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ПРОТОКОЛ № 16 
 

ОТ 
ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ВИСОКИ 
ЗАПАДНИ РОДОПИ – БОРИНО – ДОСПАТ – СЪРНИЦА“ 

 
 

Днес 22.08.2018 г. /сряда/ в гр. Доспат, в заседателната зала на хотел-ресторант „Диамант“ 
ул. „Тракия“ № 10 от 12:30 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание (ОС) на 
Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ с 
БУЛСТАТ: 175877085, седалище и адрес на управление: гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 12, община 
Доспат, област Смолян, фирмено дело № 7 / 2010 година по описа на Окръжен съд – Смолян. 
Събранието е свикано по инициатива на Управителния съвет (УС) на сдружението, на основание 
чл. 26, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел 
(ЗЮЛНЦ) и решение № 46.1 на УС по Протокол от проведено заседание № 46/10.07.2018 г. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Устава, поканата за свикване на Общо събрание съдържа 
дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то 
се свиква. Поканата се връчва лично срещу подпис или се изпраща срещу обратна разписка на 
всеки член най-малко две седмици преди насрочения ден. Документите по свикване на Общото 
събрание представляват неразделна част от настоящия протокол.  

В обявения за начало на Общото събрание час, Председателят на Управителния съвет г-н 
Адалберт Ферев обяви, че от общо 45 поканени членове на сдружението своята регистрация са 
направили 27 членове. Съгласно чл. 28 от Устава на сдружението Общото събрание е законно, ако 
присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. Ето защо, 
Председателят на УС откри Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна 
група Високи Западни Родопи - Борино – Доспат – Сърница“. 

Във връзка с изискванията на чл. 31, ал. 1 от Устава на сдружението Председателят на УС 
предложи да се пристъпи към избор на Председател, Секретар и Преброител на Общото събрание. 

Думата взе Г-н Данко Кисимов, който предложи за Председател, Секретар и Преброител на 
Общото събрание да бъдат избрани членовете както следва: 

1. Председател на Общото събрание - Адалберт Ферев; 
2. Секретар на събранието – Владимир Кехайов; 
3. Преброител на събранието – Радослав Пържанов. 
Други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител на Общото събрание не 

бяха направени. 

Присъстващите членове на сдружението след проведено гласуване, с резултати: 27 /двадесет 
и седем/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ избраха:  

1. За Председател на Общото събрание – Адалберт Ферев;  
2. За Секретар на събранието – Владимир Кехайов; 
3. За Преброител на събранието – Радослав Пържанов.  
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Председателят на Общото събрание представи предварително обявения в поканата за 
свикване на ОС дневен ред, а именно: 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и приемане на изменения в Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – 
Сърница“; 

2. Обсъждане и приемане на приоритетен критерий при класиране на проектни предложения 
за всяка от подмерки 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 
6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” и 8.6 „Инвестиции в технологии за 
лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията на горски продукти”, в случаите, когато  
две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не 
е наличен финансов ресурс за финансирането им. 

По така представения дневен ред не постъпиха възражения. Пристъпи се към гласуване за 
приемане на дневния ред. Същия бе приет от всички присъстващи членове с 27 /двадесет и седем/ 
гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

 
По т. 1 от Дневния ред: 
Думата взе Изпълнителния директор на Сдружението Г-н Емил Ангелов. Във връзка с чл. 41 

т. 1 от Устава той представи на вниманието на присъстващите членове резултатите от проведеното 
обществено обсъждане на предложенията за изменение на стратегията и съответния доклад за 
предложение за изменение на Стратегията за ВОМР на територията на „Местна инициативна 
група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница”. 

Той представи на присъстващите постъпило писмо с входящ номер 1415/12.07.2018 г. на 
кмета на община Борино, със искане за иницииране на обществено обсъждане за промяна на 
Стратегията. Управителния съвет на МИГ на заседание от 20.07.2018 г. взема решение за 
провеждане на обществено обсъждане и приемане на изменение в стратегия за ВОМР от общото 
събрание. Искането за промяна включва обсъждането на варианти за прехвърляне на финансов 
ресурс към подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” от СВОМР. Необходимостта от прехвърляне на 
финансови средства е в следствие на многобройни сигнали на граждани от всички населени места 
в общината за разрушаване на пътна и друга инфраструктура вследствие на продължилите дълго 
време проливни дъждове. 

Той разясни, че съгласно чл. 39, т. 3 от Наредба 22/14.12.2015 г. промени в СВОМР по 
отношение на финансовите й параметри е до 10 на 100 от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по 
подмярка 19.2. Също така за да бъдат приети предложените изменения на СВОМР, е необходимо 
сключване на допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 г. по реда на чл. 40 от 
Наредба 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие”. 

Като резултат от проведеното обществено обсъждане той предложи за одобрение от Общото 
събрание на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи –Борино –Доспат –
Сърница“, следните промени в СВОМР: 

-целият финансов ресурс в размер на 195600 лева по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” да бъде прехвърлен към 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура  
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-част от бюджета на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” в 
размер на 97700 лева да бъде прехвърлен към подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. 

