
                       

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ 

 

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" 
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест (точки) 

1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в 

земеделието – производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени 

и медицински растения, млечно животновъдство; 

25 

2 Проектът е за биологично производство; 20 

3 Проектът осигурява допълваща заетост; 10 

  проектът създава заетост за поне едно лице 5 

  проектът създава заетост за две и повече лица 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 са 

получавали 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 води до въвеждане на 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 т. 

 

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства" 
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест (точки) 

1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в 

земеделието – производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени 

и медицински растения, млечно животновъдство; 

25 

2 Проектът е за биологично производство; 20 

3 Проектът осигурява допълваща заетост; 10 

  проектът създава заетост за поне едно лице 5 

  проектът създава заетост за две и повече лица 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 са 

получавали 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 води до въвеждане на 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 т. 

 

 

6.4.1 Подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест (точки) 

1 Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на 

туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности 

30 

2 Проектът е за производствени дейности 25 

3 Проектът създава работни места 25 

  до 2 работни места 5 

  от 2 до 4 работни места 10 

  над 4 работни места 25 

4 Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 1 

години преди датата на кандидатстване; 

10 

5 Проектът, създава заетост на млади хора (до 29 год.); 10 

  Общо 100 т. 

 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест (точки) 

1 Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в 

населено място извън общинския център;  

30 

2 Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, 

обслужваща населени места с високо ниво на безработица - над 

средното за общината, където ще се реализира проектът; 

20 

3 Брой население (над 100 жители) , което ще се възползва от 

подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие. 

30 

4 Проектът въвежда иновативни технологии или инвестиции с 

екологичен ефект. 

10 

5 Проектът е за изграждане реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за деца; 

10 

  Общо 100 т. 

 

 



Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура“ 
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест (точки) 

1 Проектът се осъществява в населено място с население над 200 

жители 

40 

2 Проектът, създава поне 5 работни места при изпълнение на 

допустимите дейности; 

30 

3 Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига 

екологичен ефект и въздействие 

30 

 Общо 100 т. 

 

 

Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното 

наследство на селата 
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест (точки) 

1 Проектът се осъществява в населено място с население над 50 жители 30 

2 Проектът, създава поне 2 работни места при изпълнение на 

допустимите дейности 

30 

3 Проектът се осъществява в повече от една община 40 

  Общо 100 т. 

 

 

Подмярка 8.3 Предотвратяване на щети по горите от горски 

пожари, природни бедствия и катастрофични събития  
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест (точки) 

1 Проектът ще осигурява превенция на гори на площ над определен 

размер в ха. 
50 

  превенция на гори на площ от 200 до 300 ха.  20 

  превенция на гори на площ над 301 ха.  50 

2 Проектът е съвкупност от противопожарни мерки, заложени по 

утвърден горскостопанския план или програма или лесоустройствен 

проект, план или програма и/или от годишен план за защита на 

горските територии от пожари.; 

30 

3 Проектът е на труднодостъпни територии – отдалечен от населено 

място над 500 м. 

20 

  Общо 100 т. 

 

 

 



Подмярка 8.5 Инвестиции, подобряващи устойчивостта и 

екологичната стойност на горските екосистеми  
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест (точки) 

1 Проектът ще окаже положително въздействие върху голяма горска 

територия   
50 

  от 100 до 200 ха 15 

  от 200 до 300 ха 30 

  над 300 ха 50 

2 Лошо или задоволително състояние на полезащитните пояси, като 

приоритет ще се дава на тези в лошо. 

20 

3 Проектът ще повиши привлекателността на гората като обект за 

туризъм 

30 

  Общо 100 т. 

 

Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти  
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест (точки) 

1 Местоположение на територията на община/населено място с висока 

лесистост над 60% 

30 

2 Доставяната техника по проекта притежава валиден сертификат за 

съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на 

Европейската общност); 

40 

3 Проектът осигурява устойчива заетост 30 

  до 2 раб места 10 

  от 3 до 5 раб. места 20 

  над 5 раб. места 30 

  Общо 100 т. 

 

 

Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното 

наследство на селата 
Подмярката ще се прилага съгласно изискванията и условията в Регламент (EC) №1305/2013. 

 

 

 

 

 

                
Сдружение Местна Инициативна Група „Преспа” - общини Баните, Лъки и Чепеларе 

адрес: гр. Чепеларе 4850; ул. ”Йордан Данчев” № 1; e-mail: migprespa@gmail.com 

телефон за контакти: 0887 909 338 
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