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I. Обосновка за исканите промени в стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ 

Съществуващ текст в Стратегията за 

ВОМР 
Предложение за промяна в Стратегията 

за ВОМР 
Обосновка за исканата промяна 

В точка 5 – Описание на мерките подмярка 

4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

 

В точка 5 – Описание на мерките 

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

 

Искането за промяна се извършва 

на основание чл.10 от 

Споразумение № РД 50-136/ 

21.10.2016 г. във връзка с чл.39, 

т.5 от Наредба №22/14.12.2015 г. 

Критерии за оценка на проекти точки: 

 

Критерии за оценка на проекти 

максимален брой точки: 

Опитът от приключила процедура 

№ BG06RDNP001-19.068 МИГ 

Гълъбово – Опан по подмярка 4.1. 

"Инвестиции в земеделски 

стопанства" показа, че критериите 

за оценка на проектни 

предложения са окрупнени и 

групирани и по-голяма част от 

проектните предложения са с 

равен брой точки.  

За да се направи по-точна оценка 

на проектните предложения в 

1. Проекти с инвестиции и дейности за 

повишаване на енергийната ефективност в 

стопанствата - 10 точки; 

 

1. Проекти с инвестиции и дейности за 

повишаване на енергийната ефективност в 

стопанствата: 

• Инвестициите по проекта водят до 

повишаване на енергийната ефективност с 

минимум 10 % за земеделското стопанство – 

4 т. 

• Инвестициите по проекта водят до 

повишаване на енергийната ефективност с 
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минимум 15 % за земеделското стопанство – 

8 т. 

• Инвестициите по проекта водят до 

повишаване на енергийната ефективност с 

минимум 20 % за земеделското стопанство – 

10 т.  

Максимален брой точки - 10 

критериите за оценка, е 

необходимо да се добави скала на 

критериите това дава една по-

голяма палитра на прецизна 

оценка. По този начин голям брой 

от проектните предложения не 

могат да се финансират, поради 

недостатъчния бюджет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проекти, при които изпълнението на 

одобрените инвестиции и дейности води до 

осигуряване на допълнителна заетост в 

земеделските стопанства. 

С извършване на инвестицията кандидатът ще 

създаде определен брой работни места: 

До 2 работни места – 5 точки; 

От 3 до 5 работни места – 10 точки; 

Над 6 работни места – 15 точки;  

Общо 15 точки; 

2. Проекти, при които изпълнението на 

одобрените инвестиции и дейности води до 

осигуряване на допълнителна заетост в 

земеделските стопанства. 

С извършване на инвестицията кандидатът 

ще създаде определен брой работни места: 

•До 2 работни места – 5 т. 

•От 3 до 5 работни места – 10 т. 

•Над 6 работни места – 15 т. 

Максимален брой точки -15 
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3. Проекти, съдържащи инвестиции, 

необходими за извършване на конверсия към 

биологично земеделско производство   

10 точки; 

 

3. Проекти, съдържащи инвестиции, 

необходими за извършване на конверсия 

към биологично земеделско производство: 

• До 50% от произведената продукция, 

посочена в Бизнес плана ще бъде 

биологично сертифицирана – 2 т. 

• До 75% от произведената продукция, 

посочена в Бизнес плана ще бъде 

биологично сертифицирана – 5 т. 

•  Над 75% от произведената продукция, 

посочена в Бизнес плана ще бъде 

биологично сертифицирана – 10 т.  

Максимален брой точки - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Над 30% от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации -30 

точки; 

4. Над 30% от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации: 

• Над 30% до 50% от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта са 

свързани  с иновации в стопанството – 15 т. 

• Над 50% от допустимите инвестиционни 
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разходи по проекта са свързани  с иновации 

в стопанството – 30 т.  

Максимален брой точки - 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Капацитет по изпълнение и управление на 

проекти – 10 точки; 

 

5. Капацитет по изпълнение и управление на 

проекти: 

• Кандидатът е изпълнявал 1 проект, 

финансиран от ЕС или други донори – 3 т. 

• Кандидатът е изпълнявал 2 проекта, 

финансирани от ЕС или други донори – 6 т. 

