


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

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

“ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

МЯРКА 7.2. 

„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ 

ИНФРАСТРУКТУРА“ 

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. Брой население, което ще се възползва от подобрените

основни услуги и обхвата на териториално въздействие

- 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

➢ Оценката и крайното класиране ще се извършва на базата на

населението по постоянен адрес към 2019 г., според представената

информация във формуляра за кандидатстване и извършване на

проверка в ГД ГРАО.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на

качеството на живот в района – 10 т.

➢ Под инициативи за повишаване качеството на живот в района се

има предвид поредица от конкретни действия целящи да се

създадат по-добри условия на живот чрез:

- Подобряване на публичната инфраструктура, която е основен

фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете

и в селата и за осигуряване на достъпа до тях.

- Подобряване на физическата среда в обектите и съоръженията за

реализиране на услугите в сферата на образованието и социалните

грижи, науката и културата, транспорта, благоустройството,

физическата култура, спорта и отдиха.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

➢ Оценката ще се извършва на база представена информация във

Формуляра за кандидатстване – описанието на дейностите в раздел

7. План за изпълнение / Дейности по проекта и в раздел 11.

Допълнителна информация необходима за оценка на проектното

предложение – поле „2. Нови инициативи за повишаване на

качеството на живот в района“.

3. Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна и

обществена значимост за територията – 10 т.

➢ Следва да обосновете, че дейностите и целите, заложени в

проектното предложение, са насочени към обект от голяма културна

и обществена значимост за територията.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

➢ Оценката ще се извършва на база представена информация във

Формуляра за кандидатстване – описанието на дейностите в раздел

7. План за изпълнение / Дейности по проекта и в раздел 11.

Допълнителна информация необходима за оценка на проектното

предложение – поле „3. Проект за обект от голяма културна и

обществена значимост за територията“ – представената обосновка

за значимостта на обекта за територията на МИГ-Радомир-Земен.

4. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата

дейност по други програми – 10 т.

➢ Оценката ще се извършва на база представена информация във

Формуляра за кандидатстване –



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

раздел 11. Допълнителна информация необходима за оценка на

проектното предложение – поле „4. Подкрепа от Общността за същата

дейност по други програми“ и ще получи точки след извършване на

проверка за получаване на подкрепа от други програми – официални

информационни системи на ЕСИФ.

5. Дейностите по проекта са за развитие / предоставяне на

услуги и изграждане на достъпна инфраструктура на уязвими

групи от населението.

➢ Под уязвими групи се имат предвид групи, които са изправени пред

по-висок риск от бедност и социално изключване от обичайния за

населението.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Установени уязвими групи и малцинства на територията (съгласно

одобрената СВОМР):

- Възрастни хора в пенсионна възраст, особено тези в малките

населени места;

- Етнически малцинства;

- Хора с увреждания

Изброените групи не са взаимно изключващи се и често дадено лице

може да принадлежи към повече от една група, като в такива случаи

уязвимостта става още по-голяма.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

➢ По критерий 5 проектът получава точки в случай, че осигурява

развитие/ предоставяне на услуги и / или изграждане на някой/и от

елементите на достъпната инфраструктура, отчитащ специфичните

нужди на хората от гореописаните уязвими групи.

➢ Оценката ще се извършва на база представена информация във

Формуляра за кандидатстване – раздел 11. Допълнителна

информация необходима за оценка на проектното предложение –

поле „5. Развитие/ предоставяне на услуги и изграждане на

достъпна инфраструктура на уязвими групи от населението“.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната

среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи

околната среда - 3 точки;

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи

околната среда - 5 точки

➢ Оценката ще се извършва на база представена информация във

Формуляра за кандидатстване – раздел 5. Бюджет, описанието на

дейностите в раздел 7. План за изпълнение / Дейности по проекта и

в раздел 11. Допълнителна информация необходима за оценка на

проектното предложение – поле „6. Позитивен принос към околната

среда“.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

7. Проектът ще създаде работни места при изпълнение на

допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка /

➢ Проектът ще получи точки, в случай, че чрез проектното

предложение се създават работни места (в процеса на изпълнение

на проекта и/или в резултат от изпълнението му).

➢ Оценката ще се извършва на база представена информация във

Формуляра за кандидатстване – в раздел 8. Индикатори и в раздел

11. Допълнителна информация необходима за оценка на проектното

предложение– поле „7. Създаване на заетост“.



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 казус, две или повече проектни предложения, които имат

еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в

низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите,

осигуряващ/и покритие на по-голям брой население - критерии 1:

„Конкретния брой население, което ще се възползва от подобрените

услуги и обхвата на териториално въздействие”.



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

➢ При равенство и по този критерии, проектите да бъдат подреждани

в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и

по-висока/и оценка/и по критерии 2: „Проектът предлага нови

инициативи за повишаване на качеството на живот в района“.



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!


