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ПРОЕКТ 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ТАБЛИЦА  2 

с планираните изменения и допълнения на СВОМР на МИГ Исперих 

по т. IV от Обосновката 
 

Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства",  било 

 Критерии и показатели  
Максимален 
брой точки 

1 Подпомагат се проекти, получили обща оценка 
най-малкото 25 т.   

2 1. Принос за разнообразяване на земеделското 
производство  

70* 

3 

Проектът е за дейности в сектор зеленчуци, гъби, 
плодове, етерично маслени и медицински 
култури, ядки и семена за човешка консумация, 
животновъдство (без калифорнийски червеи) 

40 

4 Проектът е на стопанство в преход към, или вече 
сертифицирано за биологична продукция 

25 

5 Колективни инвестиции; инвестиции на групи 
производители, или на организации на 
производители 

40 

6 2. Създаване на работни места и социално 
включване 

10 

7 Проекти на младежи до 40 г., жени-
предприемачи, уязвими групи (хора с 
увреждания и безработни с регистрация над 1 
година в ДБТ) и/или 10 

 
Проектът създава нова заетост в стопанството: 
(5т. – за годишна работна единица) 

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства",  СТАВА: 

Критерии и показатели  

Максимален 

брой точки Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-

малкото 25 т.   

1. Принос за разнообразяване на земеделското 

производство  
65 т. 

1.1. Проектът е за дейности в сектор зеленчуци, гъби, 

плодове, етерично маслени и медицински култури, 

ядки и семена за човешка консумация, 

животновъдство (без калифорнийски червеи)  

0 - 39 

1.2. Проектът е на стопанство в преход към или вече 

сертифицирано за биологична продукция 
0 - 10 

1.3. Колективни инвестиции; инвестиции на групи 

производители, или на организации на производители 
0 - 16 

2. Създаване на работни места и социално включване, 

иновации и устойчиво развитие  35 

2.1. Проекти на младежи, до 40 г., и/или жени -

предприемачи.  
0 - 5 

2.2. Проекти на представители от уязвими групи (хора с 
увреждания или безработни с регистрация над 1 
година в ДБТ) 

0 - 4 

2.3. Проектът създава нова заетост в стопанството: 

(5т. – за годишна работна единица) 
0 - 15 
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8 3. Иновации и устойчиво развитие   20 

9 Проекти водещи до опазване на околната среда 
и биоразнообразието, повишаване на ресурсната 
ефективност и смекчаване на последиците от 
изменение на климата и приспособяване към тях 
(съгласно критериите в Насоките на МОСВ  за 
М4.1** 
Проектът въвежда иновации 

20 

10 Максимален брой точки   100 

*Забележка1. Ако сборът на точките по критерия е по-голям от тази стойност, за 
класирането се зачита посочената максимална стойност. 
**Забележка2. МОСВ, Насоки за интегриране на Политиката по околна среда и 
Политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни 
фондове,  Фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в 
периода 2014-2020 г.“ 

2.4.  Проекти водещи до опазване на околната среда и 

биоразнообразието, повишаване на ресурсната 

ефективност и смекчаване на последиците от 

изменение на климата и приспособяване към тях 

(съгласно критериите в Насоките на МОСВ  за М4.1) 

Проектът въвежда иновации 

0 - 11 

Максимален брой точки   100 

„Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по 

показателите към отделните критерии и степен на съответствие ще  бъдат 

приложени в Методиката за оценка към Условията за кандидатстване“.  

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни 

оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на 

разлика в оценките, по следните критерии: 

1. Крайната оценка по Критерий I „Принос за разнообразяване на 

земеделското производство“.  

2. Крайната оценка по Критерий II. "Създаване на работни места и социално 

включване, иновации и устойчиво развитие  

3. Крайната оценка по т. 2.3 от таблицата за оценка. 

4. Крайната оценка по т. 2.1 от таблицата за оценка. 

5. По висок средно списъчен брой на персонала за предходната финансова 

година към датата на подаване на проектното предложение или за 

последния отчетен период за предприятия, създадени през текущата 

стопанска година. 
 

  

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански 
продукти“,  било: 

 Критерии и показатели  
Максимален 
брой точки 

1 Подпомагат се проекти, получили обща оценка 
най-малкото 25 т.   

