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ПОКАНА ЗА  

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА 

 

 
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ: 

 

Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски 

производители, микропреприятия, малък и среден бизнес,  НПО, уязвими групи, 

общности на малцинства, читалища, клубове и др. 

 

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“  ви кани за участие в Обществено обсъждане на 

Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". 

 
Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: Чл. 38, ал.5 от Наредба 22/18.12.2015г. 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" 

(ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 

2014 - 2020 г.). 

 

Промяната е свързана с отпадане на Критерии за оценка по следните мерки от Стратегията 

на МИГ: 

 

 Промяна в т.7. Критерии за оценка на проектите по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности”; 

 

 Промяна в т.7. Критерии за оценка на проектите по Мярка МИГ7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура . 
 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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 Промяна в т.7. Критерии за оценка на проектите по Мярка МИГ7.5. Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. 
 

 Промяна в т.11. Критерии за оценка на проектите по Мярка МИГ01 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното 

наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната 

местна идентичност и местната култура”. 

 

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ взе Решение №01/Протокол 04-ВОМР/ 

22.03.2022г. за предварително одобрение на исканите промени и обявяване на настоящото 

Обществено обсъждане! 

 

Промени, предмет на настоящото Обществено обсъждане: 

 

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

 

Настоящ текст Предложена промяна 

Критерии за избор и тяхната 

тежест: 
Точки 

Критерии за избор и тяхната 

тежест: 
Точки 

1. Проектът е представен от 

собственик (ЕТ) и/или 

управляващ/представляващ ООД с 

минимум 25% дялово участие на 

възраст до 40 години включително. 

5 т. 

1. Проектът е представен от 

собственик (ЕТ) и/или 

управляващ/представляващ ООД 

с минимум 25% дялово участие 

на възраст до 40 години 

включително. 

5 т. 

2. Проектът предвижда инвестиции 

за развитие производството на 

крайни продукти, които ще се 

реализират с цел реклама на 

територията, насърчават туризма и 

териториалната идентичност. 

5 т. 

2. Проектът предвижда 

инвестиции за развитие 

производството на крайни 

продукти, които ще се 

реализират с цел реклама на 

територията, насърчават туризма 

и териториалната идентичност. 

5 т. 

3. Проектът е свързан със следните 

инвестиции/услуги : 

- Инвестиции в иновации за 

територията на МИГ – 5 т. 

- Инвестиции в  предоставяне на 

услуги за населението – 5 т. 

- Инвестиции в производствена 

дейност в микропредприятие – 5 т. 

15 т. 

3. Проектът е свързан със 

следните инвестиции/услуги : 

- Инвестиции в иновации за 

територията на МИГ – 5 т. 

- Инвестиции в  предоставяне на 

услуги за населението – 5 т. 

- Инвестиции в производствена 

дейност в микропредприятие – 5 

15 т. 
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т. 

4. Проектът е свързан с 

подобряването на здравни, 

социални и ветеринарните услуги 

на територията на МИГ. 

5 т. 

4. Проектът е свързан с 

подобряването на здравни, 

социални и ветеринарните 

услуги на територията на МИГ. 

5 т. 

5. Проектът осигурява заетост, вкл. 

и за жени: 

- до 2 нови работни места – 1; 

- повече от 2 нови работни  места – 

3 т.; 

- включително минимум 2 нови 

работни места за представители на 

местните уязвими групи – 7 т. 

10 т. 

5. Проектът осигурява заетост, 

вкл. и за жени: 

- до 2 нови работни места – 1; 

- повече от 2 нови работни  места 

– 3 т.; 

- минимум 2 от новите работни 

места са за представители на 

местните уязвими групи – 7 т. 

10 т. 

6. Проектът се явява свързан или 

допълващ към друг проект към 

стратегията . 

Проектът създава модел, 

механизмите на койо осигуряват 

свързаност между дейности по 

други мерки на СМР. 

10 т. 

6. Проектът се явява свързан или 

допълващ към друг проект към 

стратегията . 

Проектът създава модел, 

механизмите на койо 

осигуряват свързаност между 

дейности по други мерки на 

СМР. 

10 т. 

