
Критерии за оценка на проектни предложения по мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч 

Мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Стопанството на кандидата е с размер от 8 000 до 12 000 евро СПО  10 

Проектът е за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, 

„животновъдство”, и/или  за производство на „етерично - маслени и 

медицински култури”, включително гъби 

15 

Проектът е за инвестиция за производство на биологични суровини и 

продукти или в преход към биологично производство на суровини и 

продукти 

15 

Проектът включва инвестиции за постигане изискванията на стандартите 

на Общността или свързани с опазване на околната среда и/ или води до 

подобряване на условията в земеделските стопанства 

10 

Проектът създава условия за съхранение на произведените собствени 

земеделски продукти  

10 

Проектът прилага иновационен подход по смисъла на подхода ВОМР 15 

Проектът води до създаване на заетост  10 

Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ 5 

Проектът води до въвеждане на нов за стопанството 

продукт/техника/технология  

5 

Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст до 40 

години 

5 

 

!!! ВАЖНО Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по мярката, 

които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на допълнително класиране 

при последователно прилагане на следните критерии“: 

 

За мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР: 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-4.1 

1 „Проектът е за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, 

„животновъдство”, и/или за производство на „етерично - маслени и 

медицински култури”, включително гъби”, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий. 

2 „Проектът включва инвестиции за постигане изискванията на стандартите 

на Общността или свързани с опазване на околната среда и/ или води до 

подобряване на условията в земеделските стопанства”, като предимство 

получават проектните предложения получили точки по този критерий. 

3 „Стопанството на кандидата е с размер от 8 000 до 12 000 евро СПО”, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този критерий. 

4 „Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст до 40 

години”, като предимство получават проектните предложения получили точки по 

този критерий. 

5 „Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ”, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този критерий. 

6 „Проектът води до създаване на заетост”, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  проектното 

предложение на кандидата, предложил откриването на повече работни места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Проектът въвежда иновация по смисъла на ЛИДЕР 20 

Проектът включва преработка на произвеждани в района земеделски 

продукти 

20 

Проектът включва преработка на суровини от чувствителните 

сектори (животновъдство, зеленчукови, овощни, влакнодайни, 

медицински и ароматни култури) 

10 

Проектът предвижда инвестиции за привеждане на предприятието в 

съответствие със стандарти на Общността  

10 

Проектът допринася за утвърждаване на местна търговската марка  10 

Проектът допринася за създаване на поне 2 нови работни места 10 

Проектът е за инвестиции за производство на био-енергия и за 

подобряване на енергийната ефективност  

10 

Проектът е за инвестиции насочени директно за опазване на 

околната среда 

10 

 

!!! ВАЖНО Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят 

 

„При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по мярката, 

които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на допълнително класиране 

при последователно прилагане на следните критерии“: 

 

За мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”: 

№ ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-4.2 

1 „Проектът включва преработка на суровини от чувствителните сектори 

(животновъдство, зеленчукови, овощни, влакнодайни, медицински и 

ароматни култури)“, като предимство получават проектните предложения 

получили точки по този критерий. 

2 „Проектът е за инвестиции насочени директно за опазване на околната 

среда”, като предимство получават проектните предложения получили точки по 

този критерий. 

3 „Проектът включва преработка на произвеждани в района земеделски 

продукти”, като предимство получават проектните предложения получили точки 

по този критерий. 

4 „Проектът допринася за създаване на поне 2 нови работни места”, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  проектното 

предложение на кандидата, предложил откриването на повече работни места. 

 



Мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или 

образование в сектора, за който се кандидатства 

5 

Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място 

производство,  услуга или продукт или е за развитие на занаяти 

20 

Проектът осигурява услуги за повече от едно населени места, в 

т. ч. мобилни и здравни услуги 

10 

Проектът предлага услуги, насочени към уязвими групи от 

населението, възрастни хора и/или деца 

5 

Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от 

МИГ 

5 

Проектът включва дейности, които надграждат съществуващ 

неземеделски бизнес и/или услуги 

10 

Проектът включва инвестиции в производство 

 

20 

Проектът създава заетост извън семейството и/или осигурява 

работни места за жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 

29 години: до 15 точки: 

   - до 7 нови раб. места - по 2 точки на раб. място; 

   - над 7 нови раб. места – 15 т. 

 

до 15 

Проектът е представен и се осъществява от: до 10 точки: 

- лица, ненавършили 40 години – 7 т. 

- и/или жени и/или роми – 3 т.   

/точките по този критерий се натрупват/ 

 

до 10 

 

!!! ВАЖНО Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по 

мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на 

допълнително класиране при последователно прилагане на следните критерии“: 

За Мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”: 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-6.4 

1 
„Проектът включва инвестиции в производство“, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий. 

 

2 

„Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство, 

услуга или продукт или е за развитие на занаяти”, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий.  

