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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
                                                                                      www.eufunds.bg  

“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 
 

ОБОСНОВКА ЗА ИСКАНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА  
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САНДАНСКИ – МИГ САНДАНСКИ“ 

  

Съществуващ текст в Стратегията за 

ВОМР 

Предложение за промяна в Стратегията за 

ВОМР 

Обосновка за исканата 

промяна 
В раздел 5 „Описание на мерките“ В раздел 5 „Описание на мерките“  

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура, туристическа инфраструктура и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура“  

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

 

Критерии за избор на проекти: 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧ

КИ 

1. Дейностите по проекта се изпълняват на 

територията на селата в община Сандански 

и/или град Мелник 

30 

2. Проекти за развитие на интегриран селски 

туризъм, обвързан с други мерки на СМР и 

особено в областта на производство на типични 

за територията земеделски продукти и храни 

10 

Критерии за избор на проекти: 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧК

И 

1. Дейностите по проекта се изпълняват на 

територията на селата в община Сандански и/или 

град Мелник 

30 

2. Проекти за развитие на интегриран селски 

туризъм, обвързан с други мерки на СВОМР и 

особено в областта на производство на типични за 

територията земеделски продукти и храни 

10 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10 от Споразумение № 

РД50- 148/21.10.2016 г. във връзка с чл. 39, 

т. 5 от Наредба № 22 на МЗХГ от 

14.12.2015г. 

Предложената промяна се прави във 

връзка с писмо от УО. Критерий 7 за 

оценка на проектни предложения 

„Проекти, които отговарят на 

приоритетите на Общината“ 

представлява условие за допустимост. 

Имайки предвид, че критерият 

представлява условие за допустимост и 

общинският съвет може да откаже да 

издаде такова решение за кандидати 

ЮЛНЦ същият следва да се промени по 

условията и реда на чл. 39, т. 5 от Наредба 

http://www.eufunds.bg/
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3. Проектът предлага инвестиция в 

туристически атракции/услуги, които са 

значими за идентичността на района /културни 

празници, местни обичаи и занаяти/ 

15 

4. Проектът е консултиран с местната общност 
10 

5. Проекти, създаващи работни места при 

изпълнение на допустимите дейности 

5 

6. Проектът води до подобряване на 

туристическата инфраструктура, атракциите и 

съоръженията за посетители на територията на 

общината 

15 

7. Проекти, които отговарят на приоритетите на 

Общината 

10 

8. Кандидатът не е получавал подкрепа от 

Общността за подобна инвестиция 

5 

ОБЩО 100 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-

малко от 10 точки по критериите за техническа оценка 

и класиране.  

В случай, че две или повече проектни предложения 

имат еднакъв брой точки по критериите за техническа 

оценка на проекти по подмярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура, туристическа 

инфраструктура и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура“ и не е наличен финансов ресурс за 

финансирането им, тези проекти ще бъдат 

допълнително класирани, като се подредят в низходящ 

ред при последователно подреждане по следните 

критерии: 

1. Получени точки по критерий „Проектът води 

до подобряване на туристическата инфраструктура, 

атракциите и съоръженията за посетители на 

територията на общината“; 

2. Получени точки по критерий „Проектът е 

консултиран с местната общност“; 

3. Проектът предлага инвестиция в туристически 

атракции/услуги, които са значими за 

идентичността на района /културни празници, 

местни обичаи и занаяти/ 

25 

4. Проектът е консултиран с местната общност 
25 

5. Проекти, създаващи работни места при 

изпълнение на допустимите дейности 

5 

6. Кандидатът не е получавал подкрепа от 

Общността за подобна инвестиция 

5 

ОБЩО 100 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-

малко от 10 точки по критериите за техническа оценка и 

класиране.  

