извън общинския център– 

15 т. 

 

Основание: 

На основание чл. 39, т. 5 от Наредба №22/2015 г. и чл. 18, ал. 1, т. 5 от 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г. по отношение на 

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

проектите и интензитет на помощта. 

 

Обосновка: 

При изготвянето на Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие в част „Критериите за 

оценка на проектите и тяхната тежест“ на т. 5 (стр. 49) е записано: „Основни критерии – 

Съответствие на проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката 

(60 т.)“. Описването на основните критерии по този начин е прекалено общо и не дава 

яснота как точно ще бъде измервано съответствието на проектното предложение с целите, 

дейностите и изискванията на мярката. Липсва разбивка на основните критерии по под-

категории (напр. Съответствие на проектното предложение с целите; Съответствие на 

проектното предложение с дейностите и Съответствие на проектното предложение с 

изискванията на мярката). Освен това липсват пояснения и точкуване на отделните 

критерии. 

 

С цел избягване на свободно интерпретиране на критериите за оценка, както и 

улесняване работата на оценителите по време на етап Техническа и финансова оценка 

предлагаме разбивка на критериите (включваща специфичните критерии, одобрени в 

СВОМР и добавяща нови критерии, отговарящи на анализите, изготвени по време на 

разписването на Стратегията), обоснована със следните аргументи: 

 

1. Проекти, отговарящи на Приоритет 3, „Специфична цел 1: Съхраняване и 

валоризиране на природните и културни ценности в община Поморие“ и/или 
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Специфична цел 2 „Максимално оползотворяване на културното и природно 

наследство за развитие на конкурентноспособни туристически продукти“ на 

Общински план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020г. – 10 т. 

– критерият съответства на приоритетите и целите на СВОМР; 

 

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

сектора, за който кандидатстват- 10 т. - дава се приоритет на кандидати, 

притежаващи опит за реализиране на проекти в сектора, за който 

кандидатстват, както и се гарантира ефективното и прозрачно усвояване на 

финансовите средства; 

 

3. Проекти на кандидати, осъществявали дейност най – малко 1 година, преди 

датата на кандидатстване – 10 т. - доказва се опит за осъществяване на 

дейността и възможност за ефективно усвояване на средствата; 

 

4. Проектът е свързан с производствени дейности – 10 т. – критерият е в 

съответствие с целите на СВОМР, където се дава предимство на проекти 

свързани с производство, поради вече развития туристически профил на 

региона – съгласно стр. 26. 

 

5. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни 

форми на туризъм – 15 т.; 

 

6. Проекти, създаващи работни места -20 т. 

Критерият се допълва със следната разбивка: 

 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде над 2 работни места – 

20 т. 

- С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде до 2 работни места – 

10 т. 

 

Необходимостта от разбивка на този критерии на под-категории се обуславя от 

прекалено общото му описание, което би довело до формиране на проектни 

предложения с равен брой точки по време на Техническата и финансова 

оценка; 

 

7. Проекти включващи технологиите в областта на „зелената икономика“, 

включително на енергия от ВЕИ – 10 т.; 

 

8. Проектът е за развитие на неземеделски дейности извън общинския център– 

15 т. – Специфичният критерий, одобрен в СВОМР беше описан по следния 

начин: „Проектът е за развитие на туризма извън общинския център“. 

Предлагаме замяна на „туризма“ с „неземеделски дейности“, тъй като в 

съответствие с анализите, изготвени с разписването на СВОМР, приоритет се 

дава на дейности, различни от туристическите, поради вече развития 

туристически профил на региона – съгласно стр. 26. 
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3.2. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната 

тежест“ на т. 5 (стр. 57) на мярка 3 – Прибавяне на следния текст след критериите за 

оценка: 

 В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой 

точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 

 

- по-високи показатели за критерий 6. Проекти, създаващи работни места; 

- по-високи показатели за критерий 8. Проекти за развитие на неземеделски 

дейности извън общинския център; 

- по-високи показатели за критерий 5. Проекти за развитие на селски, еко и културен 

туризъм и др. алтернативни форми на туризъм. 

 

Основание:  

На основание чл. 39, т. 5 от Наредба №22/2015 г. и чл. 18, ал. 1, т. 5 от 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г. по отношение на 

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

проектите и интензитет на помощта. 

 

Обосновка: 

Текстът се добавя с цел избягване на формиране на проектни предложения с равен 

брой точки и коректно изпълнение на етап Техническа и финансова оценка на проектните 

предложения. 

