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ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ 

 

 

1. Предложение за промяна по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в 
критериите за оценка 

било: 

 Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични 

продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти – 15  

тежест; 

 Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до 

осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства – 30 тежест; 

 Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в 

стопанствата – 10 тежест; 

 Проекти с инвестиции и дейности, за иновации в стопанствата – 10 тежест; 

 Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран проект в 

рамките на ПРСР 2014 – 2020г – 10  тежест; 

 Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/организации на 

производители на земеделски продукти – 15 тежест; 

 Проекти на земеделски стопани до 40 години – 10 тежест. 

Става: 

 Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични 
продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти – 5  
точки тежест;  

 Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до 
осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства – 20 точки тежест; 

 до 3 работни места включително – 5 точки; 

 от над 3 до 5 работни места включително – 10 точки; 

 над 5 работни места  – 20 точки; 

 Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в 
стопанствата, когато инвестицията води до повишаване на енергийната ефективност в 
стопанството с над 5% – 10 точки тежест; 

 Проекти с инвестиции и дейности, за иновации в стопанствата – 5 точки тежест; 

 Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран проект в 
рамките на ПРСР 2014 – 2020г – 10 точки тежест; 
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 Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/организации на 
производители на земеделски продукти – 10 точки тежест; 

 Проекти на земеделски стопани до 40 години – 15 точки тежест; 

 Проекти с включени инвестиции за напояване, представени от кандидати земеделски 
стопани, членове на сдружение за напояване – 5 точки тежест. 
 Проекти с включени инвестиции в насочени към чувствителните сектори – 10 точки 
тежест; 

 инвестиции насочени към сектор „Животновъдство“ – 10 точки тежест; 

 инвестиции насочени към сектор „Плодове и зеленчуци“ – 10 точки тежест; 

 инвестиции насочени към сектор „Етеричномаслени култури“ – 10 точки тежест; 

 Оценка качеството на бизнесплана към проектното предложение – 10 точки тежест; 

  бизнесплана е обоснован, реалистичен и възможен за изпълнение – 7 точки 
тежест; 

 изпълнението на бизнеспланът допринася за реализация целите и приоритетите на 
миг Девня – Аксаково – 3 точки тежест; 

Мотиви за предлаганата промяна: Постигане на допълнителна заетост, стимулиране 
на инвестициите насочени към чувствителните сектори, инвестициите за напояване и 
по-голяма прецизност при оценка на проектните предложения. 
Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 
ал.5. по отношение на критериите за оценка, минимална и максимална стойност на 
проектите и интензитет на помощта; 

2. Предложение за промяна по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ в критериите за оценка 

било: 

 Проекти въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в 
преработвателната промишленост – 20 тежест; 

 Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, 
включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от 
биомаса – 15 тежест; 

 Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични 
продукти – 25 тежест; 

 Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между 
земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост – 15 тежест; 
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 Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията 
на селските райони – 25 тежест; 

става:  

 Проекти с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и 
иновации в преработвателната промишленост – 5 точки тежест; 

 Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, 
включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от 
биомаса – 5 точки тежест; 

 Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични 
продукти – 5 точки тежест; 

 Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между 
земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост – 10 точки 
тежест; 

 Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна заетост на 
територията на селските райони – 35 точки тежест; 

 до 3 работни места включително – 10 точки 

 от над 3 до 5 работни места включително – 20 точки 

 над 5 работни места  – 35 точки 

 Проекти с включени инвестиции в насочени към чувствителните сектори – 30 точки 
тежест; 

 инвестиции насочени към сектор „Животновъдство“ – 30 точки тежест; 

 инвестиции насочени към сектор „Плодове и зеленчуци“ – 30 точки тежест; 

 инвестиции насочени към сектор „Етеричномаслени култури“ – 30 точки тежест; 

 Оценка качеството на бизнесплана към проектното предложение – 10 точки тежест; 

 бизнесплана е обоснован, реалистичен и възможен за изпълнение – 7 точки 
тежест; 

 изпълнението на бизнеспланът допринася за реализация целите и приоритетите на 
МИГ „Девня – Аксаково“ – 3 точки тежест; 

Мотиви за предлаганата промяна: Постигане на допълнителна заетост, стимулиране 
на инвестициите насочени към чувствителните сектори и по-голяма прецизност при 
оценка на проектните предложения. 
Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 
ал.5. по отношение на критериите за оценка, минимална и максимална стойност на 
проектите и интензитет на помощта; 
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3. Предложение за промяна по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 
дейности“ в раздел: 

Допустими получатели 

било: 

Земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или 
юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 
вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от 

Наредба 22/2015 г. 

