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АКЦЕНТИ 
ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ 
 

КАК СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ЩЕ ПОДПОМАГА 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ? 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЩЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ СУБСИДИЯ МИНИМУМ 50% ОТ 
НАПРАВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ЗА: 

- Строителство или обновяване на сгради 
- Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване 
- Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения 
- Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Европейската общност 
- Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства 
- Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване 

 
 
 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИТЕ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ: 
 
 
 
Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ Точки 

1.Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори  в       земеделието – 
млечно животновъдство, производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и 
медицински растения 

25 

2.Проектът е за биологично земеделско производство 20 

3.Изпълнението на проекта води до осигуряване на допълнителна заетост в 
стопанствата 

10 

4.Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на стопанства на 
млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 
и периода 2014 - 2020 и не е получавал подпомагане по Програмата за инвестиционни 
дейности по мерки 121 и 4.1, с цел осигуряване на приемственост в селското 
стопанство. 

10 

5.Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството 5 

6.Проектът въвежда  иновации в земеделското стопанство 15 

7.Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането 
между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната 
среда и постигане на стандартите на ЕС. 

15 

ОБЩО  100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за 
развитие на малки стопанства" 

Точки 

1.Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието –плодове и 
зеленчуци, етерично маслени и медицински растения 

25 

2.Проектът е за биологично производство на земеделски продукти 20 

3.Проектът осигурява допълваща заетост 15 

4.Проектът повишава енергийната ефективност на земеделското стопанство 10 

5.Проектът въвежда иновации в земеделското стопанство 15 

6.Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането 
между производителите, включително за дейности свързани с опазване� на околната 
среда и постигане на стандартите на ЕС. 

15 

ОБЩО  100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КАК СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ЩЕ ПОДПОМАГА 
НЕЗЕМЕДЕЛСКИЯ БИЗНЕС? 

ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ХРАНИТЕЛНО-ПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЩЕ МОГАТ ДА 
ПОЛУЧАВАТ СУБСИДИЯ 50% ОТ НАПРАВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 
СИ ЗА: 

- Изграждане и модернизиране на сгради, необходими за производството и маркетинга 
- Закупуване на нови машини и оборудване за подобряване на производството, 

преработката и маркетинга 
- Закупуване на специализирани транспортни средства, вкл. Хладилни, за превоз на 

суровини и на готова продукция 
- Изграждане или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието 
- Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Европейската общност 

 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИТЕ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ: 
 
Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 
 

Точки 

1.Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските 
производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост на 
територията на МИГ 

30 

2.Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, 
охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ 

15 

3.Проектът е свързан  с внедряване на иновации 10 

4.Проектът е за преработка на биологични продукти 5 

5.С проекта  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната 
среда.  

10 

6.Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на - минимум�1 ново работно място 
и запазване на съществуващи работни места 

30 

ОБЩО  100 

 



НОВОРЕГИСТРИРАНИ ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ ОТ НЕЗЕМЕДЕЛСКИЯ 
СЕКТОР ЩЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ СУБСИДИЯ ДО 75% ОТ НАПРАВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА: 

- Производство или продажба на нехранителни продукти  
- Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с 

увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и 
услуги базирани на ИТ и др.) 

- Развитие на туризъм 
- Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 

посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности  
 
 
 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИТЕ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ: 
 
Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 
 
 

Точки 

1.Проектът е на млад предприемач до 40 години, вкл. 15 

2.Проектът е в сферата на социалните или здравните услуги 10 

3.Проектът е за производствени дейности 20 

4.Проектът включва технологични иновации 15 

5.Проектът създава 1 работно място – 10 точки,  2 работни места – 15 точки, над 2 
работни места - 25 точки 

25 

6.Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 2 години преди датата 
на кандидатстване 

5 

7.Проектът включва иновации 10 

ОБЩО 100 

 
 

КАК СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ЩЕ ПОДПОМАГА ОБЩИНИ, 
ЧИТАЛИЩА И НПО? 