• Кандидатът е изпълнявал 3  или повече 

проекта, финансиран от ЕС или други 

донори – 10 т.  

Максимален брой точки -10 

6. Гарантирана е устойчивост на проекта – 10 

точки; 

6. Гарантирана е устойчивост на проекта.  

Максимален брой точки -10 

7. На лице са ясно измерими крайни резултати 

и цели – 10 точки; 

7. На лице са ясно измерими крайни 

резултати и цели.  



 

5 
 

 Максимален брой точки -10 
 

 

Създаване на условия за 

разнообразяване на инвестиции в 

земеделските стопанства и 

повишаване на тяхното качество; 

Надграждане и развитие на 

дейностите и по този начин 

повишаване конкурентността им. 

БФП да достигне до по-голям брой 

бенефициенти. 
 

 

 

 

8.  Кандидата не е подпомаган за същата 

инвестиция през последните 2 години – 5 

точки; 

8.  Кандидата не е подпомаган за сходна 

инвестиция през последните 2 години.  

Максимален брой точки - 5 

 

 

 

 

 

ОБЩО : 100 точки Максимален брой точки – 100 

 Подпомагат се проектни предложения, 

получили не по-малко от 5 точки по 

критериите  за оценка на проекти. 

В случай, че две или повече проектни 

В стратегията за ВОМР на МИГ 

Гълъбово – Опан не са разписани 

минимален брой точки за 

преминаване на проекта по 

подмярка 4.1 и ред за 
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предложения имат еднакъв брой точки по 

критериите за оценка на проектни 

предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции 

в земеделски стопанства“ и не е наличен 

финансов ресурс за финансирането им, тези 

проекти ще бъдат допълнително класирани, 

като се подредят в низходящ ред при 

последователно подреждане по следните 

критерии: 

1.Проекти, съдържащи инвестиции, 

необходими за извършване на конверсия 

към биологично земеделско производство. 

2. Проекти с инвестиции и дейности за 

повишаване на енергийната ефективност в 

стопанствата. 

Допълнителни точки при допълнителното 

класиране по този критерии няма да бъдат 

присъждани на проектните предложения. 

Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два 

или повече проекта имат равен общ брой 

допълнително класиране на 

проектните предложения при 

получаване на равен брой точки и 

недостиг на финансов ресурс за 

финансиране на тези проекти. В 

процеса на работата се установи 

нуждата от разписването на такива 
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точки по критерии за оценка на проекти и 

не е наличен финансов ресурс за 

финансирането им. Всеки един от 

следващите критерии след първия ще се 

прилага, ако проектните предложения 

продължават да имат равен брой точки по 

предходния приложен критерии. След 

крайното приотизиране, ако проектите 

продължават да имат равен брой точки ще  

бъдат отхвърлени.   

В точка 5 – Описание на мерките подмярка 

4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти" 

В точка 5 – Описание на мерките 

подмярка 4.2. "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" 

Искането за промяна се извършва 

на основание чл.10 от 

Споразумение № РД 50-136 

/21.10.2016 г. във връзка с чл.39, 

т.5 от Наредба №22/14.12.2015 г. 

Критерии за оценка на проекти точки: 

 

Критерии за оценка на проекти 

максимален брой точки: 

Опитът от приключила процедура 

№ BG06RDNP001-19.068 МИГ 

Гълъбово – Опан по подмярка 4.1. 

"Инвестиции в земеделски 

стопанства" показа, че критериите 

за оценка на проектни 

1. Проекти с инвестиции в енергоспестяващи 

технологии – 5 точки; 

1. Проекти с инвестиции в 

енергоспестяващи технологии: 

 Инвестициите по проекта водят до 
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 повишаване на енергийната ефективност с 

минимум 10 % за предприятието – 2 т. 

 Инвестициите по проекта водят до 

повишаване на енергийната ефективност с 

минимум 20 % за предприятието – 5 т. 

           Максимален брой точки – 5; 

предложения са окрупнени и 

групирани и по-голяма част от 

проектните предложения са с 

равен брой точки.  

За да се направи по-точна оценка 

на проектните предложения в 

критериите за оценка, е 

необходимо да се добави скала на 

критериите това дава една по-

голяма палитра на прецизна 

оценка. По този начин голям брой 

от проектните предложения не 

могат да се финансират, поради 

недостатъчния бюджет. 

