
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ 

 

Код на мярката: 4.1 

4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“  Точки 

брой 

1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в 

земеделието – производство на плодове и зеленчуци, 

етерично маслени и медицински растения, животновъдство, 

пчеларство; 

25 

2 Проектът е за биологично земеделско производство; 20 

3 Проектът е на тютюнопроизводител , но за земеделски 

дейности  извън  тютюнопроизводство 

5 

4 Проектът осигурява допълнителна  заетост 10 

5 Проектът е на млад земеделски производител до 40 години 10  

6 Проектът води до повишаване на енергийната ефективност 

на стопанството 

5 

7 Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското 

стопанство 

10  

8 Проектът е с интегриран подход 5  

9 Проектът допринася за насърчаване на кооперирането 

между производителите 

5 

10 Проектът включва дейности, свързани с опазване на 

околната среда и постигане на стандартите на ЕС. 

5 

  Общо  100 

 
Минимален праг (брой точки) за класиране на проектно предложение – 10 точки 

 

Код на мярката: 4.2 

 

4.2. 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; 

25  

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 10  

5 С проекта  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи 

опазването на околната среда.  

10 



6 Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни 

места при запазване на съществуващите работни места 

30 

  Общо 100 

 

Минимален праг (брой точки) за класиране на проектно предложение – 10 точки 

 

Код на мярката: 6.4 

6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  точки 

1 Проектът включва мерки за повишаване на енергийната 

ефективност 

5 

2 Проектът включва съвременно оборудване и/или 

технологии с екологосъобразни показатели 

10 

3 Проектът е за инвестиции в  производствени дейности 20  

4 Проектът е за инвестиции в нови или по-качествени услуги 

за населението на територията на МИГ  
15  

5  5.1. Проектът  води до създаване на  2  и повече нови 

работни места и предвижда  устойчива заетост /ИЛИ 

20  

 5.2. Проектът  води до създаване на 1  ново работно 

място, вкл. за самоосигуряващ се собственик 
10 

6 Проектът включва иновации 10 

7 Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-

малко 3 години преди датата на кандидатстване; 

10 

  Общо* 100  

 

Минимален праг (брой точки) за класиране на проектно предложение – 10 точки 

 

 

Код на мярката:7.2 

7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

 точки 

1 Проектът е за изграждане и/или реконструкция на 

инфраструктура в населено място извън общинския център 

10 

2 Проектът е за изграждане и/или реконструкция на 

инфраструктура, обслужваща населени места с високо ниво 

на безработица над средното за общината 

10 

3 Проектът ще се изпълнява в район, идентифициран като 

малцинствен 

10 

4 От създадената/подобрената обществена инфраструктура  ще 

се възползват над 500 души от населението 

25 

5 Обхватът на планираните резултати  от проекта  е за повече 

от едно населено място на територията 

10 

6 Проектът е за инфраструктура, която да обслужва 

потребностите на деца и/или на младите хора в населеното 

място  и/или е насочен към задържането им на територията 

10 



7 Проектът предвижда  създаване на достъпна среда за 

възрастни хора и хора с увреждания 

5 

8 Проектът въвежда иновативни технологии и/или 

инвестициите са  с положителен екологичен ефект 

10 

9 Проектът е за изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за 

социални услуги за деца или за уязвими и/или малцинствени 

групи от населението 

10 

  Общо 100 

 

Минимален праг (брой точки) за класиране на проектно предложение – 30 точки 

 

Код на мярката: 7.5 

7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура 

 точки 

1 Резултатите от проекта ще се ползват от над 500 жители и 

посетители на населеното място годишно 

10 

2 Проектът е за инвестиция, която е съвсем нова за 

територията или населеното място 

10 

3 Проектът създава поне 3 временни работни места при 

изпълнение на допустимите дейности 

10 

4 Проектът предвижда създаване на поне 1 трайно работно 

място след изпълнението му 

10 

5 Проектът предвижда създаване на достъпна среда за хора с 

увреждания 

10 

6 Проектът предвижда да включва техники и програми за 

интерпретация и анимация за хората с увреждания 

20 

7 Проектът  осигурява благоустрояване на средата и постига 

положителен екологичен ефект и въздействие 

30 

   

Общо 

 

100 

 

Минимален праг (брой точки) за класиране на проектно предложение – 10 точки 

 

Код на мярката: 8.6 

8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти  

 точки 

1 Проектът е свързан  с внедряване на иновации 10 

2 С проекта  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи 

опазването на околната среда  

15 

3 Проектът води до подобряване на работната среда и 

безопасни и здравословни условия на труд   

15 

4 Доставяната техника по проекта притежава валиден 

сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за 

одобрение на типа на Европейската общност) 

30 



5 Проектът осигурява устойчива заетост за над 3 работни 

места на пълно работно време 

30 

 Общо  100 

 

Минимален праг (брой точки) за класиране на проектно предложение – 10 точки 

 

Код на мярката 19.2-05:  

19.2-05 Мярка "Партньорства и насърчаване на селската 

самобитност, традиции, култура и природа" 

 точки 

1 Проектът е за популяризиране на природното и 

културното наследство на територията 

10 

2 Проектът осигурява приемственост между поколенията 

за съхраняване и съживяване на обичаи, традиции, 

занаяти, материални и нематериални образци на 

културното наследство 

10 

3 Проектът създава предпоставки за активен социален и 

културен  живот на хората от различни възрастови и 

социални групи 

20 

4 Проектът създава предпоставки за осмисляне и 

разнообразяване на свободното време на децата и 

младите хора в населеното място/населените места 

10 

5 Проектът е насочен към опазване на природните ресурси 20 

6 Проектът осигурява устойчива заетост на поне 2-ма 

човека след приключване на финансираните дейности 

15 

7 Проектът включва създаване на партньорства за 

планиране и изпълнение на дейностите 

15 

  Общо 100 

 

Минимален праг (брой точки) за класиране на проектно предложение – 10 точки 

 