 
ОБЩИНИ, ЧИТАЛИЩА И НПО ЩЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ СУБСИДИЯ ДО 100% ОТ НАПРАВЕНИТЕ 
ИНВЕСТИЦИИ ЗА: 
 

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

- Закупуване на оборудване и обзавеждане  
- Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура  
- Проучване, съхраняване и оползотворяване  на природните ресурси и  културното 

наследство на територията на общините Главиница и Ситово 
 
 
 
 
 



КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИТЕ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ: 
 
Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Точки 

1.Проектът се реализира в населено място извън общинския център 15 

2.Проектът се реализира в град/село център на община 5 

3.Проектът е с обхват на дейностите повече от едно населено място 10 

4.Проектът предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност 15 

5.Проектът включва подобряване на социална или образователна инфраструктура на 
територията 

15 

6.Проектът е ориентиран към създаване на нови услуги за населението 15 

7.Проектът включва повече от един вид от допустимите дейности  15 

8.Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания 10 

ОБЩО 100 

 
Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“ 

Точки 

1.Проектът има иновативен характер за територията на МИГ  20 

2.Проектът насърчава популяризирането на местни природни забележителности 15 

3.Проектът насърчава популяризирането на местното културно-историческо наследство 15 

4.Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания 10 

5.Проектът включва създаване съоръжения за безопасност на ползвателите 10 

6.Проектът подобрява информационната обезпеченост на туризма на територията на 
МИГ 

10 

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

20 

ОБЩО 100 

 
Мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване  на природните ресурси и  
културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ 

Точки 

1.Проектът  води до утвърждаване на териториалната идентичност чрез  създаване на 
местен материален и/или нематериален туристически продукт/или местно събитие 

10 

2.Проектът цели проучване, съхраняване,  възстановяване и обновяване на културното 
и/или природното наследство на територията на МИГ  

10 

3.Проектът се изпълнява в населени места  от двете общини  25 

4.Проектът включва възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 
разнообразие в зони с висока природна стойност, вкл. в зони по европейската мрежа 
Натура 2000 

20 

5.Проектът включва разработване на туристически и/или интерпретационни програми 
и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане 

10 



6.Проектът включва дейности, осъществявани чрез иновативни, интегрирани  и 
интерактивни подходи  

15 

7.Проектът насърчава социални и културни взаимодействия в мултикултурната среда и 
включва дейности с участие на представители от всички етноси на територията 

10 

ОБЩО 100 

 
 
 
КАК СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ЩЕ ПОДПОМАГА ПРОЕКТИ 
В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО? 
 
По мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча“ от СВОМР, ОП НОИР 2014-2020  ще подкрепя дейности, 
осъществявани в рамките на самия образователен процес и съпътстващите допълнителни 
дейности в образователните институции:  

- Дейности за подобряване на образователната среда – обзавеждане и оборудване за 
нуждаещите се училища, осигуряване на консумативи, материали, техника за 
занимателни, развлекателни, спортни, библиотечни и ИКТ дейности;  

- Дейности, улесняващи достъпа до образование на маргинализираните общности, като 
транспорт и хранене, където е приложимо;  

- Дейности за насърчаване на родителите като преки участници в образователния и 
възпитателния процес на подрастващите;  

- Дейности, подкрепящи преодоляване на негативни обществени нагласи спрямо 
маргинализираните групи;  

- Дейности за съвместни инициативи за различните етноси за предотвратяване отпадането 
от предучилищното, училищното и професионалното образование. 

 
ОБЩИНИ, УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ПАРТНЬОРСТВО С ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, ЩЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВА ПОМОЩ  С 
ИНТЕНЗИТЕТ 100% ОТ НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА: 
 
I. Персонал/участници в изпълнение на дейностите 
1. Разходи за възнаграждения (включително допълнително материално стимулиране), както и 
осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно 
националното законодателство.  
2. Разходи за командировки /пътни, дневни, квартирни/ на персонала, включен в точка 1, 
съгласно Наредбата за командировките в страната.  
3. Пътни разходи за лицата от допустимите целеви групи. (извън случаите, в които е 
предоставен организиран транспорт). 
II. Материали 
1. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи. 
2. Разходи за дидактически материали (учебна литература, помагала, учебни и спортни пособия 
и др.). 
3. Разходи за оборудване и обзавеждане (активи на стойност под прага на същественост). 
4. Разходи за гориво (за служебен транспорт на организацията- бенефициент за изпълнение на 
дейности по проекта). 
III. Услуги 
1. Разходи за организиран транспорт при изпълнение на дейностите по проекта, където е 
приложимо.  
2. Режийни разходи за помещенията, в които ще се изпълняват дейности по проекта (разходи за 
електрически ток, студена вода, отопление, почистване и др.). 