Общия финансов ресурс предвиден за прехвърляне е в размер на 293300 лева съгласно 
максимално допустимата стойност по чл. 39, т. 3 от Наредба 22/14.12.2015 г. 

Изпълнителния директор на МИГ прикани присъстващите членове да се съсредоточат върху 
предварително представените печатни материали за събранието, където подробно са описани 
всички текстове от стратегията, които се засягат в следствие на конкретната промяна. След като 
той отново проечете изчерпателно всички текстове, които следва да се променят, думата бе дадена 
на присъстващи за коментари и предложения. 

 
След проведено гласуване Общото събрание на членовете на Сдружение Местна 

инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ на основание чл. 25, 
ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението с резултат от гласуването: 27 /двадесет и седем/ гласа „ЗА“, 
0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ взе следното 

РЕШЕНИЕ № 16-1 

Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – 
Борино – Доспат – Сърница“ променя Стратегията за ВОМР на МИГ Високи Западни 
Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ както следва: 

I. В раздел 4 „Цели на стратегията“, подраздел 4.2 „Специфични цели“ на стр. 17 от 
Стратегията. 

1) Констатация: 
СЦ6. Разширение на туристическата инфраструктура за публично ползване 
Специфична цел 6 трябва да подкрепи постигането на СЦ1 и СЦ2, посредством 

осигуряването на достъп до природни и културни обекти с туристически потенциал, които да 
бъдат в основата на разнообразяването на туристическото предлагане. Маркирането на 
съществуващи обекти, популяризирането им и други подходящи тяхното експонирани дейности 
ще бъдат подкрепени за постигането на целта, която следва да подпомогне изграждането на 
публична среда благоприятстваща туристическото предлагане и отдиха на населението на 
територията. Специфичната цел ще бъде постигната посредством интервенции в обхвата на 
подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура“, които  да доведат до оползотворяване на туристическите ресурси на територията 
на МИГ. Ще се дава приоритет на проекти, които  осигуряват подобряване на околната среда и 
постигат екологичен ефект и въздействие и същите са около по големите населени места на 
територията. 

2) Изменение: Текстът отпада изцяло и не се заменя с друг. 

II. В раздел 4 „Цели на стратегията“, подраздел 4.5. „Йерархията на целите - включително 
цели за крайните продукти или резултатите“ на стр. 20 и 21 от Стратегията. 

1) Констатация: 
Приоритет 1. Развитие на устойчив туризъм 
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2) Изменения: От диаграмата отпада текста „М7.5“. Диаграмата придобива следния вид: 

 

III. В раздел 4 „Цели на стратегията“, подраздел 4.5. „Йерархията на целите - включително 
цели за крайните продукти или резултатите“ на стр. 21 и 22 от Стратегията. 

1) Констатация: 
Приоритет 3.Доизграждане на публичната инфраструктура 

 
2) Изменения: От диаграмата отпадат текстовете „СЦ6. Разширение на туристическата 
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инфраструктура за публично ползване“ и ”М7.5” заедно със секторите, които изграждат. 
Диаграмата придобива следния вид: 
Приоритет 3. Доизграждане на публичната инфраструктура 

 

IV. В раздел 5 от Стратегията „Описание на мерките“, т. 5 „Авансови плащания“ на 
„Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка“ на стр. 24 и 25. 

1) Констатация: 
5. Авансови плащания –бенефициентите на проектите, включващи инвестиционна 

подкрепа могат да поискат от Разплащателната агенция авансово плащане в размер до 50% от 
публичната подкрепа. Авансовото плащане за дейности, подпомагани по мярка 7, подмерки 7.2 7.5 
и 7.6. е в размер на до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи 
разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за 
избор на изпълнител/и. Разликата до 50% от стойността на одобрената публична помощ по 
проекта се изплаща след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на 
изпълнител/и по ЗОП. Авансово плащане към бенефициентите се извършва след учредяване на 
банкова гаранция или друга равностойна гаранция, в размер на 100% от размера на исканото 
авансово плащане. 
Авансови плащания се допускат за мерки на СМР, както следва: 
Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ с подмерки 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг 
на селскостопански продукти; 
Подмярка 6.4. Инвестиционна  подкрепа за неземеделски дейности; 
Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с подмярка 7.2.Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура и подмярка 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с 
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство;  
Мярка 8 с подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти. 
Общи условия към кандидатите по подмерки  4.2, 6.4 и 8.6 на СМР 
Представяне на бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на стопанството/ 
икономическа  жизнеспособност чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно 
описани в представения БП. 
Общи условия към проектите на кандидатите по мерки 7.2, 7.5 и 7.6. на СМР 
Проектите следва да са в съответствие с приоритетите на общинския план за развитие на дадената 
община за периода 2014-2020г., което се  удостоверява с решение на общинския съвет. 

