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ПОДМЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ  

Максима

лен брой 

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 минимум 15 % за земеделското стопанство – 8 т. 

• Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната 

ефективност с минимум 20 % за земеделското стопанство – 10 т.  

10 

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 – 5т. 

От 3 до 5 работни места – 10 т. 

Над 6 работни места – 15 т.   

15 

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. 

10 

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 разходи по проекта са свързани  

с иновации в стопанството – 30 т. 

30 

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 

10 



донори    – 6 т. 

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

други донори – 10 т. 

6. Гарантирана е устойчивост на проекта. 10 

7. На лице са ясно измерими крайни резултати и цели. 10 

8.  Кандидата не е подпомаган за същата инвестиция през последните 2 

години. 
5 

ОБЩО :  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 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 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. 

 

ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ  

Максимал

ен брой 

точки 

1. Проекти с инвестиции в енергоспестяващи технологии: 

• Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната 

ефективност с минимум 10 % за предприятието – 2 т. 

• Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната 

5 



ефективност с минимум 20 % за предприятието – 5 т. 

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 – 5т. 

От 3 до 5 работни места – 10 т. 

Над 6 работни места – 15 т.   

15 

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 – 5т. 

От 3 до 5 работни места – 10 т. 

Над 6 работни места – 15 т.  

15 

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 инвестиционни разходи по 

проекта са свързани  с иновации в стопанството – 30 точки; 

30 

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; 

5 

6. Гарантирана е устойчивост на проекта. 10 

7. На лице са ясно измерими крайни резултати и цели. 10 

9.Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга 10 

ОБЩО :  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 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 бъдат отхвърлени. 

ПОДМЯРКА 6.4. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  

Максимал

ен брой 

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 проекта, финансиран от 

ЕС или други донори – 5 точки;  

5 

2. Проекти за производствени дейности или услуги; 5 

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 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; 

10 

4. Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга. 30 

5. Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са 10 



извършвали дейност. С извършване на инвестицията кандидатът ще 

създаде определен брой работни места: 

До 2 работни места – 5 т. 

От 3 до 5 работни места – 7 т. 

Над 5 работни места – 10 т.   

6. 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 т. 

От 3 до 5 работни места – 7 т. 

Над 5 работни места – 10 т.  

10 

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; 

5 

8. Гарантирана устойчивост на проекта. 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; 

20 

ОБЩО :  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 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. 

 

ПОДМЯРКА 7.1 „ТЕРИТОРИЯТА МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН НИ ОБЕДИНЯВА” 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ 7.1 точки 

1. Проекти, които не генерират приходи и са в обществен интерес. 10 

2. Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното културно 

историческо наследство на територията. 
10 

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. 

10 

4. Проекти свързани със спортни дейности. 10 

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 МИГ –  7 т. 

• Четири населени места  от територията на МИГ –  10 т.  

 10 

6. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки 

и/или услуги. 
10 

7. Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации. 
30 

8. В проекта са включени уязвими групи и малцинства. 10 

ОБЩО:  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 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.    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. 

 

ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ 

ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ“ 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  точки 

1. Наличие на технически/работен проект, приложен към заявлението за 

подпомагане. 
10 

2. При изпълнение на СМР за което се изисква работен проект – влязло в 

сила разрешение за строеж. 
10 

3.Обекта да обслужва  или се ползва то жители на повече от едно населено 

място. 
10 

4. Проекти за развитие/предоставяне на услуги и/ или се ползва от уязвими 

групи  и малцинства /когато е приложимо/. 
5 

5. Проекти  за реконструкция и/или ремонт на обекти свързани с културния 

живот в общината. 
10 

6. Проекти  за реконструкция и/или ремонт на спортна инфраструктура. 10 

7. Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани 

с иновации. 
30 

8. Устойчивост на проекта. 10 

9. Нови методи и/или начини за решаване на местните проблеми и слабости 

на територията на МИГ. 
5 

ОБЩО:  100 



 