2 1. Принос за разнообразяване на земеделското 
производство  

70*  

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“,  
СТАВА: 

Критерии и показатели  

Максимален 

брой точки Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-

малкото 25 т.   

1. Принос за разнообразяване на земеделското 

производство  
65т. 
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3 Подпомаганите активи са предназначени за 
обработка/преработка на плодове, етерично 
маслени и медицински култури, ядки и семена за 
човешка консумация, продукти на пчеларството, 
биволовъдство и козевъдство – млечно 
направление, месно говедовъдство 

40  

4 Подпомаганите активи са предназначени за 
обработка/преработка на биологична продукция 

30 

5 Колективни инвестиции; инвестиции на групи 
производители, или на организации на 
производители 

40 

6 2. Създаване на работни места и социално 
включване 

10  

7 Проекти на младежи до 40 г. и/или 
Проектът създава нова заетост  (5т. – за работно 
място) 

10 

8 3. Иновации и устойчиво развитие   20 

9 Проекти водещи до опазване на околната среда и 
биоразнообразието, повишаване на ресурсната 
ефективност и смекчаване на последиците от 
изменение на климата и приспособяване към тях 
(съгласно критериите в Насоките на МОСВ  за 
интегриране на ПОС и ПИК в М4.2) и/ или 
Проектът предвижда въвеждане на иновации 

20 

10 Максимален брой точки   100 
 

1.1. Инвестицията е предназначена за обработка/ 

преработка на плодове, етерично маслени и медицински 

култури, ядки и семена за човешка консумация, 

продукти на пчеларството, биволовъдство и 

козевъдство – млечно направление, месно говедовъдство 

0 - 39 

1.2. Подпомаганите активи са предназначени за обработка/ 

преработка на биологична продукция  
0 - 11 

1.3. Колективни инвестиции; инвестиции на групи 

производители, или на организации на производители 
0 - 15 

2. Създаване на работни места и социално включване, 

иновации и устойчиво развитие  35 

2.1.Подкрепа на младежи до 40 г. 0 - 9 

2.2. Проектът създава нова заетост (5т. – за работно 
място) 

 0 - 15 

2.3. Проекти водещи до опазване на околната среда и 

биоразнообразието, повишаване на ресурсната 

ефективност и смекчаване на последиците от изменение на 

климата и приспособяване към тях 

Проектът предвижда въвеждане на иновации 

0 - 11 

Максимален брой точки   100 

Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по 

показателите към отделните критерии и степен на съответствие ще бъдат 

приложени в Методиката за оценка към Условията за кандидатстване“.  

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни 

оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на 

разлика в оценките, по следните критерии: 

1. Крайната оценка по Критерий I „Принос за разнообразяване на 

земеделското производство“.  

2. Крайната оценка по Критерий II. "Създаване на работни места и социално 

включване, иновации и устойчиво развитие  

3. Крайната оценка по т. 2.2 от таблицата за оценка. 

4. Крайната оценка по т. 2.1 от таблицата за оценка 

5. По висок средно списъчен брой на персонала за предходната финансова 

година към датата на подаване на проектното предложение или за 

последния отчетен период за предприятия, създадени през текущата 
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стопанска година. 
 

 

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, било: 
1 Критерии и показатели  

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-
малкото 30 точки 

Максимален 
брой точки 

2 1. Разнообразяване на икономиката  30
1
 

3 Проекти, за производства добавящи стойност към местни 
суровини / продукти или за доставки на местни 
производители  

30  

4 Проекти в тематичните области на националната стратегия 
за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-
2020 и/или тематичните области на Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. 
и/или развитие на туристически услуги на основата на 
културното и природно наследство на територията и/ или за 
развитие продукти и услуги, свързани със застаряването на 
населението, полагане на грижи и здравеопазване, 
социално предприемачество 

30 

5 Инвестицията е за създаване на нов стопански обект или 
разширяването на капацитета на съществуващ стопански 
обект, или за разнообразяване на дейността на земеделски 
стопани. 