7. Проектът предвижда мерки,  

свързани с опазването на околната 

среда и иновациите: 

- Инвестиции за използване на 

отпадъците, компостиране  и др. – 2 

т.; 

- Изграждане на пречитвателни 

съоръжения – 3 т.; 

- Проектът включва инвестиции в 

производства, иновативни за 

територията – 10 т.; 

До 15 т. 

7. Проектът предвижда мерки,  

свързани с опазването на 

околната среда и иновациите: 

- Инвестиции за използване на 

отпадъците, компостиране  и др. 

– 2 т.; 

- Изграждане на пречитвателни 

съоръжения – 3 т.; 

- Проектът включва инвестиции 

в производства, иновативни за 

територията – 10 т.; 

До 15 т. 

8. Опит на бенефициента: 

Кандидатът има предходен опит по 

ПРСР. 

5 т. 

8. Опит на бенефициента: 

Кандидатът има предходен опит 

по ПРСР. 

5 т. 

9. Наличие на осигурено авансово 

финансиране за проекта. 
5 т. 

9. Наличие на осигурено 

авансово финансиране за 
5 т. 
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проекта: 

Наличие на документи, 

доказващи възможност да се 

финансира 100 % от 

инвестицията. 

10. Бизнеспланът е реалистичен, 

добре обоснован и изпълним: 

Оценка на БП / реалистичност, 

качество и съвместимост с целите и 

приоритетите на Стратегията на 

МИГ. 

- Дейностите по проекта са ясно 

описани и съответстват на целите 

на проекта и на целите, обхвата и 

условията на съответната мярка от 

СМР – 2 т. 

- Разработеният бизнес план е 

реалистичен и отговаря на 

пазарната конюнктура и тенденции 

– 2 т. 

- Стойността на показателя „Нетна 

настояща стойност” е по голяма от 

О (NPV>0) - 3 т. 

- Индексът на рентабилност (PI) 

има стойност по-голяма от 1. (PI>1) 

– 3 т. 

10 т.  

11. Проектът на бенефициента 

допринася за постигане целите и 

приоритетите на Стратегията на 

МГ. 

10 т.  

12.Проектът на бенефициента е 

предвидил устойчивост на 

постигнатите резултати минимум 

до 2023г. 

5 т.  

ОБЩО 100 т. ОБЩО 75 т. 
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Мярка МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура . 

 

Настоящ текст Предложена промяна 

Критерии за избор и тяхната 

тежест: 
Точки 

Критерии за избор и тяхната 

тежест: 
Точки 

1.Проектът предвижда иновации, 

както следва: 

- Проектът предвижда 1 иновация 

– 5  т. 

- Проектът предвижда повече от 

една иновация – 10 т. 

До 10 т. 

1.Проектът предвижда иновации, 

както следва: 

- Проектът предвижда 1 

иновация – 5  т. 

- Проектът предвижда повече от 

една иновация – 10 т. 

До 10 т. 

2. Проектът, осигурява  

недопускане на дискриминация и 

приобщаване на уязвими 

общности (в т.ч. роми), при които 

е налице концентрация на 

проблеми, създаващи риск от 

бедност, социално изключване и 

маргинализация; 

5 т. 

2. Проектът, осигурява  

недопускане на дискриминация и 

приобщаване на уязвими 

общности (в т.ч. роми), при 

които е налице концентрация на 

проблеми, създаващи риск от 

бедност, социално изключване и 

маргинализация; 

5 т. 

3. Проектът предвижда дейности и 

инвестиции, свързани с 

подобряването на социалната 

инфраструкура. 

5 т. 

3. Проектът предвижда дейности 

и инвестиции, свързани с 

подобряването на социалната 

инфраструктура. 

5 т. 

4. Проектът предвижда дейности и 

инвестиции, свързани с 

цялостното подобряване на 

предоставяните услуги в 

общността . 

5 т. 

4. Проектът предвижда дейности 

и инвестиции, свързани с 

цялостното подобряване на 

предоставяните услуги в 

общността . 

5 т. 

5. Проектът предвижда дейности и 

инвестиции, свързани с 

цялостното подобряване облика 

на населените места. 