2) Изменения: На ред 3 след текста „Авансовото плащане за дейности, подпомагани по 
мярка 7, подмерки 7.2“ отпада „7.5 “. На редове 17 и 18 отпада текста „, подмярка 7.5. Инвестиции 
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за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. На ред 26 след 
текста „Общи условия към проектите на кандидатите по мерки 7.2“ отпада „, 7.5“. Текстът 
придобива следния вид: 
5. Авансови плащания –бенефициентите на проектите, включващи инвестиционна подкрепа 
могат да поискат от Разплащателната агенция авансово плащане в размер до 50% от публичната 
подкрепа. Авансовото плащане за дейности, подпомагани по мярка 7, подмерки 7.2 7.6. е в размер 
на до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при 
наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на 
изпълнител/и. Разликата до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта се 
изплаща след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и 
по ЗОП. Авансово плащане към бенефициентите се извършва след учредяване на банкова 
гаранция или друга равностойна гаранция, в размер на 100% от размера на исканото авансово 
плащане. 
Авансови плащания се допускат за мерки на СМР, както следва: 
Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ с подмерки 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг 
на селскостопански продукти; 
Подмярка 6.4. Инвестиционна  подкрепа за неземеделски дейности; 
Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с подмярка 7.2.Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура и подмярка 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство;  
Мярка 8 с подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти. 
Общи условия към кандидатите по подмерки  4.2, 6.4 и 8.6 на СМР 
Представяне на бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на стопанството/ 
икономическа  жизнеспособност чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно 
описани в представения БП. 
Общи условия към проектите на кандидатите по мерки 7.2 и 7.6. на СМР 
Проектите следва да са в съответствие с приоритетите на общинския план за развитие на дадената 
община за периода 2014-2020г., което се  удостоверява с решение на общинския съвет. 

V. В раздел 5 от Стратегията „Описание на мерките“, „мярка 7 основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“, подмярка 7.5 на стр. 33, 34 и 35. 

1) Констатация: 
Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура“ 
1. Описание на целите и обхвата на подмярката 
Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за 
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 
инфраструктура  за публично ползване  
2. Допустими дейности 
Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
туристически информационни центрове; Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на 
оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на 
местното природно и културно наследство; Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на 
оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 
Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които 
са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги 
с познавателна или образователна цел; Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на 
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съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за 
туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 
Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности свързани с опазването, 
популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно 
значение. Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности в курортни комплекси и 
населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов 
туризъм.  
3. Допустими разходи 
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо 
имущество; б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане 
до пазарната цена на актива; в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари 
на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 
икономическата устойчивост; г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или 
развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, 
търговски марки. 
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. 
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане 
по подмярката. Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, 
например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи 
и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката. 
4. Допустими получатели 
Общини на територията на МИГ; Юридически лица с нестопанска цел с седалище на територията 
на МИГ. 
5. Финансови параметри на проектите 
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро. Максимална стойност на 
допустимите разходите по проекта – 200 000 евро. 
6. Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ 
За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата 
помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, 
размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато 
размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който 
е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. 
7. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки 

1 
Проектът се осъществява (или е в землището) в населено място с 
население над  1000 жители 50 

2 
Проектът, създава поне 3 работни места при изпълнение на 
допустимите дейности; 30 

3 
Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига 
екологичен ефект и въздействие. 20 

  Общо 100 т. 
2) Изменения: Текстът отпада изцяло и не се заменя с друг. 

VI. В раздел 6 от Стратегията „Финансов план“, таблицата на подраздел 6.1 „Индикативно 
разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“ на стр. 37 и 38. 

1) Констатация: 
6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

(не повече от 2 страници) 
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Код 
на 

мярка
та 

Име на мярката 

Общо за периода на 
стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)   

4.2 Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански 
продукти 146 700 5.0% 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 1 173 000 40.0% 

7.2 
Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура 

1 154 000 39.3% 

7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфраструктура 195 600 6.7% 

7.6 
Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство на селата 

117 500 4.0% 

8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти 146 700 5.0% 

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 
ВОМР: 2 933 500 100% 

2) Изменения: На ред 5 от таблицата подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“, стойностите в предпоследна и последна колона стават съответно „1 
075 300“ и „36,7“. На ред 6 от таблицата подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, стойностите в 
предпоследна и последна колона стават съответно „1 447 300“ и „49,3“. Ред 7 от таблицата отпада 
изцяло. Таблицата придобива следния вид: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 
(не повече от 2 страници) 

Код 
на 

мярка
та 

Име на мярката 

Общо за периода на 
стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)   

4.2 Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански 
продукти 146 700 5.0% 

6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 1 075 300 36,7% 

7.2 
Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура 

1 447 300 49.3% 

7.6 
Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство на селата 

117 500 4.0% 

8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти 146 700 5.0% 

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 
ВОМР: 2 933 500 100% 

 

 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 
водено от общностите местно развитие (25 на сто от 976 900 25.0% 
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М6.4
40%М07

50%

М08
5%

общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи 
разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4) 

VII. В раздел 6 от Стратегията „Финансов план“, подраздел 6.2 “Финансова обосновка на 
бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки” на стр. 38 и 39. 

1) Констатация: 
Разпределението на бюджета на СМР на МИГ е в съответствие с определените приоритети 

на политиката за местно развитие. Средствата са разпределени между шест подмерки от ПРСР. 
Източник  на финансови средства за изпълнение на мерките е ЕЗФРСР, който ще осигури 100%  от 
бюджета на Стратегията и е единствен и водещ фонд. 