20 

6 2. Предприемачеството, създаване на работни места и 
социално включване 

40
1
 

7 Проекти на младежи до 40 г., жени-предприемачи, уязвими 
групи (хора с увреждания и безработни с регистрация над 1 
година в ДБТ) 

20 

8 Проекти при които изпълнението на одобрените 
инвестиции и дейности води до осигуряване на 
допълнителна заетост (5т., за новосъздадено работно 
място, 10 т. за новосъздадено работно място за уязвими 
групи) 

до 40 

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, СТАВА: 
Критерии и показатели  

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 30 точки 

Максима

лен брой 

точки 

1. Разнообразяване на икономиката 35 

1.1. Проекти, за производства добавящи стойност към местни 

суровини / продукти или за доставки на местни производители 

0 - 5 

1.2. Проекти в тематичните области на националната стратегия 

за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 

и/или тематичните области на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация 2014-2020 г. и/или тематичните 

области от Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация 2014-2020 г. и/или за развитие на туристически 

услуги на основата на културното и природно наследство на 

територията и/ или за развитие продукти и услуги, свързани със 

застаряването на населението, полагане на грижи и 

здравеопазване, социално предприемачество. 

0 - 23 

1.3. Инвестицията е за създаване на нов стопански обект или 

разширяването на капацитета на съществуващ стопански 

обект, или за разнообразяване на дейността на земеделски 

стопани. 

0 - 7 

2. Предприемачеството, създаване на работни места и социално 

включване,  иновации и устойчиво развитие 

65 

2.1. Проекти на младежи до 40 г., или жени-предприемачи   0 - 11 

2.2. Проекти на представители от уязвими групи (хора с увреждания 
или безработни с регистрация над 1 година в ДБТ) 

0 - 4 

2.3. Проекти при които изпълнението на одобрените инвестиции и 

дейности води до осигуряване на допълнителна заетост (5т., за 

новосъздадено работно място, 10 т. за новосъздадено работно 

място за уязвими групи) 

0 - 25 
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9 Колективни инвестиции на групи производители или 
сдружения 

20 

10 3. Иновации и устойчиво развитие   30 

11 Проекти водещи до опазване на околната среда и 
биоразнообразието, повишаване на ресурсната 
ефективност и смекчаване на последиците от изменение на 
климата и приспособяване към тях (съгласно критериите в 
Насоките на МОСВ  за интегриране на ПОС и ПИК в М6.4). и/ 
или 
Проекти в тематичните области на Иновационната стратегия 
за интелигентна специализация  

  30 

12 Максимален брой точки   100 
 

2.4. Колективни инвестиции на групи производители или сдружения  0 - 9 

2.5.  Проекти водещи до опазване на околната среда и 

биоразнообразието, и /или повишаване ресурсната ефективност 

чрез спестяване на енергия и намаляване емисиите и 

парниковите газове, и/или смекчаване последиците от изменение 

на климата и приспособяване към тях 

0- 11 

Максимален брой точки   100 
Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по показателите към 

отделните критерии и степен на съответствие ще  бъдат приложени в Методиката за 

оценка към Условията за кандидатстване“.  

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, 

проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на разлика в 

оценките, по следните критерии: 

1. Крайната оценка по Критерий I „Разнообразяване на икономиката“ 

2. Крайната оценка по Критерий II. " Предприемачеството, създаване на работни 

места, иновации и устойчиво местно развитие“ 

3. Крайната оценка по т. 2.3 от таблицата за оценка. 

4. Крайната оценка по т. 2.1 от таблицата за оценка. 

5. По висок средно списъчен брой на персонала за предходната финансова година 

към датата на подаване на проектното предложение или за последния отчетен 

период за предприятия, създадени през текущата стопанска година. 
 

  

 

 

 

Мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването 

на местни основни услуги за селското население, включително развлечения 

и култура и свързаната с тях инфраструктура“ било: 

1 Критерии и показатели  
Подпомагат се проекти, получили обща 
оценка най-малкото 25 т. 

Максимален 
брой точки 

2 1. Подобряване на качеството на услугите 301 

Мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително развлечения и 

култура и свързаната с тях инфраструктура“, СТАВА: 

Критерии и показатели  

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-

малкото 25 т. 

Максимален 

брой точки 

1. Подобряване качеството на услугите за 

населението и бизнеса, и социално включване  
55 
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за населението и бизнеса  

3 Проекти, изпълнявани или насочени към 
подобряване на услугите и средата за 
деца и младежи на възраст до 40 г.  