5 т. 

5. Проектът предвижда дейности 

и инвестиции, свързани с 

цялостното подобряване облика 

на населените места. 

5 т. 

6. Брой население, което ще се 

възползва от подобрените основни 

услуги и обхвата на териториално 

въздействие. 

10 т. 

6. Брой население, което ще се 

възползва от подобрените 

основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие. 

10 т. 



            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

- Повече от 1000 човека – 10 т. 

- Повече от 500 човека - 5 т. 

- До 500 човека – до 3 т. 

- Повече от 1000 човека – 10 т. 

- Повече от 500 човека - 5 т. 

- До 500 човека – до 3 т. 

7. Проектът задоволява 

потребностите на уязвими групи 

от населението : 

- Подкрепят се повече от 2 групи  

- 10 т.  

- Подкрепят се до 2 групи – 5 т. 

10 т. 

7. Проектът задоволява 

потребностите на уязвими групи 

от населението : 

- Подкрепят се повече от 2 групи  

- 10 т.  

- Подкрепят се до 2 групи – 5 т. 

10 т. 

8. Проектът решава проблем, 

идентифициран в общинския план 

за развитие. 

10 т. 

 

 

9. Проектът предлага нови 

инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района : 

- На територията на МИГ – 10 т. 

- На част от територията на МИГ - 

7 т. 

- На едно населено място – 3 т. 

До 10 т. 

8. Проектът предлага нови 

инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района : 

- На територията на МИГ – 10 т. 

- На част от територията на МИГ 

- 7 т. 

- На едно населено място – 3 т. 

До 10 т. 

Оценка на проекта:    

10. Проектът е реалистичен, добре 

обоснован и изпълним: 

Оценка на проекта/реалистичност, 

качество и съвместимост с целите 

и приоритетите на Стратегията на 

МИГ. 

- Дейностите по проекта са ясно 

описани и съответстват на целите 

на проекта и на целите, обхвата и 

условията на съответната мярка от 

СМР – 5 т. 

- Проектът е обвързан с  

реализирането на други проекти, 

финансирани по СМР – 5 т. 

До 10 т. 

 

 

11. Проектът на бенефициента 

допринася за постигане целите и 

приоритетите на Стратегията на 

МИГ. 

10 т.   
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12. Проектът на бенефициента е 

предвидил устойчивост на 

постигнатите резултати минимум 

до 2023 г. 

10 т.   

ОБЩО 100 т. ОБЩО 60 т. 

 

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура. 

 

Настоящ текст Предложена промяна 

Критерии за избор и тяхната 

тежест: 
Точки 

Критерии за избор и тяхната 

тежест: 
Точки 

1. Проектът предвижда иновации, 

както следва: 

- Проектът предвижда 1 иновация 

– 5  т. 

- Проектът предвижда повече от 

една иновация – 10 т. 

До 10 т. 

1. Проектът предвижда иновации, 

както следва: 

- Проектът предвижда 1 иновация – 

5  т. 

- Проектът предвижда повече от 

една иновация – 10 т. 

До 10 т. 

2. Проектът е насочен към обекти, 

които са значими за местната 

идентичност, свързани с туризма. 

5 т. 

2. Проектът е насочен към обекти, 

които са значими за местната 

идентичност, свързани с туризма. 

5 т. 

3. Проектът е насочен към 

създаване на обществени зони за 

отдих в населените места. 

5 т. 

3. Проектът е насочен към 

създаване на обществени зони за 

отдих в населените места. 

5 т. 

4. Проектът е предвидил дейности 

за социализация, адаптиране или 

изграждане на инфраструктура за 

достъп до туристически обекти 

или зони за отдих за хора с 

увреждания. 

10 т. 

4. Проектът е предвидил дейности 

за социализация, адаптиране или 

изграждане на инфраструктура за 

достъп до туристически обекти или 

зони за отдих за хора с увреждания. 

10 т. 

5. Проектът предвижда дейности и 

инвестиции, свързани с развитие и 

реклама на туристически 

продукти. 

5 т. 