Става: 

Земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или 
юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 
вероизповеданията, физически лица регистрирани по Закона за занаятите, както и 
юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 
които извършват стопанска дейност. 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от 

Наредба 22/2015 г. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

било: 

 Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за 

технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на 

директива 2009/125/ЕС – 20 тежест; 

 Проекти, включващи иновации – 20 тежест; 

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

туризъм – 20 тежест; 

 Проекти на кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на 

кандидатстване – 10 тежест; 

 Проекти за производствени дейности – 10 тежест; 

 Проекти, създаващи работни места – 20 тежест. 

Става: 

 Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за 

технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на 

директива 2009/125/ЕС – 10 тежест; 

 Проекти, включващи иновации – 20 тежест; 
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 Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на 

туризъм – 20 тежест; 

 Проекти на кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на 

кандидатстване – 10 тежест; 

 Проекти за производствени дейности – 10 тежест; 

 Проекти, създаващи работни места – 20 тежест 

 създадени до 3 работни места включително – 10 точки 

 създадени от над 3 до 5 работни места включително – 15 точки 

 създадени от над 5 работни места  – 20 точки 

 Оценка качеството на бизнесплана към проектното предложение – 10 точки тежест; 

 бизнесплана е обоснован, реалистичен и възможен за изпълнение – 7 точки 
тежест; 

 изпълнението на бизнеспланът допринася за реализация целите и приоритетите на 
МИГ „Девня – Аксаково“ – 3 точки тежест; 

Мотиви за предлаганата промяна: Постигане на по-голяма прецизност при оценка 
на предлаганите в проектните предложения създадени работни места и качеството на 
бизнесплана. 
Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 
ал.5. по отношение на критериите за оценка, минимална и максимална стойност на 
проектите и интензитет на помощта; 

4. Предложение за промяна по мярка 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни услуги в 
общността“ в графа „допустими получатели“ се извършва следната промяна: 

било: 

 община Аксаково, община Девня; 

става: 

 Неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на 
пазара на труда; обучителни организации; доставчици на социални услуги; доставчици 
на здравни услуги, регистрирани поделения на вероизповеданията; общини 
работодатели. 
Мотиви за предлаганата промяна: Съобразяване на СВОМР с изискванията на УО на 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ отправени към МИГ Девня – Аксаково с писмо изх. 
№ 92-847/15.09.2017г. на УО на ОП „РЧР“ относно наличието на очевидна грешка. 
Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 
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ал.2. при наличие на очевидна грешка; 

5. Предложение за промяна по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ в 
графа „цели“. 
Заличава се текста: „Подобряване достъпа до социални услуги за различни уязвими 
групи, социално изолирани или в риск от социална изолация;“  
Мотиви за предлаганата промяна: Съобразяване на СВОМР с изискванията на УО на 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ отправени към МИГ Девня – Аксаково с писмо изх. 
№ 92-847/15.09.2017г. на УО на ОП „РЧР“ относно наличието на очевидна грешка. 
Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 
ал.2. при наличие на очевидна грешка; 

6. Предложение за промяна по мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в 
предприятията“. Извършват се следните промени: 

В графа „допустими дейности и разходи“ се заличава текста: Елемент А 
„Инвестиции“ и текста: Елемент Б „Услуги“ 

Мотиви за предлаганата промяна: Съобразяване на СВОМР с изискванията на УО на 
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ отправени към МИГ Девня – Аксаково с писмо 
изх. № 92-00-60/13.09.2017г. на УО на ОП „ИК“ относно наличието на очевидна грешка. 
Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 
ал.2. при наличие на очевидна грешка; 