Разпределението на бюджета по 
четирите основни мерки от ПРСР, 
включени в СМР, показано на 
диаграмата илюстрира ясно и 
категорично насоките на планирани 
интервенции, към неземеделски 
дейности, които трябва да доведат до 
оживяване на територията. Това са 
дейности насочени към неземеделския 
сектор (40%), За преработка на 
земеделски и горски продукти са 
заделени средства, които формират 
общо една десета от бюджета на СМР 
(по 5% за М4.2 и М8.6). За публични 
инвестиции се планира да бъдат 
изразходвани половината (50%) 
средства от бюджета, осигурен от 
ЕЗФРСР. Това съотношение показва 
балансираност в местната политика за 
развитие на територията. 
Разпределението на средствата по 

специфични цели на СМР показва, че за три от тях (1 ,2 и 3) които са насочени към неземеделски 
дейности ресурса се заделят най-голям дял средства (общо 40%). Специфичната цел с най-голям 
ресурс е СЦ5. „Подобряване облика на населени места с туристически потенциал“ за която ще 
отидат  43% от бюджета на СВОМР.  Най-нисък е делът на средствата за СЦ6„Разширение на 
туристическата инфраструктура за публично ползване“(7%) и СЦ4„Подобряване  реализацията и 
добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“(10%). Разпределението на ресурса по 
двете основни цели на СМР е разпределено поравно между тях, респективно ресурса между 
частните и публичните бенефициенти на СМР е балансиран. 

2) Изменения: На ред 14 в текстовата част, след текста „Това са дейности насочени към 
неземеделския сектор“ стойността „40“ се променя на „36.7“. Същата стойност се променя и  в 
първа диаграма – сектор „М6.4“. На ред 20 след текстът „За публични инвестиции се планира да 
бъдат изразходвани“ думата „половината“ се заменя с текста „малко над половината“. На същия 
ред непосредствено след предходната промяна стойността „50“ се заменя с „53.3“. Тази стойност 
се променя и в сектор „М07“ на първа диаграма. На ред 25 текстът „ресурса се заделят най-голям 
дял средства (общо 40%)“ се заменя с „е заделен значителен ресурс от средства (общо 36,7%)“. 
Стойността „36.7“ се променя и във втора диаграма сектор „СЦ 1,2 и 3“. На ред 27, стойността 
след текста „за която ще отидат“ „43“ се заменя с „53,3“. Тази стойност се заменя и във втората 
диаграма в секция „СЦ5“.На редове 27 и 28 текстът „СЦ6„Разширение на туристическата 

СЦ 1,2 и 3
40%

СЦ4
10%

СЦ5
43%

СЦ6
7%
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инфраструктура за публично ползване“(7%) и “ отпада изцяло и не се заменя с друг. На ред 30 
текстът „разпределено поравно между тях“ се заменя с текста „сравнително равномерно“. След 
направените промени подраздела придобива следния вид: 

Разпределението на бюджета на СМР на МИГ е в съответствие с определените приоритети 
на политиката за местно развитие. Средствата са разпределени между шест подмерки от ПРСР. 
Източник  на финансови средства за изпълнение на мерките е ЕЗФРСР, който ще осигури 100%  от 
бюджета на Стратегията и е единствен и водещ фонд. 

Разпределението на бюджета по 
четирите основни мерки от ПРСР, 
включени в СМР, показано на диаграмата 
илюстрира ясно и категорично насоките на 
планирани интервенции, към неземеделски 
дейности, които трябва да доведат до 
оживяване на територията. Това са 
дейности насочени към неземеделския 
сектор (36,7%), За преработка на 
земеделски и горски продукти са заделени 
средства, които формират общо една 
десета от бюджета на СМР (по 5% за М4.2 
и М8.6). За публични инвестиции се 
планира да бъдат изразходвани малко над 
половината (53,3%) средства от бюджета, 
осигурен от ЕЗФРСР. Това съотношение 
показва балансираност в местната 
политика за развитие на територията. 
Разпределението на средствата по 
специфични цели на СМР показва, че за 
три от тях (1 ,2 и 3) които са насочени към 

неземеделски дейности е заделен значителен ресурс от средства (общо 36,7%). Специфичната цел 
с най-голям ресурс е СЦ5. „Подобряване облика на населени места с туристически потенциал“ за 
която ще отидат  53,3% от бюджета на СВОМР.  Най-нисък е делът на средствата за СЦ4 
„Подобряване  реализацията и добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“(10%). 
Разпределението на ресурса по двете основни цели на СМР е сравнително равномерно, 
респективно ресурса между частните и публичните бенефициенти на СМР е балансиран. 