3. Разходи за изграждане на образователна ИКТ среда (окабеляване на стаи/кабинети, 
свързаност на сървър с компютри в мрежа и др.) в училищата и детските градини. 
4. Разходи за застраховки за лицата от допустимите целеви групи, където е приложимо.  
5. Разходи за хранене в детските градини и училищата. 
6. Разходи за  информация и комуникация. 
IV. Провеждане и участие в мероприятия 
1. Разходи за организиране и провеждане на мероприятия за лицата от целевите групи. 
2. Разходи за участие в мероприятия на лицата от целевите групи. 
 
V. Непреки разходи  
1. Разходи за възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта, включително 
осигурителните и здравно-осигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно 
националното законодателство.   
2. Разходи за командировки на екипа за организация и управление на проекта, съгласно 
Наредбата за командировките в страната. 
3. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.                                                                                                                                                                                                   
4. Режийни разходи при ползване на офис за администриране на проекта (разходи за 
електрически ток, студена вода, отопление и др.).  
5. Разходи за наем на офис за администриране на проекта. 
 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИТЕ: 
 
За оценка на проектите ще се прилагат Критерии по методология за техническа и финансова 
оценка на проектно предложение по процедура за подбор на проекти от МИГ при прилагане на 
мерки от ОП НОИР в Стратегия за ВОМР.  Общият брой точки по критериите е  100, като за да 
бъде класиран, проектът трябва да е получил най-малко 60 точки, разпределени съгласно 
указанията на ОП НОИР към методологията.  
Във връзка с целите и приоритетите на стратегията, проектите ще се оценяват и по критерии, 
изготвени от МИГ: 
 
Мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча“, ОПНОИР 2014 - 2020 г. (ЕСФ) Точки 

1. Проектът включва дейности за насърчаване на родителите като преки участници в 
образователния и възпитателния процес на подрастващите   

10 т. 

2. Проектът включва дейности, подкрепящи преодоляване на негативни обществени 
нагласи спрямо маргинализираните групи  

 10 т. 

3. Проектът включва дейности за съвместни инициативи за различните етноси за 
предотвратяване отпадането от предучилищното, училищното и професионалното 
образование  

10т. 

ОБЩО 30т. 

 
КАК СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ЩЕ ПОДПОМАГА  
ПРИСПОСОБЯВАНЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ, ВЪВЕЖДАНЕ 
НА СОЦИАЛНИ И  НЕТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА? 
 
ПО МЯРКА 1.7.  ОТ СВОМР, ОПРЧР 2014-2020 ЩЕ ПОДКРЕПЯ  ДЕЙНОСТИ ЗА (примерни 
допустими дейности):  

- Предоставяне на обучения за мениджъри на местни предприятия и предприемачи с 
оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения;  

- Предоставяне на обучения на работното място; 



- Подкрепа за практики и предоставяне на услуги за заети и работодатели с цел превенция 
или смекчаване последствията от икономическо преструктуриране;  

- Подкрепа за насърчаване професионалната и географската мобилност на заети лица; 
Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост; 

- Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките 
ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите 
хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и 
личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и 
служители; 

- Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” 
модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на 
работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат; 

- Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите, 
осигурителните и социалните права на работниците и служителите, равнопоставеността 
и равното третиране на работното място;  

- Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност; 
Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната 
заетост. 