В графа „Допустими получатели“ се  заличава текста: Приложение I на Регламент 
(ЕС) № 651/2014, а текста: Задължително изискване е кандидатите да отговарят на 
разпоредбите на чл.18 от Наредба 22/2015 г. се заменя с текста: „Задължително 
изискване е кандидатите да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на 
територията на действие на МИГ „Девня – Аксаково“ и осъществяват дейностите по 
проекта на територията на действие на Местната инициативна група“. 
Мотиви за предлаганата промяна: Съобразяване на СВОМР с изискванията на УО на 
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ отправени към МИГ Девня – Аксаково с писмо 
изх. № 92-00-60/13.09.2017г. на УО на ОП „ИК“ относно наличието на очевидна грешка. 
Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 
ал.2. при наличие на очевидна грешка; 
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7. Предложение за промяна по мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“. 
извършват се следните промени: 

В графа „Допустими получатели“ се  заличава текста: Приложение I на Регламент 
(ЕС) № 651/2014, а текста: Задължително изискване е кандидатите да отговарят на 
разпоредбите на чл.18 от Наредба 22/2015 г. се заменя с текста: „Задължително 
изискване е кандидатите да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на 
територията на действие на МИГ „Девня – Аксаково“ и осъществяват дейностите по 
проекта на територията на действие на Местната инициативна група“. 
Мотиви за предлаганата промяна: Съобразяване на СВОМР с изискванията на УО на 
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ отправени към МИГ Девня – Аксаково с писмо 
изх. № 92-00-60/13.09.2017г. на УО на ОП „ИК“ относно наличието на очевидна грешка. 
Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 
ал.2. при наличие на очевидна грешка; 

В графа „допустими дейности и разходи“ текста: ПМС № 119/ 20.05.2014г. за 
приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните 
програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 
1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за 
финансовата рамка 2014 – 2020 г. се заменя с текста: ПМС № 189 ОТ 28 юли 2016г. За 
определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, 
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен 
период 2014 – 2020г.  
Мотиви за предлаганата промяна: Съобразяване на СВОМР с изискванията на УО на 
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ отправени към МИГ Девня – Аксаково с писмо 
изх. № 92-00-60/13.09.2017г. на УО на ОП „ИК“ относно настъпили изменения в 
приложимата нормативна уредба. 
Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 
ал.1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с 
промяна на съответната програма; 

8. Предложение за промяна по мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“ се 
извършват следните промени: 

В графа „Допустими получатели“ се  заличава текста: Приложение I на Регламент 
(ЕС) № 651/2014, а текста: Задължително изискване е кандидатите да отговарят на 

http://www.migda.org/
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разпоредбите на чл.18 от Наредба 22/2015 г. се заменя с текста: „Задължително 
изискване е кандидатите да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на 
територията на действие на МИГ „Девня- Аксаково“ и осъществяват дейностите по 
проекта на територията на действие на Местната инициативна група“. 
Мотиви за предлаганата промяна: Съобразяване на СВОМР с изискванията на УО на 
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ отправени към МИГ Девня – Аксаково с писмо 
изх. № 92-00-60/13.09.2017г. на УО на ОП „ИК“ относно наличието на очевидна грешка. 
Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 
ал.2. при наличие на очевидна грешка; 

В графа „допустими дейности и разходи“ текста: ПМС № 119/ 20.05.2014г. за 
приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните 
програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 
1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за 
финансовата рамка 2014 – 2020 г. се заменя с текста: ПМС № 189 ОТ 28 юли 2016г. за 
определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, 
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен 
период 2014 – 2020г.  
Мотиви за предлаганата промяна: Съобразяване на СВОМР с изискванията на УО на 
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ отправени към МИГ Девня – Аксаково с писмо 
изх. № 92-00-60/13.09.2017г. на УО на ОП „ИК“ относно настъпили изменения в 
приложимата нормативна уредба. 
Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 
ал.1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с 
промяна на съответната програма. 
9. Предложение за промяна в графа специфични цели, Специфична цел 3.2: 

било: 

Подобряване на образователното равнище, достъпа до социални услуги на различните 
уязвими групи, социално изолирани или в риск от социална изолация. 
става: 

Подобряване на образователното равнище. 
Мотиви за предлаганата промяна: Съобразяване на СВОМР с изискванията на УО на 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ отправени към МИГ Девня – Аксаково с писмо изх. 
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№ 92-847/15.09.2017г. на УО на ОП „РЧР“ и прецизиране на текста във връзка с заличен 
текст посочен в т.5 от настоящата докладна записка. 
Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 
ал.2. при наличие на очевидна грешка.  
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