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КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА  И 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ 

ПО ПОДМЯРКА 4.2 – „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” 

 

Критерии за подбор 

№ Критерии Минимално изискване 
Максимален 
брой точки 

1 

Преработка на суровини от 
приоритетни направления: 
животновъдство и пчеларство, 
зеленчукопроизводство и 
етерично-маслени култури и на 
предприятията от горското 
стопанство, дърводобива и 
първичната преработка на дървесина 

* 20 

1.1 

Проектни предложения с инвестиции и 

дейности, насочени към чувствителни 

сектори 

Над 75 % от обема на преработваните суровини са 

от растителен или животински произход, попадащи 

в обхвата на чувствителните сектори. 

10 

1.2 

Доколко  проектното предложение 

съответства на изискванията, посочени в 

насоките за кандидатстване за 

представяне на предложения в 

приоритентите сектори 

Проектното предложения отговаря на общите и 

непосредствени цели на конкретната мярка, като 

задачите и целите на проекта са ясно и 

последователно описани и структурирани ( от 0 до 

10 точки) 

10 

2 
Преработка на суровини от собствено 
производство 

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес 
плана преработката на минимум 65 % собствени 
или на членовете на групата/организацията на 
производители или на предприятието суровини 
(земеделски продукти). 

10 

3 
Осигуряване на заетост на 
територията: 

* 20 

3.1 

Проектни предложения от кандидати, 

които до момента на кандидатстване не 

са извършвали дейност 

С извършване на инвестицията кандидатът ще 

създаде определен брой нови работни места:  

До 2 нови работни места – 5 т. 

От 3 до 4 нови работни места – 10 т. 

Над 5 нови работни места –20 т.  

20 
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3.2 

Проектни предложения 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 нови работни места – 5 т. 

От 3 до 4 нови работни места – 10 т. 

Над 5 нови работни места –20 т.  

20 

4 
Произведената продукция се продава 
извън територията на МИГ. 

* 10 

4.1 
Произведената продукция се продава 

извън територията на МИГ. 

Над 75 % от обема на произведената продукция се 

реализира извън теритерията на МИГ 
5 

4.2 

Реалистичност на дейностите на проекта 

от гледна точка постигане на заложените 

резултати: 

Планът за реализация е изпълним от гледна точка на  

изпълнението на всички дейности като 

последователност и времевия обхват и е 

реалистично планиран (от 0 до 5 точки) 

5 

5 Ново за територията производство * 10 

5.1 
Иновативна технология за територията 

на МИГ преработка на суровини 

Над 75 % от обема на произведената продукция се 

извършва от иновативни технологии за територията 

на МИГ 

5 

5.2 

Съответствие на целите на проекта с 

целите на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на 

Сдружение „МИГ-Попово” и по 

конкретно с Приеритет 1 - подобряване 

на конкурентоспособността на 

земеделските и горските стопанства и 

преработващата промишленост и 

насърчаване на новаторските технологии 

в тези сектори 

Целите на проекта кореспондират пряко с целите на 

Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като 

тяхното постигане допринася пряко за реализиране 

и на СВОМР, като е представена задълбочена 

обосновка за това  ( от 0 до 5 точки); 

5 

Общ брой на точки по критериите за подбор на проектното предложение: 70 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават по приоритетните критерии минимален брой 20 

точки. 

 