VIII. В раздел 8 от Стратегията „Описание на уредбата за управлението и мониторинга на 
стратегията, която показва капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, и 
описание на специфичната уредба относно оценката“, подраздел 8.2 “Управление на МИГ” на стр. 
42 абзацът „Общото събрание ……“ 

1) Констатация: 
Общото събрание на МИГ „ВЗР“ се състои от 42 члена, като три от тях (7,1%) са 

представители на публичния сектор - общини Доспат, Борино и Сърница, двадесет (47.6%) са 
представители на нестопанския сектор и деветнадесет (45.2%) са представители на стопанския 
сектор. В общото събрание има представителство на осем от общо девет (88.9%) 
индентифицицирани заинтересовани групи (с изключение на представители на религиозните 
организации на територията). Уязвимите групи имат също свое предствителство в общото 
събрание, посредством участието на председателя на местната организация на хората с 
увреждания в община Доспат. Видно от приложения списък, в общото събрание на МИГ участват 
представители на различните етноси и вероизповедания, които са представени на територията. 

2) Изменения: На ред първи от абзаца след текст „Общото събрание на МИГ ВЗР се състои 

[]
36,7%

[]
10%

[]
53,3%
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от“ числото „42“ се заменя с „45“. На същия ред след текста „като три от тях“ числото в скобите 
„7.1“ се заменя с „6.7“. На ред 2 текстът „двадесет“ се заменя с „двадесет и двама“, а стойността 
„47.6“ става „48.9“. На ред 3 текстът „деветнадесет“ се заменя с „двадесет“, а стойността „45.2“ 
става „44.4“. След направените промени абзаца придобива следния вид: 

Общото събрание на МИГ „ВЗР“ се състои от 45 члена, като три от тях (6,7%) са 
представители на публичния сектор - общини Доспат, Борино и Сърница, двадесет и двама 
(48,9%) са представители на нестопанския сектор и двадесет (44.4%) са представители на 
стопанския сектор. В общото събрание има представителство на осем от общо девет (88.9%) 
индентифицирани заинтересовани групи (с изключение на представители на религиозните 
организации на територията). Уязвимите групи имат също свое предствителство в общото 
събрание, посредством участието на председателя на местната организация на хората с 
увреждания в община Доспат. Видно от приложения списък, в общото събрание на МИГ участват 
представители на различните етноси и вероизповедания, които са представени на територията. 

IX. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, подраздел 9.2 
“индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори по мярка 6.4. от СМР“ на стр. 51 и 52. 

1) Констатация: 
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4. ОТ СМР 

№ 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Източник на 
информация  

1 Проекти, финансирани 
по мярката  

брой 9 
 

База данни и отчети на 
МИГ 

2 Бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

брой 9 База данни и отчети на 
МИГ 

3 Общ обем на 
инвестициите 

хил. лв. 1 173 База данни и отчети на 
МИГ 

4 
Създадени нови 
производства, услуги, 
дейности на територията 

брой 3 База данни и отчети на 
МИГ 

5 Създадени работни места брой 9 База данни и отчети на 
МИГ 

2) Изменения: На ред № 3 от таблицата „Общ обем на инвестициите“, в колона „Цел до края 
на стратегията“ стойността „1 173“ се променя на „1 075.3“. Таблицата придобива следния вид: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4. ОТ СМР 

№ 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Източник на 
информация  

1 Проекти, финансирани 
по мярката  

брой 9 
 

База данни и отчети на 
МИГ 

2 Бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

брой 9 База данни и отчети на 
МИГ 

3 Общ обем на 
инвестициите 

хил. лв. 1 075.3 База данни и отчети на 
МИГ 

4 
Създадени нови 
производства, услуги, 
дейности на територията 

брой 3 База данни и отчети на 
МИГ 

5 Създадени работни места брой 9 База данни и отчети на 
МИГ 
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X. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, подраздел 9.2 
“индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори по мярка 7.2 от СМР“ на стр. 52. 

1) Констатация: 
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СМР 

№ 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Източник на 
информация  

1 Проекти, финансирани 
по мярката  

брой 4 База данни и отчети на 
МИГ 

2 Общ обем на 
инвестициите 

хил. лв. 1 154 База данни и отчети на 
МИГ 

3 
Проекти реализирани в 
населени места с 
туристически потенциал 

брой 4 База данни и отчети на 
МИГ 

4 

Население на 
територията на МИГ, 
което се ползва от 
подобрените услуги 

брой 9 000 База данни и отчети на 
МИГ 

5 
Изградени/обновени 
сгради за предоставяне 
на социални услуги 

брой 1 База данни и отчети на 
МИГ 

6 Създадени временни 
работни места 

брой 15 База данни и отчети на 
МИГ 

2) Изменения: На ред № 1 от таблицата „Проекти, финансирани по мярката“, в колона „Цел 
до края на стратегията“ стойността „4“ се променя на „7“. На ред № 2 от таблицата „Общ обем на 
инвестициите“, в колона „Цел до края на стратегията“ стойността „1 154“ се променя на „1 447.3“. 
На ред № 3 от таблицата „Проекти реализирани в населени места с туристически потенциал“, в 
колона „Цел до края на стратегията“ стойността „4“ се променя на „7“. На ред № 6 от таблицата 
„Създадени временни работни места“, в колона „Цел до края на стратегията“ стойността „15“ се 
променя на „25“. Таблицата придобива следния вид: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СМР 