 

2. Проекти от кандидати, които до момента на 

кандидатстване не са извършвали дейност. С 

извършване на инвестицията кандидатът ще 

създаде определен брой работни места: 

    До 2 работни места – 5 точки; 

    От 3 до 5 работни места – 10 точки; 

    Над 6 работни места – 15 точки; 

    Общо – 15 точки; 

2. Проекти от кандидати, които до момента 

на кандидатстване не са извършвали 

дейност. С извършване на инвестицията 

кандидатът ще създаде определен брой 

работни места: 

 До 2 работни места – 5 точки; 

 От 3 до 5 работни места – 10 точки; 

 Над 6 работни места – 15 точки;  

Максимален брой точки – 15; 
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3. Проекти от кандидати, които към момента 

на кандидатстване извършват дейност.                

С извършване на инвестицията кандидатът ще 

запази съществуващите /към края на 

предходната календарна година/ и ще създаде 

определен брой нови работни места: 

    До 2 работни места – 5 точки; 

    От 3 до 5 работни места – 10 точки; 

    Над 6 работни места – 15 точки; 

    Общо - 15 точки; 

3. Проекти от кандидати, които към 

момента на кандидатстване извършват 

дейност.  С извършване на инвестицията 

кандидатът ще запази съществуващите /към 

края на предходната календарна година/ и 

ще създаде определен брой нови работни 

места: 

 До 2 работни места – 5 точки; 

 От 3 до 5 работни места – 10 точки; 

 Над 6 работни места – 15 точки;  

            Максимален брой точки – 15; 

4. Над 30% от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации -30 

точки; 

4. Над 30% от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации: 

 Над 30% до 50% от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта са 

свързани  с иновации в стопанството – 15 

точки; 

 Над 50% от допустимите 
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инвестиционни разходи по проекта са 

свързани  с иновации в стопанството – 30 

точки; 

       Максимален брой точки – 30 ; 

5. Капацитет по изпълнение и управление на 

проекти – 5 точки; 

5. Капацитет по изпълнение и управление 

на проекти: 

 Кандидатът е изпълнявал 1 проект, 

финансиран от ЕС или други донори –  2 

точки; 

 Кандидатът е изпълнявал 2 проекта, 

финансирани от ЕС или други донори – 4 

точки; 

 Кандидатът е изпълнявал 3 проекта, 

финансиран от ЕС или други донори – 5 

точки; 

           Максимален брой точки –5; 

6. Гарантирана е устойчивост на проекта – 10 

точки; 

6. Гарантирана е устойчивост на проекта. 

Максимален брой точки - 10 
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7. На лице са ясно измерими крайни резултати 

и цели – 10 точки; 

7. На лице са ясно измерими крайни 

резултати и цели. 

Максимален брой точки - 10 

9. Възможност за създаване на нов за 

територията продукт или услуга – 10 точки; 

8. Възможност за създаване на нов за 

територията продукт или услуга. 

Максимален брой точки - 10 

ОБЩО : 100 точки; Максимален брой точки – 85;  

 Подпомагат се проектни предложения, 

получили не по-малко от 5 точки по 

критериите  за оценка на проекти. 

В случай, че две или повече проектни 

предложения имат еднакъв брой точки по 

критериите за оценка на проектни 

предложения по подмярка 4.2. "Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти"  и не е наличен финансов ресурс 

за финансирането им, тези проекти ще 

бъдат допълнително класирани, като се 

подредят в низходящ ред при 

В стратегията за ВОМР на МИГ 

Гълъбово – Опан не са разписани 

минимален брой точки за 

преминаване на проекта по 

подмярка 4.2 и ред за 

допълнително класиране на 

проектните предложения при 

получаване на равен брой точки и 

недостиг на финансов ресурс за 

финансиране на тези проекти. В 

процеса на работата се установи 

нуждата от разписването на 
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последователно подреждане по следните 

критерии: 

1. Проекти с инвестиции в 

енергоспестяващи технологии; 

2. Възможност за създаване на нов за 

територията продукт или услуга; 

Допълнителни точки при допълнителното 

класиране по този критерии няма да бъдат 

присъждани на проектните предложения. 

Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два 

или повече проекта имат равен общ брой 

точки по критерии за оценка на проекти и 

не е наличен финансов ресурс за 

финансирането им. Всеки един от 

следващите критерии след първия ще се 

прилага, ако проектните предложения 

продължават да имат равен брой точки по 

предходния приложен критерии. След 

крайното приотизиране, ако проектите 

продължават да имат равен брой точки ще 

такива.  
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бъдат отхвърлени.   

В точка 5 – Описание на мерките подмярка 

6.4„Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности”  

 

В точка 5 – Описание на мерките 

подмярка 6.4 „ Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности” 

 

Искането за промяна се извършва 

на основание чл.10 от 

Споразумение № РД 50-136/ 

21.10.2016 г. във връзка с чл.39, 

т.5 от Наредба №22/14.12.2015 г. 

Критерии за оценка на проекти точки: 

 

Критерии за оценка на проекти 

максимален брой точки: 

 

Опитът от приключила процедура 

№ BG06RDNP001-19.068 МИГ 

Гълъбово – Опан по подмярка 4.1. 

"Инвестиции в земеделски 

стопанства" показа, че критериите 

за оценка на проектни 

предложения са окрупнени и 

групирани и по-голяма част от 

проектните предложения са с 

равен брой точки.  

За да се направи по-точна оценка 

на проектните предложения в 

критериите за оценка, е 

необходимо да се добави скала на 

критериите това дава една по-

1. Капацитет по изпълнение и управление на 

проекти - 5 точки; 

 

1. Капацитет по изпълнение и управление 

на проекти: 

•  Кандидатът е изпълнявал 1 проект, 

финансиран от ЕС или други донори – 2 

точки; 

•  Кандидатът е изпълнявал 2 проекта, 

финансирани от ЕС или други донори – 4 

точки; 

•  Кандидатът е изпълнявал 3 или повече 
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проекта, финансиран от ЕС или други 

донори – 5 точки; 

 Максимален брой точки – 5; 

голяма палитра на прецизна 

оценка. 

2. Проекти за производствени дейности – 5 

точки; 

2. Проекти за производствени дейности  или 

услуги – 5 точки. 

Максимален брой точки – 5; 

Само за производствени дейности 

води до ограничаване на 

кандидатите, с оглед осигуряване 

на законосъобразното провеждане 

на процедурите за подбор на 

проекти, гарантиране на 

принципите на равнопоставеност и 

недопускане на дискриминация на 

кандидатите, МИГ предприема 

действия за промяна на този 

критерии. 

3. Над 30% от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации -30 

точки; 

 

3. Над 30% от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с 

иновации. 

•  Над 30 % от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в предприятието –3 

На база опита ни от приключилите 

приеми и информационните срещи 

на които се презентираха мерките, 

и получихме обратна информация, 

че не се очакват иновационни 

продукти, но се очакват нови 

продукти или услуги за 
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точки; 

•  Над 50 % от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в предприятието –6 

точки; 

•  Над 60 % от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в предприятието –

10 точки;  

 Максимален брой точки – 10; 

територията. Поради тези причини 

искаме „тежестта” да бъде върху 

нов продукт или услуга за 

територията. 

4.  Възможност за създаване на нов за 

територията продукт или услуга – 10 точки; 
4. Възможност за създаване на нов за 

територията продукт или услуга – 30 точки;   

 Максимален брой точки – 30; 

 

Промяната цели: 
Създаване на условия за 

разширяване на предлаганите 

продукти и услуги и повишаване 

на тяхното качество; 

Надграждане и развитие на 

дейностите в съответствие с по – 

високите критерии и възможности, 

обусловени от новите условия и 

модерно оборудване; 
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Предлагане на нови атрактивни 

продукти и  услуги на територията 

на МИГ да привличат интереса 

както на местните жители, така и 

на гостите на територията. 