 

По т. 4. Искане за промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в 

съдържанието на Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”: 

4.1. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест“ 

на т. 5 (стр. 59):  

 

4.1.1. Искана промяна в част „Основни критерии – Съответствие на 

проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката (60 т.) и 

Специфични критерии (40т.)“ да се замени с: 

 

1. Проекти, отговарящи на Приоритет 1 „Модернизирана базисна инфраструктура и 

качествена жизнена и околна среда” на Общински план за развитие на община Поморие за 

периода 2014-2020г. – 15 т. 

2. Проекти с дейности в населени места извън общинския център – 15 т; 

3. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата 

на териториално въздействие2 - 20 т. 

                                                 
2 По дейност: Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински 

пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях 
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- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с 

общо население над 2000 души (по данни на Националния статистически институт към 

края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 20 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с 

общо население от 1001 до 2000 души (по данни на Националния статистически институт 

към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 10 т.  

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с 

общо население до 1000 души (по данни на Националния статистически институт към 

края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 5 т. 

 4.  Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности – 

20 т. 

- При изпълнение дейностите по проекта кандидатът ще създаде над 2 работни 

места – 20 т. 

- При изпълнение дейностите по проекта кандидатът ще създаде до 2 работни места 

– 10 т. 

5.  Проекти, които имат готова техническа документация - инвестиционен проект, 

изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие с 

изискванията на ЗУТ – 10 т. 

6.   Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен 

ефект и въздействие – 10 т.;  

7. Проектът предвижда изграждане и на достъпна инфраструктура за хора в 

неравностойно положение – 10 т. 

 

Основание: 

На основание чл. 39, т. 5 от Наредба №22/2015 г. и чл. 18, ал. 1, т. 5 от 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г. по отношение на 

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

проектите и интензитет на помощта. 

 

Обосновка: 

При изготвянето на Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие в част „Критериите за 

оценка на проектите и тяхната тежест“ на т. 5 (стр. 49) е записано: „Основни критерии – 

Съответствие на проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката 

(60 т.)“. Описването на основните критерии по този начин е прекалено общо и не дава 

яснота как точно ще бъде измервано съответствието на проектното предложение с целите, 

дейностите и изискванията на мярката. Липсва разбивка на основните критерии по под-

категории (напр. Съответствие на проектното предложение с целите; Съответствие на 

проектното предложение с дейностите и Съответствие на проектното предложение с 

изискванията на мярката). Освен това липсват пояснения и точкуване на отделните 

критерии. 

                                                                                                                                                             
Точките по този критерий се определят като: 

-      се отчете сборът на реконструираните улици в рамките на едно населено място, независимо от това дали 

има директна свързаност между реконструираните участъци. Населението на населено място с най-висок 

сбор се взима предвид при определяне на точките по този критерий; 

- се отчете броят на населението на населеното място/населените места, обслужвани от най-дългата 

реконструирана/рехабилитирана пътна отсечка, измерена в мерна единица за дължина (м., км.) от 

съответния общински път 
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С цел избягване на свободно интерпретиране на критериите за оценка, както и 

улесняване работата на оценителите по време на етап Техническа и финансова оценка 

предлагаме разбивка на критериите (включваща специфичните критерии, одобрени в 

СВОМР и добавяща нови критерии, отговарящи на анализите, изготвени по време на 

разписването на Стратегията), обоснована със следните аргументи: 

 

1. Проекти, отговарящи на Приоритет 1 „Модернизирана базисна инфраструктура и 

качествена жизнена и околна среда“ на Общински план за развитие на община 

Поморие за периода 2014-2020г. – 15 т. - критерият съответства на приоритетите и 

целите на СВОМР; 

2. Проекти с дейности в населени места извън общинския център – 15 т; 

3. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие3 - 20 т. 

Критерият се допълва със следната разбивка 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места 

с общо население над 2000 души (по данни на Националния статистически 

институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 20 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места 

с общо население от 1001 до 2000 души (по данни на Националния 

статистически институт към края на годината, предхождаща датата на 

кандидатстване) – 10 т.  

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места 

с общо население до 1000 души (по данни на Националния статистически 

институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 5 т. 

    Необходимостта от разбивка на този критерии на под-категории се обуславя от 

прекалено общото му описание, което би довело до формиране на проектни предложения 

с равен брой точки по време на Техническата и финансова оценка; 

4. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности – 20 

т. 

Критерият се допълва със следната разбивка: 

 

При изпълнение дейностите по проекта кандидатът ще създаде над 2 работни места 

– 10 т. 