5. Проектът предвижда дейности и 

инвестиции, свързани с развитие и 

реклама на туристически продукти. 

5 т. 

6. Проектът е насочен към 

задоволяване на потребностите на 

големи групи от хора: 

10 т. 

6. Проектът е насочен към 

задоволяване на потребностите на 

големи групи от хора: 

10 т. 
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- Повече от 1000 човека – 10 т. 

- Повече от 500 човека - 5 т. 

- До 500 човека – до 3 т. 

- Повече от 1000 човека – 10 т. 

- Повече от 500 човека - 5 т. 

- До 500 човека – до 3 т. 

7. Проектът задоволява 

потребностите на уязвими групи 

от населението: 

- Подкрепят се повече от 2 групи  

- 10 т.  

- Подкрепят се до2 групи – 5 т. 

10 т. 

7. Проектът задоволява 

потребностите на уязвими групи от 

населението: 

- Подкрепят се повече от 2 групи  - 

10 т.  

- Подкрепят се до2 групи – 5 т. 

10 т. 

8. Проектът решава проблем, 

идентифициран в общинсия 

план за развитие. 

5 т. 

 

 

9. Проектът предлага нови 

инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района : 

- На територията на МИГ – 10 т. 

- На част от територията на МИГ -

7 т. 

- На едно населено място – 3т. 

До 10 т. 

8. Проектът предлага нови 

инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района : 

- На територията на МИГ – 10 т. 

- На част от територията на МИГ -7 

т. 

- На едно населено място – 3т. 

До 10 т. 

Оценка на проекта    

10. Проектът е реалистичен, добре 

обоснован и изпълним: 

Оценка на проекта/реалистичност, 

качество и съвместимост с целите 

и приоритетите на Стратегията на 

МИГ. 

- Дейностите по проекта са ясно 

описани и съответстват на целите 

на проекта и на целите, обхвата и 

условията на съответната мярка от 

СМР – 5 т. 

- Проектът е обвързан с  

реализирането на други проекти, 

финансирани по СМР– 5 т. 

До 10 т. 

 

 

11. Проектът на бенефициента 

допринася за постигане целите и 

приоритетите на Стратегията на 

МГ. 

10 т.   
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12. Проектът на бенефициента е 

предвидил устойчивост на 

постигнатите резултати минимум 

до 2023г. 

10 т.   

ОБЩО 100 т. ОБЩО 65 т. 

 

Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  

на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”. 

 

Настоящ текст Предложена промяна 

Критерии за избор и тяхната 

тежест: 
Точки 

Критерии за избор и тяхната 

тежест: 
Точки 

1. Проектът е насочен към обекти, 

които са значими за 

идентичността на района и са 

свързани със запазване и развитие 

на културно-историческото 

наследство: 

- Проектът предвижда дейности и 

инвестиции, чиито обект и 

резултати са насочени към 

местната идентичност, продукти и 

съхранение на местно културно-

историческо наследство – 5 т. 

- Проектът предвижда съвременни 

форми и начини за 

популяризиране на живото 

нематериално културно 

наследство - 5 т. 

До 10 т. 

1. Проектът е насочен към обекти, 

които са значими за идентичността 

на района и са свързани със 

запазване и развитие на културно-

историческото наследство: 

- Проектът предвижда дейности и 

инвестиции, чиито обект и 

резултати са насочени към местната 

идентичност, продукти и 

съхранение на местно културно-

историческо наследство – 5 т. 

- Проектът предвижда съвременни 

форми и начини за популяризиране 

на живото нематериално културно 

наследство - 5 т. 

До 10 т. 

2. Проекта включва комбинирани 

дейности по опазване на 

специфични местни идентичности 

и културно наследство. 

5 т. 

2. Проекта включва комбинирани 

дейности по опазване на 

специфични местни идентичности и 

културно наследство. 

5 т. 

3. Проектът предвижда 

пренасянето на културен опит, 

знания, умения и традиции между 

5 т. 

3. Проектът предвижда пренасянето 

на културен опит, знания, умения и 

традиции между различните 

5 т. 
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различните поколения. поколения. 