5. Проекти от кандидати, които до момента на 

кандидатстване не са извършвали дейност. С 

извършване на инвестицията кандидатът ще 

създаде определен брой работни места: 

До 2 работни места – 5 точки; 

От 3 до 5 работни места – 10 точки; 

Над 5 работни места – 15 точки; 

Общо - 15 точки; 

5. Проекти от кандидати, които до момента 

на кандидатстване не са извършвали 

дейност. С извършване на инвестицията 

кандидатът ще създаде определен брой 

работни места: 

• До 2 работни места – 5 точки; 

• От 3 до 5 работни места –7 точки; 

• Над 5 работни места – 10 точки; 

      Максимален брой точки – 10; 

До момента за над 5 работни места 

се получаваше 15 точки от реално 

максимални 85 /т.к. може да 

получи оценка или по т. 5 или т.6/. 

Това дава необосновано 

предимство на по-големи фирми, 

за които назначаването /или 

преназначаването/  на над 5 нови 

служителя е възможно. За по-

малките бенефициенти  това се 

явява пречка, т.к те заявяват нови 

1-2 работни места. 

 По-големите фирми подават 

проекти на максимума допустима 

помощ, докато по-малките – не, 

съобразявайки се със своите 
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възможности. 

По-този начин смятаме, че ще 

премахнем една пречка пред по-

малките бенефициенти, по този 

начин /впредвид по-малките като 

суми проектни предложения/ ще 

бъдат подадени повече проектни 

предложения и новосъздадените 

работни места очакваме да бъдат 

дори и повече.  

Ще се изпълнят индикаторите по 

отношение на цялостното развитие 

на Стратегията – повече 

бенефициенти да се възползват от 

нея. 

Целта е повече бенефициенти да 

получат БФП при очаквано също 

количество новосъздадени 

работни места.  

6. Проекти от кандидати, които към момента 

на кандидатстване извършват дейност. С 

6. Проекти от кандидати, които към 

момента на кандидатстване извършват 

До момента за над 5 работни места 

се получаваше 15 точки от реално 
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извършване на инвестицията кандидатът ще 

запази съществуващите /към края на 

предходната календарна година/ и ще създаде 

определен брой нови работни места: 

   До 2 работни места – 5 точки; 

   От 3 до 5 работни места – 10 точки; 

   Над 5 работни места – 15 точки; 

   Общо - 15 точки; 

дейност. С извършване на инвестицията 

кандидатът ще запази съществуващите /към 

края на предходната календарна година/ и 

ще създаде определен брой нови работни 

места: 

• До 2 работни места – 5 точки; 

• От 3 до 5 работни места – 7 точки; 

• Над 5 работни места – 10 точки;  

      Максимален брой точки  – 10; 

максимални 85 /т.к. може да 

получи оценка или по т. 5 или т.6/. 

Това дава необосновано 

предимство на по-големи фирми, 

за които назначаването /или 

преназначаването/  на над 5 нови 

служителя е възможно. За по-

малките бенефициенти  това се 

явява пречка, т.к те заявяват нови 

1-2 работни места. 

По-големите фирми подават 

проекти на максимума допустима 

помощ, докато по-малките –не, 

съобразявайки се със своите 

възможности. 

По-този начин смятаме, че ще 

премахнем една пречка пред по-

малките бенефициенти, по този 

начин /впредвид по-малките като 

суми проектни предложения/ ще 

бъдат подадени повече проектни 

предложения и новосъздадените 
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работни места очакваме да бъдат 

дори и повече.  

Ще се изпълнят индикаторите по 

отношение на цялостното развитие 

на Стратегията – повече 

бенефициенти да се възползват от 

нея. 

Целта е повече бенефициенти да 

получат БФП при очаквано също 

количество новосъздадени 

работни места. 

7. От реализацията на проекта ще се ползват  

уязвими групи и малцинства – 5 точки; 

7. От реализацията на проекта ще се ползват  

уязвими групи и малцинства: 

• Реализацията на проекта ще осигурява  

заетост на уязвими групи и малцинства  – 

3 точки; 

• Реализацията на проекта ще осигурява 

услуги на уязвими групи и малцинства - 

2 точки; 
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 Максимален брой точки – 5; 

8. Гарантирана устойчивост на проекта - 15 

точки; 
8. Гарантирана устойчивост на проекта – 15 

точки;  

      Максимален брой точки – 15; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Проекти в зависимост от обществената 

значимост: 

• Брой на потребителите или населението, 

върху които ще се разпространят или 

възползват резултатите от проекта: 

От 0 до 100 души – 2 точки; 

От 200 до 1 000 души – 5 точки; 

Над 1 000 души – 10 точки; 

• Проектът се реализира на повече от едно 

населено място на територията – 10 точки; 

 Максимален брой точки - 20; 
 

Целта е по-голяма част от 

населението на територията да  

възползват резултатите от проекта.  