                                                 
3 По дейност: Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински 

пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях 

Точките по този критерий се определят като: 

-      се отчете сборът на реконструираните улици в рамките на едно населено място, независимо от това дали 

има директна свързаност между реконструираните участъци. Населението на населено място с най-висок 

сбор се взима предвид при определяне на точките по този критерий; 

- се отчете броят на населението на населеното място/населените места, обслужвани от най-дългата 

реконструирана/рехабилитирана пътна отсечка, измерена в мерна единица за дължина (м., км.) от 

съответния общински път 
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При изпълнение дейностите по проекта кандидатът ще създаде до 2 работни места 

– 5 т. 

Необходимостта от разбивка на този критерии на под-категории се обуславя от 

прекалено общото му описание, което би довело до формиране на проектни 

предложения с равен брой точки по време на Техническата и финансова оценка; 

5. Проекти, които имат готова техническа документация - инвестиционен проект, 

изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие с 

изискванията на ЗУТ – 10 т. – критерият се допълва с цел даване на по-добра 

яснота на бенефициентите, какво представлява термина „техническа 

документация“; 

6. Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен 

ефект и въздействие – 10 т. критерият съответства на изискванията на мярка 4 (в 

част „Недопустими разходи“ на стр. 59), както и на приоритетите на Общинския 

план за развитие на община Поморие 2014-2020 г.; 

7. Проектът предвижда изграждане и на достъпна инфраструктура за хора в 

неравностойно положение – 10 т. – критерият съответства на нуждите на уязвимите 

групи на територията на МИГ, съгласно т. 3.4. от СВОМР. 

4.1.2. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната  

тежест“ на т. 5 (стр. 60) – Прибавяне на следния текст след критериите за оценка: 

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки 

по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 

- по-високи показатели за критерий 3. Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги, и обхвата на  териториално въздействие; 

- по-високи показатели за критерий 2. Проекти с дейности в населени места извън 

общинския център 

- по-високи показатели за критерий 4. Проекти, създаващи работни места при 

изпълнение на допустимите дейности. 

 

Основание:  

На основание чл. 39, т. 5 от Наредба №22/2015 г. и чл. 18, ал. 1, т. 5 от 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г. по отношение на 

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

проектите и интензитет на помощта. 

 

Обосновка: 

Текстът се добавя с цел избягване на формиране на проектни предложения с равен 

брой точки и коректно изпълнение на етап Техническа и финансова оценка на проектните 

предложения. 
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По т. 5. Искане за промяна на Стратегия за ВОМР на “МИГ Поморие” в 

съдържанието на Мярка 5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура”: 

 

5.1. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест“ 

на т. 5 (стр. 62):  

 

5.1.1. Искана промяна в част „Основни критерии – Съответствие на 

проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката (60 т.) и 

Специфични критерии (40 т.)“ да се замени с: 

1. Проекти, отговарящи на Приоритет 3 „Устойчиво развитие на туризма, 

съхраняване и валоризиране на уникалните природни и културни ценности в 

община Поморие“, Специфична цел 2 „Максимално оползотворяване на 

културното и природно наследство за развитие на конкурентноспособни 

туристически продукти“ и/или на Специфична цел 1 „Съхраняване и валоризиране 

на природните и културни ценности в община Поморие“ на Общински план за 

развитие на община Поморие за периода 2014-2020г. – 10 т. 

3. Брой население в населените места, където ще се извършват допустимите 

дейности – 20 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени 

места с общо население над 2000 души (по данни на Националния статистически 

институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 20 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени 

места с общо население от 1001 до 2000 души (по данни на Националния 

статистически институт към края на годината, предхождаща датата на 

кандидатстване) – 10 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени 

места с общо население до 1000 души (по данни на Националния статистически 

институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 5 т. 

4. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности – 

20 т. 

- При изпълнение дейностите по проекта ще бъдат създадени кандидатът ще 

създаде над 2 работни места – 20 т. 

- При изпълнение дейностите по проекта ще бъдат създадени кандидатът ще 

създаде до 2 работни места – 10 т. 

5. Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен 

ефект и въздействие -10 т.  

6.  Проекти с дейности в населени места извън общинския център -10 т. 

7. Проекти с инвестиции за опазване и популяризиране на културното, природно и 

историческо наследство - 15 т.  
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8. Проекти с инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура за публично 

ползване и/или разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, 

атракциите, съоръженията за посетители в селските райони – 15 т.  

 

Основание: 

На основание чл. 39, т. 5 от Наредба №22/2015 г. и чл. 18, ал. 1, т. 5 от 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г. по отношение на 

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

проектите и интензитет на помощта. 