В случай, че две или повече проектни предложения имат 

еднакъв брой точки по критериите за техническа оценка 

на проекти по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура 

и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ и не е 

наличен финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти ще бъдат допълнително класирани, като се 

подредят в низходящ ред при последователно подреждане 

по следните критерии: 

1. Дейностите по проекта се изпълняват на 

територията на селата в община Сандански и/или град 

Мелник; 

2. Получени точки по критерий „Проектът е 

консултиран с местната общност“; 

Допълнителни точки при допълнителното класиране по 

тези критерии няма да бъдат присъждани на проектните 

предложения. Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два или повече 

проекта имат равен общ брой точки по критериите за 

техническа оценка и класиране и не е наличен финансов 

ресурс за финансирането им. Всеки един от следващите 

критерии след първия ще се прилага, ако проектните 

предложения продължават да имат равен брой точки по 

№ 22 от 2015г.“ 

 

Предложението за промяна е критерий 7 

за оценка на проектни предложения 

„Проекти, които отговарят на 

приоритетите на Общината“, да отпадне и 

точките по критерия да бъдат 

прехвърлени към критерий 3 „Проектът 

предлага инвестиция в туристически 

атракции/услуги, които са значими за 

идентичността на района /културни 

празници, местни обичаи и занаяти/“. 

Причината да бъдат прехвърлени точки 

именно към този критерий е да се даде 

приоритет на проекти, които са насочени 

към развитието на туризма в региона, 

който е и най-развития сектор на 

територията на МИГ Сандански. По този 

начин ще бъде подпомогнато и 

постигането на Специфична цел 2 – 

Възстановяване  и развитие на 

културното и природното селско 

наследство и интегрирането  му в селския 

туризъм от СВОМР. 

 

 

Предлага се да бъде премахнат и 

Критерий 6 „Проектът води до 

подобряване на туристическата 

инфраструктура, атракциите и 

съоръженията за посетители на 

територията на общината“. След 

направен анализ е установено, че същият 

съответства с целта на мярката „  

Разнообразяване и подобряване на 

туристическата инфраструктура, 

атракциите и съоръженията за посетители 

в селските райони“, която е и условие за 

допустимост на проектите. 

Предложението за промяна е критерий 6 

„Проектът води до подобряване на 

туристическата инфраструктура, 

атракциите и съоръженията за посетители 

на територията на общината“, да отпадне 

и точките по критерия да бъдат 
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Допълнителни точки при допълнителното класиране по 

тези критерии няма да бъдат присъждани на 

проектните предложения. Същите ще се прилагат само 

за допълнително класиране, в случай, че два или 

повече проекта имат равен общ брой точки по 

критериите за техническа оценка и класиране и не е 

наличен финансов ресурс за финансирането им. Всеки 

един от следващите критерии след първия ще се 

прилага, ако проектните предложения продължават да 

имат равен брой точки по предходния приложен 

критерий. След крайното приоритизиране, ако 

проектите продължават да имат равен брой точки да 

бъдат отхвърлени. 
 

предходния приложен критерий.  
 

прехвърлени към критерий 4 „Проектът е 

консултиран с местната общност“. 

Причината да бъдат прехвърлени точки 

именно към този критерий е да се даде 

възможност местнаата общност да 

участва активно с препоръки и идеи и да 

бъдат запознати с предстоящите дейности 

на територията с реализирането на 

конкретния проект.  

 

В резултат на заличаване на двата 

критерия по мярката се налага и промяна 

на Критрий 1 за приоритизиране на 

проекти с равен брой точки.  

Предложението за промяна е критерий  1. 

„Проектът води до подобряване на 

туристическата инфраструктура, 

атракциите и съоръженията за посетители 

на територията на общината“, да бъде 

заменен с критерий „Дейностите по 

проекта се изпълняват на територията на 

селата в община Сандански и/или град 

Мелник“. 

Предлага се да отпадне и изречението: 

„След крайното приоритизиране, ако 

проектите продължават да имат равен 

брой точки да бъдат отхвърлени“ 

   

   

 


