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„СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ, ВАЛОРИЗАЦИЯ И МАРКЕТИНГ 

НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО И ИДЕНТИЧНОСТ“

ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ НА МИГ РАДОМИР – ЗЕМЕН



ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

Определение

➢ Оценка по същество на проектните предложения, съгласно

Критерии и методика за ТФО на проектни предложения -

Приложение № 2 от Документи за информация към Условия

за кандидатстване.

➢ На техническа и финансова оценка подлежат само проектни

предложения, преминали успешно оценка на

административното съответствие и допустимост



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел

или Читалища – 15 т.

➢ Проектът ще получи точки по критерия, съгласно

представената в т. 2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за

кандидастване информация относно типа на организацията и

извършена проверка в Търговския регистър и регистъра на

ЮЛНЦ.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2. Кандидатът е предприятие, регистрирано по ТЗ и

Закона за кооперациите, и произвеждащо продукт /

предлагащо услуга на територията на МИГ с

използване на местни продукти и суровини – 10 т.

➢ Проектът ще получи точки по критерия, съгласно

представените:

- в т. 2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидастване

информация относно типа на организацията и извършена

проверка в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и

- в т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на

проектното предложение“от Формуляра за кандидастване



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

информация, относно това дали сте предприятие, регистрирано

по ТЗ и Закона за кооперациите, и произвеждащо продукт /

предлагащо услуга на територията на МИГ с използване на

местни продукти и суровини.

➢ За доказване на съответствие с критерия следва да

приложите към т. 12 „Прикачени електронно подписани

документи“ от Формуляра за кандидатстване –

Предварителен/ окончателен договор за използване на

местни продукти и суровини, приложимо в случай че

местните продукти и суровини не са собствена продукция.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3. Проектът включва комбинирани дейности по опазване

и популяризиране на местни продукти, услуги и

културно наследство – 15 т.

➢ Проектът ще получи точки, в случай че обосновете, че

проектът включва комбинирани дейности по опазване и

популяризиране на местни продукти, услуги и културно

наследство. Проектът ще получи точки по критерия

съобразно представената информация в т. 7 „План за

изпълнение / Дейности по проекта“ и т. 11 „Допълнителна

информация необходима за оценка на проектното

предложение“ от Формуляра за кандидатстване.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4. Проектът предвижда пренасянето на културен опит,

знания, умения и традиции между различните поколения

– 10 т.

➢ Проектът ще получи точки, в случай че обосновете, че

проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания,

умения и традиции между различните поколения. Проектът

ще получи точки по критерия съобразно представената

информация в т. 7 „План за изпълнение / Дейности по

проекта“ и т. 11 „Допълнителна информация необходима за

оценка на проектното предложение“ от Формуляра за

кандидатстване



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5. Дейностите по проекта съхраняват и опазват

уникалното културно-историческо наследство на

територията – 10 т.

➢ Проектът ще получи точки, в случай че обосновете, че

дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното

културно-историческо наследство на територията. Проектът

ще получи точки по критерия съобразно представената

информация в т. 7 „План за изпълнение / Дейности по

проекта“ и т. 11 „Допълнителна информация необходима за

оценка на проектното предложение“ от Формуляра за

кандидатстване.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6. Дейностите по проекта мотивират местната общност да

участва и инициира съвместни дейности, свързани с

опознаването, съживяването и популяризирането на

автентични местни традиции, фолклор и занаяти – 10 т.

➢ Проектът ще получи точки, в случай че обосновете, че

дейностите по проекта мотивират местната общност да

участва и инициира съвместни дейности, свързани с

опознаването, съживяването и популяризирането на

автентични местни традиции, фолклор и занаяти.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

➢ Проектът ще получи точки по критерия съобразно

представената информация в т. 7 „План за изпълнение /

Дейности по проекта“ и т. 11 „Допълнителна информация

необходима за оценка на проектното предложение“ от

Формуляра за кандидатстване.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

7. Дейностите по проекта насърчават съвместно участие

на различни групи заинтересовани страни – стопански

сектор, социални и граждански групи и културни

институции и осигуряват приемственост между

поколенията с активното участие на младите хора – 10 т.

➢ Проектът ще получи точки, в случай че обосновете, че

дейностите по проекта насърчават съвместно участие на

различни групи заинтересовани страни – стопански сектор,

социални и граждански групи и културни институции и

осигуряват приемственост между поколенията с активното

участие на младите хора.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

➢ Проектът ще получи точки по критерия съобразно

представената информация в т. 7 „План за изпълнение /

Дейности по проекта“ и т. 11 „Допълнителна информация

необходима за оценка на проектното предложение“ от

Формуляра за кандидатстване.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

8. Дейностите по проекта пресъздават уникалните

местни изделия и културното наследство по иновативен

и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните

методи за анимация в туризма – 10 т.

➢ Проектът ще получи точки, в случай че обосновете, че

дейностите по проекта пресъздават уникалните местни

изделия и културното наследство по иновативен и

нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за

анимация в туризма.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

➢ Проектът ще получи точки по критерия съобразно

представената информация в т. 7 „План за изпълнение /

Дейности по проекта“ и т. 11 „Допълнителна информация

необходима за оценка на проектното предложение“ от

Формуляра за кандидатстване.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

9. Дейностите по проекта включват участие на хора с

увреждания и/или малцинствени групи – 5 т.

➢ Проектът ще получи точки, в случай че обосновете, че

дейностите по проекта включват участие на хора с

увреждания и/или малцинствени групи. Проектът ще получи

точки по критерия съобразно представената информация в т.

7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“ и т. 11

„Допълнителна информация необходима за оценка на

проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

10. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за

подобна инвестиция – 5 т.

➢ 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

сте получавали подкрепа от Общността за подобна

инвестиция/обект.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

➢ 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;



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

➢ Дава се предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и

оценка/и и по критерии 3 „Проектът включва комбинирани

дейности по опазване и популяризиране на местни продукти,

услуги и културно наследство“. 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 6 „Дейностите по проекта

мотивират местната общност да участва и инициира

съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването

и популяризирането на автентични местни традиции,

фолклор и занаяти“.



За контакти:

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!