 

Обосновка: 

При изготвянето на Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие в част „Критериите за 

оценка на проектите и тяхната тежест“ на т. 5 (стр. 49) е записано: „Основни критерии – 

Съответствие на проектното предложение с целите, дейностите, изискванията на мярката 

(60 т.)“. Описването на основните критерии по този начин е прекалено общо и не дава 

яснота как точно ще бъде измервано съответствието на проектното предложение с целите, 

дейностите и изискванията на мярката. Липсва разбивка на основните критерии по под-

категории (напр. Съответствие на проектното предложение с целите; Съответствие на 

проектното предложение с дейностите и Съответствие на проектното предложение с 

изискванията на мярката). Освен това липсват пояснения и точкуване на отделните 

критерии. 

 

С цел избягване на свободно интерпретиране на критериите за оценка, както и 

улесняване работата на оценителите по време на етап Техническа и финансова оценка 

предлагаме разбивка на критериите (включваща специфичните критерии, одобрени в 

СВОМР и добавяща нови критерии, отговарящи на анализите, изготвени по време на 

разписването на Стратегията), обоснована със следните аргументи: 

 

 

1. Проекти, отговарящи на Приоритет 3 „Устойчиво развитие на туризма, 

съхраняване и валоризиране на уникалните природни и културни ценности в 

община Поморие“, Специфична цел 2 „Максимално оползотворяване на 

културното и природно наследство за развитие на конкурентноспособни 

туристически продукти“ и/или на Специфична цел 1 „Съхраняване и валоризиране 

на природните и културни ценности в община Поморие“ на Общински план за 

развитие на община Поморие за периода 2014-2020г. – 10 т. -критерият съответства 

на приоритетите и целите на СВОМР; 

 

2. Брой население в населените места, където ще се извършват допустимите 

дейности – 20 т. 

Критерият се допълва със следната разбивка: 

 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени 

места с общо население над 2000 души (по данни на Националния статистически 

институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 20 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени 

места с общо население от 1001 до 2000 души (по данни на Националния 
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статистически институт към края на годината, предхождаща датата на 

кандидатстване) – 10 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени 

места с общо население до 1000 души (по данни на Националния статистически 

институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 5 т. 

 

Необходимостта от разбивка на този критерии на под-категории се обуславя от 

прекалено общото му описание, което би довело до формиране на проектни 

предложения с равен брой точки по време на Техническата и финансова оценка; 

 

3. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности – 

20 т.  

Критерият се допълва със следната разбивка: 

 

- При изпълнение дейностите по проекта ще бъдат създадени кандидатът ще 

създаде над 2 работни места – 20 т. 

- При изпълнение дейностите по проекта ще бъдат създадени кандидатът ще 

създаде до 2 работни места – 10 т. 

 

Необходимостта от разбивка на този критерии на под-категории се обуславя от 

прекалено общото му описание, което би довело до формиране на проектни 

предложения с равен брой точки по време на Техническата и финансова оценка; 

 

4. Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен 

ефект и въздействие -10 т. - критерият съответства на изискванията на мярка 5 (в 

част „Недопустими разходи“ на стр. 61), както и на приоритетите на Общинския 

план за развитие на община Поморие 2014-2020 г.; 

 

5.  Проекти с дейности в населени места извън общинския център -10 т. 

 

6. Проекти с инвестиции за опазване и популяризиране на културното, природно и 

историческо наследство - 15 т. - критерият съответства на целите на мярка 5, 

описани на стр. 50, както и на приоритетите на Общинския план за развитие на 

община Поморие 2014-2020 г.; 

 

7. Проекти с инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура за публично 

ползване и/или разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, 

атракциите, съоръженията за посетители в селските райони – 15 т. - критерият 

съответства на целите на мярка 5, описани на стр. 50, както и на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Поморие 2014-2020 г.; 
 

 

5.1.2. Искана промяна в част „Критериите за оценка на проектите и тяхната  

тежест“ на т. 5 (стр. 62) на мярка 5 – Прибавяне на следния текст след критериите за 

оценка: 
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В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки 

по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 

- по-високи показатели за критерий 5. Проекти с дейности в населени места извън 

общинския център; 

- по-високи показатели за критерий 2. Брой население в населените места, където ще 

се извършват допустимите дейности; 

- по-високи показатели за критерий 3. Проекти, създаващи работни места при 

изпълнение на допустимите дейности. 

 

Основание:  

На основание чл. 39, т. 5 от Наредба №22/2015 г. и чл. 18, ал. 1, т. 5 от Споразумение за 

изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г. по отношение на критериите за оценка 

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

помощта. 

 

Обосновка: 

Текстът се добавя с цел избягване на формиране на проектни предложения с равен 

брой точки и коректно изпълнение на етап Техническа и финансова оценка на 

проектните предложения.  