4. Дейностите по проекта 

мотивират местната общност да 

участва и инициира съвместни 

дейности, свързани с 

опознаването, съживяването и 

популяризирането на автентични 

местни традиции, фолклор и 

занаяти. 

5 т. 

4. Дейностите по проекта мотивират 

местната общност да участва и 

инициира съвместни дейности, 

свързани с опознаването, 

съживяването и популяризирането 

на автентични местни традиции, 

фолклор и занаяти. 

5 т. 

5. Дейностите по проекта 

насърчават съвместно участие на 

различни социални и граждански 

групи и културни институции и 

осигуряват приемственост между 

поколенията с активното участие 

на младите хора. 

5 т. 

5. Дейностите по проекта 

насърчават съвместно участие на 

различни социални и граждански 

групи и културни институции и 

осигуряват приемственост между 

поколенията с активното участие на 

младите хора. 

5 т. 

6. Дейностите по проекта 

пресъздават уникалните местни 

идентичности и  културното 

наследство по иновативен и 

нетрадиционен начин, отразяващ 

съвременните методи за анимация 

в туризма. 

5 т. 

6. Дейностите по проекта 

пресъздават уникалните местни 

идентичности и  културното 

наследство по иновативен и 

нетрадиционен начин, отразяващ 

съвременните методи за анимация в 

туризма. 

5 т. 

7. Проектът осигурява механизми 

за обществено включване. 

- Повече от 500 човека - 5 т. 

- До 500 чоека – до 3 т. 

5 т. 

7. Проектът осигурява механизми за 

обществено включване. 

- Повече от 500 човека - 5 т. 

- До 500 чоека – до 3 т. 

5 т. 

8. Проектът има минимум 2 

иновативни елемента. 
5 т. 

8. Проектът има минимум 2 

иновативни елемента. 
5 т. 

9. Проектът задоволява 

потребностите на уязвими групи 

от населението: 

- Подкрепят се повече от 2 групи - 

10 т.  

- Подкрепят се до 2 групи – 5 т. 

10 т. 

9. Проектът задоволява 

потребностите на уязвими групи от 

населението: 

- Подкрепят се повече от 2 групи - 

10 т.  

- Подкрепят се до 2 групи – 5 т. 

10 т. 

10. Проектът решава проблем, 

идентифициран в обинския план 
5 т. 
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за развитие. 

11. Проектът предлага нови 

инициативи 

- На територията на МИГ – 10 т. 

- На част от територията на МИГ - 

7 т. 

- На едно населено място – 3 т. 

До 10 т. 

10. Проектът предлага нови 

инициативи 

- На територията на МИГ – 10 т. 

- На част от територията на МИГ - 7 

т. 

- На едно населено място – 3 т. 

До 10 т. 

Оценка на проекта:    

12. Проектът е реалистичен, добре 

обоснован и изпълним: 

Оценка на  проекта/ 

реалистичност, качество и 

съвместимост с целите и 

приоритетите на Стратегията на 

МИГ. 

- Дейностите по проекта са ясно 

описани и съответстват на целите 

на проекта и на целите, обхвата и 

условията на съответната мярка от 

СМР – 5 т. 

- Проектът е обвързан с  

реализирането на други проекти, 

финансирани по СМР – 5 т. 

До 10 т. 

 

 

13. Проектът на бенефициента 

допринася за постигане целите и 

приоритетите на Стратегията на 

МИГ. 

10 т.   

14. Проектът на бенефициента е 

предвидил устойчивост на 

постигнатите резултати минимум 

до 2023 г. 

10 т.   

ОБЩО 100 т. ОБЩО 65 т. 
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Срок на настоящото Обществено обсъждане на Проект за изменение на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ: 

 

 Дата на откриване: 04 април 2022 г. 

 Дата на приключване: 12 април 2022 година, 17.30ч. 

 Начин на провеждане: 

 

Предложенията и коментарите по публикувания Проект на промени в Стратегията за 

водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок следната 

електронна поща: mig_zaedno@abv.bg  

 

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат подател ( име и фамилия, 

телефон, сектор на заинтересована страна) и могат да бъдат представени като свободен 

текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл 

във формат ".word". 
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