№ 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Източник на 
информация  

1 Проекти, финансирани 
по мярката  

брой 7 База данни и отчети на 
МИГ 

2 Общ обем на 
инвестициите 

хил. лв. 1 447,3 База данни и отчети на 
МИГ 

3 
Проекти реализирани в 
населени места с 
туристически потенциал 

брой 7 База данни и отчети на 
МИГ 

4 

Население на 
територията на МИГ, 
което се ползва от 
подобрените услуги 

брой 9 000 База данни и отчети на 
МИГ 

5 
Изградени/обновени 
сгради за предоставяне 
на социални услуги 

брой 1 База данни и отчети на 
МИГ 

6 Създадени временни брой 25 База данни и отчети на 
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работни места МИГ 

XI. В раздел 9 от стратегията „Индикатори за мониторинг и оценка“, подраздел 9.2 
“индикатори по мерки”, таблицата „Индикатори по мярка 7.5 от СМР“ на стр. 52 и 53. 

1) Констатация: 
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СМР 

№ 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Източник на 
информация  

1 Проекти, финансирани 
по мярката  

брой 3 База данни и отчети на 
МИГ 

2 Общ обем на 
инвестициите 

хил. лв. 195.6 База данни и отчети на 
МИГ 

3 Подпомогнатите нови 
туристически дейности 

брой 2 База данни и отчети на 
МИГ 

4 Създадени временни 
работни места 

брой 10 База данни и отчети на 
МИГ 

2) Изменения: Таблицата отпада изцяло. 

XII. В раздел 10 от Стратегията „Съответствие с хоризонталните политики на ЕС“, 
подраздел 10.1 “Равенство между половете и липса на дискриминация”, секцията „допринасяне за 
утвърждаване на принципа на равните възможности“ на стр. 54. 

1) Констатация: 
Принципът на равните възможности предполага изграждането на система от специални 

мерки, които целят да компенсират изоставането, базирано на произход, възраст или друга 
характеристика, която може да доведе до третирането на личността несправедливо. За спазването 
на хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на информация във 
формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на проектите, вкл. 
спазване на законодателството за трудова заетост. Мерките, включени в СМР, освен ролята си за 
икономическото развитие на селския регион, имат роля и за социалното развитие. Особено мерки 
М07 (7.2; 7.5 и 7.6) ще допринесат за устойчивото социално-икономическо развитие на 
територията на МИГ, свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите 
услуги за населението в района. Разривът в обема на инвестициите и качеството на предлаганите 
услуги създава голяма ножица в качеството на живот на селото и града. Липсата на равни 
възможности пряко влияе върху социално-икономическото развитие на селата на територията на 
МИГ. Тези фактори влошават качеството на живот в селата, оказва пряко влияние върху 
привлекателността им за инвеститори, увеличава опасността от обезлюдяване на населените места 
и от социално-икономически спад. За да се намалят съществуващите различия между селото и 
града с подпомагането по мярката ще се създаде, подобри или разшири малка по мащаби 
инфраструктура, публична инфраструктура за отдих и туристическа информация и подобряване и 
разширяване на основните услуги, включително за отдих и спорт. По този начин мярката ще 
допринесе за ограничаване на диспропорциите в развитието и обезлюдяването на част от 
територията. Създават се условия за съхраняване на населените места и поддържане на 
образователните услуги, както и предоставяне на културни услуги. 

2) Изменения: На ред 8, след текста „Особено мерки М07“ от изброените подмерки в 
скобите отпада „7.5“. Текста придобива следния вид: 

Принципът на равните възможности предполага изграждането на система от специални 
мерки, които целят да компенсират изоставането, базирано на произход, възраст или друга 
характеристика, която може да доведе до третирането на личността несправедливо. За спазването 
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на хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на информация във 
формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на проектите, вкл. 
спазване на законодателството за трудова заетост. Мерките, включени в СМР, освен ролята си за 
икономическото развитие на селския регион, имат роля и за социалното развитие. Особено мерки 
М07 (7.2 и 7.6) ще допринесат за устойчивото социално-икономическо развитие на територията на 
МИГ, свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за 
населението в района. Разривът в обема на инвестициите и качеството на предлаганите услуги 
създава голяма ножица в качеството на живот на селото и града. Липсата на равни възможности 
пряко влияе върху социално-икономическото развитие на селата на територията на МИГ. Тези 
фактори влошават качеството на живот в селата, оказва пряко влияние върху привлекателността 
им за инвеститори, увеличава опасността от обезлюдяване на населените места и от социално-
икономически спад. За да се намалят съществуващите различия между селото и града с 
подпомагането по мярката ще се създаде, подобри или разшири малка по мащаби инфраструктура, 
публична инфраструктура за отдих и туристическа информация и подобряване и разширяване на 
основните услуги, включително за отдих и спорт. По този начин мярката ще допринесе за 
ограничаване на диспропорциите в развитието и обезлюдяването на част от територията. Създават 
се условия за съхраняване на населените места и поддържане на образователните услуги, както и 
предоставяне на културни услуги. 