Проекти които осъществяват 

дейности в повече от населените 

места имат както  възможност за 

по-голяма устойчивост, така и по-

голям потенциал за растеж. 

С оглед на гореизложеното и цел 

провеждане на законосъобразни 

процедури за подбор на проектни 

предложения, елиминиране на 

риска същите да се окажат 

впоследствие рестриктивни и 

ограничаващи кандидатите, с цел 

осигуряване на равнопоставеност 

и недискриминация, МИГ допълва 
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критериите за оценка на проекти. 

 

ОБЩО : 100 точки; Максимален брой точки – 100;  

 Подпомагат се проектни предложения, 

получили не по-малко от 5 точки по 

критериите  за оценка на проекти. 

В случай, че две или повече проектни 

предложения имат еднакъв брой точки по 

критериите за оценка на проектни 

предложения по подмярка 6.4                

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности” и не е наличен финансов ресурс 

за финансирането им, тези проекти ще бъдат 

допълнително класирани, като се подредят в 

низходящ ред при последователно 

подреждане по следните критерии: 

1. Възможност за създаване на нов за 

територията продукт или услуга; 

2. Проекти в зависимост от обществената 
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значимост; 

Допълнителни точки при допълнителното 

класиране по този критерии няма да бъдат 

присъждани на проектните предложения. 

Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два 

или повече проекта имат равен общ брой 

точки по критерии за оценка на проекти и 

не е наличен финансов ресурс за 

финансирането им. Всеки един от 

следващите критерии след първия ще се 

прилага, ако проектните предложения 

продължават да имат равен брой точки по 

предходния приложен критерии. След 

крайното приотизиране, ако проектите 

продължават да имат равен брой точки ще 

бъдат отхвърлени. 

В т. 5 – Описание на мерките, подмярка 7.1 

„Територията МИГ Гълъбово-Опан ни 

обединява”  

В т.5 – Описание на мерките, подмярка 

7.1 „Територията МИГ Гълъбово-Опан 

ни обединява” 

 Искането за промяна се извършва 

на основание чл.10 от 

Споразумение № РД 50-136/ 

21.10.2016 г. във връзка с чл.39, 

т.5 от Наредба №22/14.12.2015 г.    
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Интензитет и размер на помощта  

В случаите  за ЮЛНЦ и читалища, когато се 

установи потенциал за генериране на приходи 

75% финансиране. 

Интензитет и размер на помощта  

В случаите  за ЮЛНЦ и читалища, когато се 

установи потенциал за генериране на 

приходи 70% финансиране. 

Мотиви: чл. 9 ал. 2, т. 2, буква б от 

Наредба 22/14.12.2015 г. – 

техническа грешка в интензитета 

на помощта. 

Критерии за оценка на проекти точки: 

 

Критерии за оценка на проекти 

максимален брой точки: 

 

Искането за промяна се извършва 

на основание чл.10 от 

Споразумение № РД 50-136/ 

21.10.2016 г. във връзка с чл.39, 

т.5 от Наредба №22/14.12.2015 г. 

  1.  Проекти, които не генерират приходи и са 

в обществен интерес - 10 точки; 

1. Проекти, които не генерират приходи и 

са в обществен интерес. 

Максимален брой точки – 10; 

Опитът от приключила процедура 

№ BG06RDNP001-19.068 МИГ 

Гълъбово – Опан по подмярка 4.1. 

"Инвестиции в земеделски 

стопанства" показа, че критериите 

за оценка на проектни 

предложения са окрупнени и 

групирани и по-голяма част от 

проектните предложения са с 

  2. Дейностите по проекта съхраняват и 

опазват уникалното културно историческо 

наследство на територията – 10 точки ; 

2. Дейностите по проекта съхраняват и 

опазват уникалното културно историческо 

наследство на територията. 