 

3 

„Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или образование в 

сектора, за който се кандидатства”, като предимство получават проектните 

предложения получили точки по този критерий 

 

4 

„Проектът създава заетост извън семейството и/или осигурява работни места 

за жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години:  

         - до 7 нови раб. места – по 2 точки на раб. място;  

         - над 7 нови раб. места – 15 т.”,  

като предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий 

 

5 

„Проектът да е представен от:  

       - лица, ненавършили 40 години - 7 т.;  

       - и/или жени и/или роми – 3 т.;  

/точките по този критерий се натрупват/, 

като предимство получават проектните предложения получили точки по този 

критерий 

6 „Проектът е предоставен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ“, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този критерий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Проектът да предлага инвестиции, включващи не по-малко от 

два вида допустими дейности  

20 

Проектът предвижда реконструкция на площадки, зелени 

площи и/или осветление и/или спортни съоръжения 

10 

Проектът да предлага инвестиции в населени места с общо 

население над 500 души 

20 

Заявлението за кандидатстване съдържа технически/ работен 

проект или идеен проект според категорията строеж 

5 

Проектът въвежда иновативни технологии или включва 

инвестиции с екологичен ефект 

10 

В изпълнението на проекта се създава заетост за безработни 

лица  

20 

Проектът е представен от неправителствена организация, 

читалище  

15 

 

!!! ВАЖНО Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят 

„При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по 

мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на 

допълнително класиране при последователно прилагане на следните критерии“: 

За Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“: 

 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-7.2 

1 „Проектът предвижда реконструкция на площадки, зелени площи и/или 

осветление и/или спортни съоръжения“, като предимство получават проектните 

предложения получили точки по този критерий 

2 „Проектът да предлага инвестиции в населени места с общо население над 

500 души”, като предимство получават проектните предложения получили точки 

по този критерий. 

3 „В изпълнението на проекта се създава заетост за безработни лица”, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  проектното 

предложение на кандидата, предложил откриването на повече работни места 

4 „Проектът въвежда иновативни технологии или включва инвестиции с 

екологичен ефект”, като предимство получават проектните предложения 

получили точки по този критерий. 



Мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Проектът да отговаря на приоритетите на общинския план за 

развитие 

30 

Кандидатите да са неправителствени организации 25 

Проектът да създава заетост на жени / или на хора до 40 г. 

възраст 

25 

Инвестициите по проекта да водят до подобряване на околната 

среда и осигуряване на екологичен ефект и въздействие 

20 

 

!!! ВАЖНО Проектите, получили по-малко от 50 точки се отхвърлят 

„При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по 

мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на 

допълнително класиране при последователно прилагане на следните критерии“: 

 

За Мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”: 
 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-7.5 

1 „Проектът да създава заетост на жени / или на хора до 40 г. възраст“, като 

предимство получават проектните предложения получили точки по този критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  проектното 

предложение на кандидата, предложил откриването на повече работни места 

2 „Инвестициите по проекта да водят до подобряване на околната среда и 

осигуряване на екологичен ефект и въздействие“, като предимство получават 

проектните предложения получили точки по този критерий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти” 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Проектът да създава устойчива заетост 35 

Проектът включва инвестиции за закупуване на техника, която 

притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип 

(сертификат за одобрение на типа на Европейската общност); 

35 

Местоположение на територията на общината с висока лесистост 20 

Проектът включва инвестиции за преработка на горски продукти 10 

 

!!! ВАЖНО Проектите, получили по-малко от 35 точки се отхвърлят 

„При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по 

мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на 

допълнително класиране при последователно прилагане на следните критерии“: 

За Мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти”: 
 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-8.6 

1 
„Проектът да създава устойчива заетост“, като предимство получават проектните 

предложения получили точки по този критерий.  

В случай на равно класиране по този приоритет, предимство се дава на  проектното 

предложение на кандидата, предложил откриването на повече работни места 

2 
„Проектът включва инвестиции за закупуване на техника, която притежава 

валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение 

на типа на Европейската общност)”, като предимство получават проектните 

предложения получили точки по този критерий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, 

историческо  и природно наследство –  

Напред към наследството - наследството ни обединява“ 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Проектът е представен и се осъществява от лица,  ненавършили 40 години 15 

Привлечени в дейности по проекта са доброволци, родители, активни 

граждани и лица, ненавършили 40 години 

15 

Проект насочен към "нови начини" на изразяване на местната идентичност, 

чувството за принадлежност към територията и пренасят културен опит, 

знания, умения и традиции между поколенията. 

 

20 

Проекти, които популяризират ценно културно и историческо наследство 

от територията, качеството на природната среда и приносът на 

традиционното земеползване и грижа към гората за опазване на 

биоразнообразието и местно културно наследство. 

 

20 

Проектът включва нови технологии, нови методи и подходи за опазване на 

околната среда и насърчава обществената информираност и екологична 

култура. 

 

30 

 

!!! ВАЖНО Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят. 

„При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по 

мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на 

допълнително класиране при последователно прилагане на следните критерии“: 

 

За Мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и 

природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“: 

 

№  ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ПО МЯРКА 19.2-7.6 

1 „Проекти, които популяризират ценно културно и историческо наследство от 

територията, качеството на природната среда и приносът на традиционното 

земеползване и грижа към гората за опазване на биоразнообразието и местно 

културно наследство“, като предимство получават проектните предложения 

получили точки по този критерий. 

2 „Проектът е разработен от младежи“, като предимство получават проектните 

предложения получили точки по този критерий. 

3 „Привлечени в дейности по проекта са доброволци, родители, активни 

граждани и младежи“, като предимство получават проектните предложения 

получили точки по този критерий. 

 