XIII. В раздел 10 от Стратегията „Съответствие с хоризонталните политики на ЕС“, 
подраздел 10.2 „Устойчиво развитие (защита на околната среда)“ на стр. 55 и 56. 

1) Констатация: 
В подготовката на СМР е приложен принципът на устойчивото развитие, който следва да 

гарантира постигането на целите на сегашните поколения без нанасяне на щети и рискове за 
следващите поколения, свеждане до минимум на неблагоприятните ефекти от човешката дейност 
и използване на природните ресурси по начин, който гарантира тяхното последващо само 
възстановяване. Принципът обвързва икономическата с екологичната ефективност, вкл. 
обвързването на екологични, засягащи състоянието на природното равновесие въпроси; с 
икономическите въпроси, отнасящи се до екологоемкостта; и, от трета страна, със социални 
въпроси, свързани със стопанските и природните условия на живот: заетост, образование и 
обучение, здраве, достъп до „здрава” природна среда, отговорно и споделено управление, както и 
намаляване и елиминиране на неустойчивите модели на производство и потребление. 

В прилагането на всички подмерки на СМР ще залегне и ще бъде съблюдаван 
хоризонталният принцип за устойчиво развитие и защита на околната среда. Ще се стимулира 
разработването на проекти, които интегрират принципа за устойчиво развитие и защита на 
околната среда. При подбора ще се приоритизират проекти, които добавят стойност, като 
допринасят за устойчиво развитие и защита на околната среда. В мониторинга и оценката на 
реализацията на проектите ще се наблюдава приносът им за устойчиво развитие и защита на 
околната среда и своевременно ще се предприемат мерки за корекция, ако е необходимо. За 
спазването на хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на 
информация във формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на 
проектите, вкл. спазване на екологичното законодателството. В прилагането на М04, както и в 
прилагането на подмярка 6.4. ще се цели опазване на компонентите на околната среда, 
подобряване опазването на околната среда и  прилагането на природо щадящи инвестиции. С 
прилагането на М07 (7.2; 7.5 и 7.6) има възможност да се въведат новите изисквания за интеграция 
на политиката по околна сред (ПОС) и политиката по изменение на климата, както и иновации при 
изграждането и обновяването на инфраструктурата, като примерно екоиновации в областта на 
водоснабдяването и пречистването на водите, в областта на туризма. 

2) Изменения: На ред 22, след текста „С прилагането на М07“ от изброените подмерки в 
скобите отпада „7.5“. Текста придобива следния вид: 
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В подготовката на СМР е приложен принципът на устойчивото развитие, който следва да 
гарантира постигането на целите на сегашните поколения без нанасяне на щети и рискове за 
следващите поколения, свеждане до минимум на неблагоприятните ефекти от човешката дейност 
и използване на природните ресурси по начин, който гарантира тяхното последващо само 
възстановяване. Принципът обвързва икономическата с екологичната ефективност, вкл. 
обвързването на екологични, засягащи състоянието на природното равновесие въпроси; с 
икономическите въпроси, отнасящи се до екологоемкостта; и, от трета страна, със социални 
въпроси, свързани със стопанските и природните условия на живот: заетост, образование и 
обучение, здраве, достъп до „здрава” природна среда, отговорно и споделено управление, както и 
намаляване и елиминиране на неустойчивите модели на производство и потребление. 

В прилагането на всички подмерки на СМР ще залегне и ще бъде съблюдаван 
хоризонталният принцип за устойчиво развитие и защита на околната среда. Ще се стимулира 
разработването на проекти, които интегрират принципа за устойчиво развитие и защита на 
околната среда. При подбора ще се приоритизират проекти, които добавят стойност, като 
допринасят за устойчиво развитие и защита на околната среда. В мониторинга и оценката на 
реализацията на проектите ще се наблюдава приносът им за устойчиво развитие и защита на 
околната среда и своевременно ще се предприемат мерки за корекция, ако е необходимо. За 
спазването на хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на 
информация във формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на 
проектите, вкл. спазване на екологичното законодателството. В прилагането на М04, както и в 
прилагането на подмярка 6.4. ще се цели опазване на компонентите на околната среда, 
подобряване опазването на околната среда и  прилагането на природо щадящи инвестиции. С 
прилагането на М07 (7.2 и 7.6) има възможност да се въведат новите изисквания за интеграция на 
политиката по околна сред (ПОС) и политиката по изменение на климата, както и иновации при 
изграждането и обновяването на инфраструктурата, като примерно екоиновации в областта на 
водоснабдяването и пречистването на водите, в областта на туризма. 

XIV. В раздел 10 от Стратегията „Съответствие с хоризонталните политики на ЕС“, 
подраздел 10.3 „Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността“ на стр. 56. 