 20 

4 Проектът е за развитие на пазарната 
инфраструктура 
 

20 

5 2. Социално включване 251 

6 Проектът е за квартал „Запад“ на гр. Исперих  30 

7 Проектът е за села, в които ромското 
население е над 150 души или над 15% от 
населението (с. Вазово, с. Китанчево, 
с. Драгомъж, с. Подайва, с. Лъвино, с. 
Бърдоква) 

20 

8 Проектът е насочен към интеграция на хора с 
увреждания или самотни възрастни лица 

25 

9 3. Гражданска ангажираност  251 

10 Проектът е предложен от местната 
общност / граждански групи  

30 

11 Проектът допълва дейности, финансирани 
по мярка 21/или е комбиниран с други 
мерки.  

30 

12 Проектът е подаден от неправителствена 
организация  

10 

13 4. Устойчиво развитие и иновации  20 

14 Проекти водещи до опазване на околната 
среда и биоразнообразието, повишаване на 
ресурсната ефективност и смекчаване на 
последиците от изменение на климата и 
приспособяване към тях (съгласно критериите в 
Насоките на МОСВ  за М 7.4). и/ или 
Използване на нови технологии, нови методи и 
социални иновации 

20 

 Максимален брой точки   100 
 

1.1. Проекти, изпълнявани или насочени към подобряване на 

услугите и средата за деца и младежи на възраст до 40 г. 0 - 12 

1.2. Проектът е за развитие на пазарната 

инфраструктура на територията .  
0 - 9 

1.3. Проектът е за жителите на квартал „Запад“ на 

гр. Исперих 0 - 10 

1.4. Проектът е за села, в които ромското население е над 

150 души или над 15% от населението (с. Вазово, 

с. Китанчево, с. Драгомъж, с. Подайва, с. Лъвино, с. 

Бърдоква)   

0 - 15 

1.5. Проектът е насочен към интеграция на хора с 

увреждания или самотни възрастни лица 0 - 9 

2. Гражданска ангажираност, устойчиво развитие и 

иновации 
45 

2.1. Проектът е предложен от местната общност / 

граждански групи  
0 - 7 

2.2. Проектът допълва дейности, финансирани по мярка 

21 /или е комбиниран с други мерки 
0 - 3 

2.3. Проектът е подаден от неправителствена 

организация 
0- 8 

2.4. Население, което се възползва от подобрената 

инфраструктура на територията на МИГ : 
a) до 500 - 4 т. 

b) от 501 до 1500  - 8 т. 

c) от 1501 до 3000 – 12 т. 

2.5. над 3 000 жители – 16 т. 

0- 16 

2.6. Проекти водещи до опазване на околната среда и 

биоразнообразието, повишаване на ресурсната 

ефективност и смекчаване на последиците от изменение 

на климата и приспособяване към тях и/или използване 

на нови технологии, нови методи и социални иновации  

0 - 11 

Максимален брой точки   100 
Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по 

показателите към отделните критерии и степен на съответствие ще  бъдат 

приложени в Методиката за оценка към Условията за кандидатстване“.  

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 
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В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни 

оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на 

разлика в оценките, по следните критерии: 

1. Крайната оценка по Критерий I „Подобряване качеството на услугите за 

населението и бизнеса, и социално включване 

2. Крайната оценка по Критерий II " Гражданска ангажираност, устойчиво 

развитие и иновации 

3. Крайната оценка по т. 2.4 от таблицата за оценка. 
 

  

 

Мярка 21 „ Исперих -отворени пространства, привлекателна жизнена 

среда, съхранено наследство, култура, природа“ било: 

1 Подпомагат се проекти, получили обща 

оценка най-малкото 30 т., при спазване 

на ограниченията за максималния брой 

точки по всеки критерий 

Максимален 

брой точки 

2 1. Съхранение и валоризация на 

културното и природното наследство  

45
1
 

3 Проектът цели популяризиране и опазване 

на културното и природното наследство и 

местата по Натура 2000 

20 

4 Проектът цели повишаване на 

туристическата атрактивност на 

територията чрез развитие на 

нови туристически услуги, 

основани на културното и 

природно наследство, 

организиране на местната 

общност за предлагане на 

туристически услуги/ продукти, 

развитие и промоция на местни 

туристически марки или други 

подобни   

40 

5 Организация на събития с регионално и 

национално значение 

10 

2Мярка 21 „ Исперих -отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа“ , СТАВА: 

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-

малкото 30 т.  

Максимален 

брой точки 

1. Тематичен обхват, съответствие на целите и 

дейностите на проекта. 

