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С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБУЧЕНИЕ – КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО

МЯРКА 7.6. „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, 

СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО 

НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА“

ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН



КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Оценката на проектните предложения по настоящата

процедура ще се извършва съгласно Правила за провеждане

на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на

проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-

2020 г. и ЕЗФРСР чрез Стратегията за ВОМР, налична на

интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен, и съгласно

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА

ОЦЕНКА на проектни предложения - Приложение № 2

Критерии и методика за ТФО от Документи за информация към

настоящите Условия за кандидатстване.



КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Критерии за избор на проекти точки

1. Брой население, което ще се възползва от подобрените

основни услуги и обхвата на териториално въздействие –

50 точки

• до 100 души – 5 точки

• от 101 до 200 души - 10 точки

• от 201 до 500 души – 20 точки

• от 501 до 1000 души – 30 точки

• от 1001 до 2000 души – 40 точки

• над 2000 души – 50 точки

50 

2. Обектът на инвестиция по проекта е от голямо значение

за територията на МИГ-Радомир-Земен
30

3. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за

подобна инвестиция / обект
10

4. Проектът ще създаде работни места при изпълнение на

допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна

ръка/

10

ОБЩО 100



КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ Относно Критерии 1. Брой население, което ще се

възползва от подобрените основни услуги и обхвата на

териториалното въздействие:

Проектът ще получи точки по критерия, съгласно

представената в т. 11 „Допълнителна информация необходима

за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за

кандидастване информация относно броя на населението по

постоянен адрес според данни на ГД ГРАО, което ще се

възползва от подобрените основни услуги.



КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ Относно Критерии 2. Обектът на инвестиция по проекта е

от голямо значение за територията на МИГ-Радомир-Земен:

Проектът ще получи точки по критерия, съгласно

представената в т. 11 „Допълнителна информация необходима

за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за

кандидастване информация, в случай че кандидатът обоснове,

че дейностите и целите, заложени в проектното предложение

са от голямо значение за територията на МИГ-Радомир-Земен.



КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ Относно Критерии 3. Кандидатът не е получавал подкрепа

от Общността за подобна инвестиция / обект:

Проектът ще получи точки по критерия, съгласно

представената в т. 11 „Допълнителна информация необходима

за оценка на проектното предложение“ ФК информация,

относно това дали кандидатът е получавал подкрепа от

Общността за подобна инвестиция/обект.

Оценката ще се извършва и ще получи точки след извършване

на проверка за получаване на подкрепа от други програми –

официални информационни системи на ЕСИФ.



КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ Относно Критерии - 4. Проектът ще създаде работни места

при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана

местна работна ръка/:

Проектът ще получи точки по критерия, съгласно

представената в т. 11 „Допълнителна информация необходима

за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за

кандидастване информация, относно това дали кандидатът

предвижда при изпълнение на допустимите дейности по

проекта да се съзадат работни места.



КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ За да бъде предложено за финансиране едно проектно

предложение, общата крайна оценка на етап техническа и

финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма

от 10 точки (минимално допустима оценка за качество на

проектни предложения);

➢ При наличие на проектни предложения, получили еднакви

общи крайни оценки, проектите да бъдат подреждани в

низходящ ред, като се дава предимство на проекта/ите,

получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 1 „Брой

население, което ще се възползва от подобрените основни

услуги и обхвата на териториалното въздействие“.



КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

➢ При равен брой точки и по този критерии, проектите да

бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава предимство

на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по

критерии 2 „Обектът на инвестиция по проекта е от голямо

значение за територията на МИГ-Радомир-Земен“.



Информация за контакт:

Адрес: 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, 

Електронна поща: mig.radomir@gmail.com

Интернет страница на МИГ: http://www.migradomir.org/ 

Тел: 0890/ 42 10 20

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!