     Максимален брой точки  – 10; 
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3. Проекти, които се изпълняват с 

партньорство от територията на МИГ – 10 

точки ; 

3. Проекти, които се изпълняват с 

партньорство от територията на МИГ: 

• Партньорство между две лица / ЮЛНЦ 

или читалища/–  3 т. 

• Партньорство между три лица / ЮЛНЦ 

или читалища/ – 6 т. 

• Партньорство между повече от три лица / 

ЮЛНЦ или читалища/ – 10 т. 

Максимален брой точки – 10; 

равен брой точки.  

За да се направи по-точна оценка 

на проектните предложения в 

критериите за оценка, е 

необходимо да се добави скала на 

критериите това дава една по-

голяма палитра на прецизна 

оценка. 

 

 
  4. Проекти свързани със спортни дейности – 

10 точки; 

4. Проекти свързани със спортни дейности. 

Максимален брой точки – 10; 

5. Проекти, които се изпълняват на 

територията на повече от едно населено място 

– 10 точки; 

5. Проекти, които се изпълняват на 

територията на повече от едно населено 

място: 

• Две населени места  от територията на 

МИГ –  4 т. 

• Три населени места  от територията на 
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МИГ –  7 т. 

• Четири населени места  от територията 

на МИГ –  10 т.  

Максимален брой точки  – 10; 

6. Проектът предвижда използването на 

местни доставчици на стоки и/или услуги – 10 

точки; 

6. Проектът предвижда използването на 

местни доставчици на стоки и/или услуги. 

 Максимален брой точки  – 10; 

7. Над 30% от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации -30 

точки; 

7. Над 30% от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с 

иновации.  

Максимален брой точки  – 30; 

8. В проекта са включени уязвими групи и 

малцинства – 10 точки; 

8.  В проекта са включени уязвими групи и 

малцинства. 

Максимален брой точки  – 10; 

ОБЩО : 100 точки; Максимален брой точки – 100;  
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Подпомагат се проектни предложения, 

получили не по-малко от 5 точки по 

критериите  за оценка на проекти. 

В случай, че две или повече проектни 

предложения имат еднакъв брой точки по 

критериите за оценка на проектни 

предложения по подмярка 7.1 „Територията 

МИГ Гълъбово-Опан ни обединява”  и не е 

наличен финансов ресурс за финансирането 

им, тези проекти ще бъдат допълнително 

класирани, като се подредят в низходящ ред 

при последователно подреждане по 

следните критерии: 

1. Проекти, които се изпълняват с 

партньорство от територията на МИГ; 

2. Проекти, които се изпълняват на 

територията на повече от едно населено 

място; 

Допълнителни точки при допълнителното 

класиране по този критерии няма да бъдат 

присъждани на проектните предложения.    

В стратегията за ВОМР на МИГ 

Гълъбово – Опан не са разписани 

минимален брой точки за 

преминаване на проекта по 

подмярка 7.1 и ред за 

допълнително класиране на 

проектните предложения при 

получаване на равен брой точки и 

недостиг на финансов ресурс за 

финансиране на тези проекти. В 

процеса на работата се установи 

нуждата от разписването на 

такива. Допълнителни точки при 

допълнителното класиране по тези 

критерии няма да бъдат 

присъждани на проектните 

предложения. Същите ще се 

прилагат само за допълнително 

класиране, в случай, че два или 

повече проекта имат равен общ 

брой точки по критериите за 

оценка на проектни предложения 

и не е наличен финансов ресурс за 
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Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два 

или повече проекта имат равен общ брой 

точки по критерии за оценка на проекти и 

не е наличен финансов ресурс за 

финансирането им. Всеки един от 

следващите критерии след първия ще се 

прилага, ако проектните предложения 

продължават да имат равен брой точки по 

предходния приложен критерии. След 

крайното приотизиране, ако проектите 

продължават да имат равен брой точки ще 

бъдат отхвърлени. 

финансирането им. Всеки един от 

следващите критерии след първия 

ще се прилага, ако проектните 

предложения продължават да имат 

равен брой точки по предходния 

приложен критерии. Подредбата 

им е в съответствие с целите на 

стратегията и подмярката и 

приоритетите за развитие на 

територията. 

 

 

 