1) Констатация: 
В подготовката на СМР е приложен принципът за насърчаване на заетостта и 

конкурентоспособността, неговото прилагане ще бъде посочено като задължително при 
подготовката и реализацията на проекти в рамките на СМР. Като приоритетно ще бъде оценявано 
разкриването на работни места, вкл. по временна (сезонна) заетост. За спазването на 
хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на информация във 
формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на проектите, вкл. 
спазване на законодателството за трудова заетост. Инвестициите по М04 (4.2) са пряко свързани с 
повишаване конкурентоспособността и се предвижда подпомагане на инвестициите във физически 
капитал за целите на разкриване на нови работни места и подобряване производителността на 
труда чрез реструктуриране и развитие на наличните материални мощности, насърчаване 
въвеждането на нови технологии, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, 
включително къси вериги на доставка. Произведените по-добри продукти, по-доброто им търсене 
на пазара и разкриването на нови пазарни ниши ще отвори възможности за повече работни места и 
ще е потвърждение за повишената конкурентоспособност на  предприятията. 

В рамките на М07 (7.2; 7.5 и 7.6) при изграждането и обновяването на инфраструктурата ще 
се повиши привлекателността на територията и ще се създадат условия за съхраняване на 
населените места и осигуряване на работни места. 

2) Изменения: На ред 15, след текста „В рамките на М07“ от изброените подмерки в скобите 
отпада „7.5“. Текста придобива следния вид: 
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В подготовката на СМР е приложен принципът за насърчаване на заетостта и 
конкурентоспособността, неговото прилагане ще бъде посочено като задължително при 
подготовката и реализацията на проекти в рамките на СМР. Като приоритетно ще бъде оценявано 
разкриването на работни места, вкл. по временна (сезонна) заетост. За спазването на 
хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на информация във 
формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на проектите, вкл. 
спазване на законодателството за трудова заетост. Инвестициите по М04 (4.2) са пряко свързани с 
повишаване конкурентоспособността и се предвижда подпомагане на инвестициите във физически 
капитал за целите на разкриване на нови работни места и подобряване производителността на 
труда чрез реструктуриране и развитие на наличните материални мощности, насърчаване 
въвеждането на нови технологии, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, 
включително къси вериги на доставка. Произведените по-добри продукти, по-доброто им търсене 
на пазара и разкриването на нови пазарни ниши ще отвори възможности за повече работни места и 
ще е потвърждение за повишената конкурентоспособност на  предприятията. 

В рамките на М07 (7.2 и 7.6) при изграждането и обновяването на инфраструктурата ще се 
повиши привлекателността на територията и ще се създадат условия за съхраняване на населените 
места и осигуряване на работни места. 

 
По т. 2 от Дневния ред:  

Председателят на събранието, който е и председател на Управителния съвет, представи на 
вниманието на присъстващите членове предложение за приемане на приоритетни критерии при 
класиране на проектни предложения по подмерките 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти”, 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” и 8.6 
„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията на горски 
продукти”, в случаите, когато две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой точки 
по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, а именно: 

1. За подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти” проектните предложения ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по 
критерий 5 „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни места” от 
„Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки” към подмярката от СВОМР, като 
приоритет и по-предна позиция в класирането се дава на проектното предложение разкриващо 
повече работни места; 

2. За подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” проектните 
предложения ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерий 3 „Проектът 
създава работни места” от „Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки” към 
подмярката от СВОМР, като приоритет и по-предна позиция в класирането се дава на проектното 
предложение разкриващо повече работни места; 

3. За подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, 
мобилизиране и търговията на горски продукти” проектните предложения ще бъдат 
допълнително приоритизирани/класирани по критерий 3 „Проектът създава работни места” от 
„Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки” към подмярката от СВОМР, като 
приоритет и по-предна позиция в класирането се дава на проектното предложение разкриващо 
повече работни места. 

След проведено гласуване Общото събрание на членовете на Сдружение „Местна 
инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ с резултат 27 
/двадесет и седем/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 16-2 

Общото събрание на „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – 
Доспат – Сърница“ приема приоритетни критерии за класиране на проектни предложения в 
случаите, когато две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой точки по 
критериите за оценка и не е наличен достатъчен бюджет по съответната процедура за 
финансирането им по следните подмерки от СВОМР както следва: 

 
4. За подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” проектните предложения ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по 
критерий 5 „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни места” от 
„Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки” към подмярката от СВОМР, като 
приоритет и по-предна позиция в класирането се дава на проектното предложение разкриващо 
повече работни места; 

5. За подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” проектните 
предложения ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерий 3 „Проектът 
създава работни места” от „Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки” към 
подмярката от СВОМР, като приоритет и по-предна позиция в класирането се дава на проектното 
предложение разкриващо повече работни места; 

6. За подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, 
мобилизиране и търговията на горски продукти” проектните предложения ще бъдат 
допълнително приоритизирани/класирани по критерий 3 „Проектът създава работни места” от 
„Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест в точки” към подмярката от СВОМР, като 
приоритет и по-предна позиция в класирането се дава на проектното предложение разкриващо 
повече работни места. 

Председателят на събранието обяви, че поради изчерпване на дневния ред закрива Общото 
събрание на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - 
Сърница“ в 15:30 часа. 

Документите, свързани със свикване и провеждане на Общото събрание на Сдружение 
„Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат -Сърница“ са 
приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него. 

 
 

Съгласно Чл. 2, ал. 2 от Закона за защита на личните 
данни МИГ не следва да публикува лични данни от 

Списъка на участниците в заседанието на OС. 
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