 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, 
РАБОТОДАТЕЛИ, ОБУЧИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И 
ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЩЕ МОГАТ ДА 
ПОЛУЧАТ  ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МАКСИМАЛЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА ДО 100 % ОТ 
ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ (НЕИЗЧЕРПАТЕЛНО) ЗА: 
 
1. Оборудване и обзавеждане;  
2. Софтуер; за трудови и др. възнаграждения, стипендии и др. доходи на физически лица за 

дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, вкл. осигурителните 
вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, съгласно 
националното законодателство; 

3. Командировки (съгл. Наредбата за командировки в страната); 
4. Материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по договора за 

финансиране; 
5. Стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в полза на участниците в дадена 

дейност; разходи, свързани с участието на хора с увреждания. 
Допустими са дейности за управление на проектите и за информация и публичност, при 
спазване на изискванията на ОПРЧР. 
 
 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИТЕ: 
 
Основни критерии – до 100 точки 
 
За оценка на проектите ще се прилагат критериите за техническа и финансова оценка, одобрени 
от Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014-2020г. 
 
Допълнителни точки проектите ще получават от оценка по Специфични критерии – до 30 
точки 
 



Мярка 1.7. „Приспособяване на работниците и предприемачите към промените, 
въвеждане на социални и  нетехнологични иновации в предприятията”, ОПРЧР 2014 - 
2020 г. (ЕСФ) 

Точки 

1. Проектът въвежда социални или нетехнологични иновации 10 т. 

2. Проектът обхваща целеви групи от двете общини 10 т. 

3. Проектът въвежда „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в 
т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд 

10т. 

ОБЩО 30т. 

 
 
 
 
КАК СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ЩЕ ПОДПОМАГА  
СОЦИАЛНО-ТРУДОВАТА И ЗДРАВНА ИНТЕГРАЦИЯ? 
 
ПО МЯРКА 2.1.  ОТ СВОМР, ОПРЧР 2014-2020 ЩЕ ПОДКРЕПЯ  ДЕЙНОСТИ ПО: 
Направление „Достъп до социални и здравни услуги“  

- Подобряване на достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в 
т.ч. интегрирани и междусекторни; 

- Социално-здравна медиация, информиране и консултиране; 
- Мотивационно обучение и/или психологическо подпомагане; 
- Подкрепа за семейно планиране и отговорно родителство; 
- Повишаване на здравната култура и достъп до здравни услуги; 
- Подкрепа за самостоятелна заетост. 

Направление „Подобряване на достъпа до заетост“  
- Насърчаване към заетост на икономически неактивни лица; 
- Професионално информиране и консултиране; 
- Мотивационно обучение и/или психологическо подпомагане; 
- Предоставяне на обучения с цел професионална пригодност; 
- Включване в стажуване, чиракуване, заетост; 
- Подкрепа за самостоятелна заетост. 

Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“  
- Планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-

икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани 
общности; 

- Общностни дейности за промяна на практики, оказващи негативно влияние върху 
социалното включване; 

- Подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на 
национални и местни политики; 

- Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. 
занаяти и изкуства;  

- Инициативи за преодоляване на стереотипи. 
 
 
 
 
 
 
 



ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ, РАБОТОДАТЕЛИ, ОБУЧИТЕЛНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЩИНИ, ЧИТАЛИЩА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЦИАЛНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ЩЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ  
ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МАКСИМАЛЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА ДО 100 % ОТ ОБЩАТА 
СТОЙНОСТ НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ (НЕИЗЧЕРПАТЕЛНО) ЗА: 
 
1. Оборудване и обзавеждане; разходи за софтуер;  
2. Трудови и др. Възнаграждения, стипендии и др. Доходи на физически лица за дейности, 

пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, вкл. Осигурителните вноски, 
начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, съгласно 
националното законодателство; 

3. Командировки /съгл. Наредбата за командировки в страната/; 
4. Материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по договора за 

финансиране;разходите за стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в полза на 
участниците в дадена дейност; 

5. Свързани с участието на хора с увреждания;  
6. Управление на проектите. 
 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИТЕ: 
Основни критерии – до 100 точки 
За оценка на проектите ще се прилагат критериите за техническа и финансова оценка, одобрени 
от Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014-2020г. 
 