45 

1.1. Проектът цели популяризиране и опазване на културното и 

природното наследство и местата по Натура 2000   

0 - 3 

1.2. Проектът цели повишаване на туристическата 

атрактивност на територията чрез развитие на нови 

туристически услуги, основани на културното и природно 

наследство, организиране на местната общност за 

предлагане на туристически услуги/ продукти, развитие и 

промоция на местни туристически марки или други 

подобни   

0 - 11т. 

1.3. Организация на събития с регионално и/или национално 

значение. 

0 - 7 

1.4. Качество на проектното предложение: 

a) Екипът за управление (ръководител/координатор/ 

организатор/ счетоводител или др.) има опит в 

изпълнение на проекти.  0-6т. 

b) Дейностите са описани детайлно, както и начините и 

етапите за изпълнението им,  посочени са отговорни лица. 

0-6т. 

0 - 24 
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6 2. Включване на местната общност 

/ социално включване  

35
1
 

7 Пакетни проекти  30 

8 Проектът включва дейности, допълващи 

проекти, финансирани по мярка 7.4 

30 

9 Съвместни проекти, в които участват 

жители на повече от едно населено място 

или представители на различни поколения  

20 

10 Проекти, изпълнявани от  младежи на 

възраст от 16 до 40 г., жени, хора с 

увреждания, роми 

20 

11 Проекти, включващи принос на кандидата 

в натура или финансов принос за 

финансиране на недопустими по мярката 

дейности или допълващи дейности, които 

не са включени в проекта (20% и повече) 

20 

12 4. Устойчиво развитие и иновации 20 

 Проекти, насърчаващи опазване на 

околната среда и биоразнообразието, 

повишаване на ресурсната ефективност и 

смекчаване на последиците от изменение 

на климата и приспособяване към тях  и/ 

или Използване на нови технологии, нови 

методи и подходи за опазване и 

валоризация на културното и природно 

наследство, опазване на околната среда и 

климата и/ или Проектът пренася добри 

практики или изгражда партньорства с 

водещи организации в България и ЕС 

20 

13 Максимален брой точки   100 

 

 

c) Времевият обхват на всяка дейност/ планът за изпълнение 

е реалистичен, като са взети предвид периодите за 

провеждане на обществени поръчки/ процедури за избор 

на изпълнител, и др. 0-6т. 

1.5. Налице е съответствие и логическа връзка между 

дейности и разходи като всички разходи съответстват 

изцяло на дейностите, предвидени за изпълнението им 0-

6т. 

2. Включване на местната общност/  социално 

включване, устойчиво развитие и иновации  

55 

2.1. Пакетни проекти  0 - 9 

2.2. Проектът включва дейности, допълващи проекти, 

финансирани по мярка 7.4 

0 - 5 

2.3. Съвместни дейности, в които участват жители на 

повече от едно населено място или представители на 

различни поколения  

0 -9 

2.4. Проекти, изпълнявани от младежи на възраст от 16 до 

40 г.; жени; хора с увреждания; роми 

  0 - 5 

2.5.Проекти, включващи принос на кандидата в натура или 

финансов принос за финансиране на недопустими по мярката 

дейности или допълващи дейности, които не са включени в 

бюджета на проекта (20% и повече) 

0 - 16 

2.6.Проекти, насърчаващи опазване на околната среда и 

биоразнообразието, повишаване на ресурсната ефективност 

и смекчаване на последиците от изменение на климата и 

приспособяване към тях  и/ или Използване на нови 

технологии, нови методи и подходи за опазване и валоризация 

на културното и природно наследство, опазване на околната 

среда и климата и/ или Проектът пренася добри практики 

или изгражда партньорства с водещи организации в България 

и ЕС. 

0 - 11 

Максимален брой точки   100 
„Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по 

показателите към отделните критерии и степен на съответствие ще  бъдат 

приложени в Методиката за оценка към Условията за кандидатстване“.  

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 
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В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни 

оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на 

разлика в оценките, по следните критерии: 

1. Крайната оценка по Критерий I „Тематичен обхват, съответствие на целите и 

дейностите на проекта. 

2. Крайната оценка по Критерий II. " Включване на местната общност/  социално 

включване, устойчиво развитие и иновации“  

3. Крайната оценка по т. 1.4 от таблицата за оценка.“ 
 

 