Допълнителни точки проектите ще получават от оценка по следните специфични критерии – 
до 30 точки 
 
Мярка 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция”, ОПРЧР 2014 - 2020 г. (ЕСФ) Точки 

1. Проектът включва дейности по всички 3 направления 10 т. 

2. Проектът обхваща целеви групи от двете общини 10 т. 

3. Проектът е с иновативен подход  и/или е за интегрирани междусекторни социални 
и/или здравни услуги и осигуряване на заетост 

10т. 

ОБЩО 30т. 

 
 
КАКВИ СРЕДСТВА ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА 
ДОБРУДЖА“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2016-2020 г.? 

 

МЕРКИ 
БЮДЖЕТ НА 

МЯРКАТА 
/лева/ 

СТОЙНОСТ НА 
ПРОЕКТИТЕ 

/лева/ 

% НА 
ПОМОЩТА 

РАЗМЕР НА 
ПОМОЩТА 

/лева/ 

4.1.1 - Инвестиции в 
земеделски стопанства 

330 500 9 779 – 391 160 50%-70% 4 889 – 97 790 

4.1.2 - Инвестиции в 
земеделски стопанства по 
Тематична подпрограма за 
развитие на малки стопанства 

201 500 2 445 – 48 896 60%-80% 1 467 – 39 116 



4.2.1 - Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

206 000 9 779 – 391 160 до 50% 4 889 – 117 348 

6.4.1 – Инвестиции в подкрепа 
за неземеделски дейности 

294 000 9 779 – 391 160 до 75% 7 334 – 97 790 

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

660 000 9 779 – 391 160 100% 9 779 – 195 580 

7.5 - Инвестиции за публично 
ползване  в инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура 

117 350 19 558 – 391 
160 

100% 19 558 – 97 790 

19.05 - Проучване, съхраняване 
и оползотворяване  на 
природните ресурси и  
културното наследство на 
територията на общините 
Главиница и Ситово 

146 450 5 867 – 391 160 60%-100% 3 520 – 68 453 

3.9 - Уча се, за да сполуча 586 750 50 000 – 391 
166 

100% 50 000 – 100 000 

1.7 - Приспособяване на 
работниците и 
предприемачите към 
промените, въвеждане на 
социални и  нетехнологични 
иновации в предприятията 

469 400 30 000 – 391 
166 

100% 30 000 – 100 000 

2.1 - Социално-трудова и 
здравна интеграция 

430 280 30 000 – 391 
166 

100% 30 000 – 150 000 

 
ЕКИПЪТ на СНЦ “МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ще оповестява 
отварянето на мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие, по които ще 
могат да кандидатстват живеещите или работещите на територията на общините Главиница и 
Ситово. С покана ще се канят потенциалните заинтересовани бенефициенти за подаване на 
проектни предложения по всичките 10 мерки, включени в Стратегията. Към обявата ще бъдат 
приложени специфичните за всяка мярка формуляри и необходими документи, с които ще се 
кандидатства. 
 

Обявите на СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ ще намирате на: 
www.mig.glavinitsa.org  

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 
(ИСУН 2020) 



Настоящият информационен материал е изготвен по проект“ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО 
ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “ГЛАВИНИЦА - СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” 
съгласно Споразумение № РД 50-34/20.04.2018 г. по подмярка 19.2 “ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ 
НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР” и по подмярка 19.4 “ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ВОМР” на Мярка 19 “ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” от ПРСР 2014 - 2020.  
Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: “Преодоляване на дългосрочната изостаналост и постигане 

на устойчиво подобряващи се условия за живот, стопанска дейност, социална, образователна и трудова 
реализация чрез интегрирана подкрепа за обществено значими и бизнес проекти на територията за действие 

на МИГ “ГЛАВИНИЦА - СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

ДАННИ ЗА КОНТАКТИ:
Местна инициативна група 

„Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“
гр. Главиница, обл. Силистра, ул. “Дунав” №13А, 

тел.: 0884 459 599 факс: 08636 22 58 
e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg;

 www.mig.glavinitsa-sitovo.org, 
www.eufunds.bg

СДРУЖЕНИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

“ГЛАВИНИЦА - СИТОВО
КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”


