
 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – МИГ КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД 

Приложение № С-33 към Документи за информация  

Таблица за техническа и финансова оценка  
Критерии за избор и методика  

 

Mярка 4.1 . „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"  

Оценката се извършва с присъждане на точки по съответния критерий, за изпълнението на 
който кандидатът е представил категорични доказателства в съответствие с указанията, 

дадени в т. 22.3. Методика за техническа и финансова оценка на проектните предложения. 

 Код на процедурата в ИСУН   BG06RDNP001-19.224   
 Номер на Проектното предложение в ИСУН    
 Име на кандидата:    
 ЕГН/EИК/БУЛСТАТ:    
 УРН (ако е приложимо)    

  

№ Критерии по мярката 

 
Макс. 
брой 

точки 

Присъде
ни 

точки* 

Бележки на 
оценителя:                        

(мотиви, 
пояснения)  

1 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 
до 7 999 евро СПО 

15 
     

2 Подпомагане на чувствителни сектори в 
земеделското производство: сектор "Плодове 
и зеленчуци" или "Животновъдство" или 
"Етеричномаслени и медицински култури"  

9 

    

3 Подпомагане на проекти, осигуряващи 
допълнителна заетост в земеделските 
стопанства: 
От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т. 
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т. 
Над 7 работни места – 7 т. 

7 

    

4 Кандидатът е млад фермер (съгласно 
определението на ПРСР 2014 – 2020 г. – до 40 
г.), които  е получил подкрепа за създаване на 
стопанства на млади фермери и полупазарни 
стопанства (малки стопанства) през периода 
2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не е 
получавал подпомагане по Програмата за 

6 

    



инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1 

5 Проекти на земеделски стопани жени 5     

6 Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % 
от допустимите инвестиционни разходи по 
проекта) от стопанства за производство на 
биологични продукти и/или стопанства в 
преход към биологично производство на 
продукти 

5 

    

7 Подпомагане на проекти с инвестиции, 
свързани с опазване на околната среда 
(включително технологии, водещи до 
намаляване на емисиите) и/или постигане на 
стандартите на ЕС 

5 

  

8 Собственикът и представляващият кандидата 
не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 
2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали 
чрез кандидата или чрез друго юридическо 
лице в което участват. 

4 

  

9 Подпомагане на проекти в 
необлагодетелствани райони 

4 
  

  Максимален брой точки 60     

  
Праг на преминаване:  
За да бъде одобрен за финансиране, проектът трябва 
да е получил поне 10 т. 

10 
  

  

Общ брой  получени точки по критериите за оценка на 
проекта:    

Име на  ОЦЕНИТЕЛ: Дата: 
 
 

Пояснение на  методиката за оценка и тълкуване на критериите: 

 

Критерий 1 „Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999 евро СПО” е 
изпълнен, ако е установено съответствието  от КППП, на база заявени точки  по 
критерия и представена обосновка във формуляр „Основна информация за проектното 
предложение“,представена  Декларация по Приложение №14/Приложение№15 и 
таблица Приложение №14-А за изчисление на минималния стандартен производствен 
обем на стопанството, регистрационна карта по Наредба №3/1999 г. и анкетните 
формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин и др. документи, 
посочени в раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите. 

 

Критерий 2 „Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство: 
сектор "Плодове и зеленчуци" или "Животновъдство" или "Етеричномаслени и 
медицински култури"  е изпълнен,  в случай, че  над 50 % от допустимите 
инвестиционни разходи по проекта да насочени в един или повече от посочените 
чувствителни сектори "Плодове и зеленчуци" и/или "Животновъдство" и/или 
"Етеричномаслени и медицински култури", посочени в Приложение № С-25 към 
документите за информация. Съответствието се проверява от КППП, на база заявени 
точки  по критерия и представена обосновка във формуляр „Основна информация за 



проектното предложение“, Бизнес план и други представени от кандидата документи, 
свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното 
предложение. 

 

Критерий 3 „Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в 
земеделските стопанства”  е изпълнен, ако  Кандидатът  предвижда разкриване и 
поддържане на допълнителна заетост,  в резултат  от изпълнението на проекта. Това се 
отразява и доказва  в Бизнес плана - Таблица Б2 "Заетост".  За създадено допълнителна 
заетост се признава увеличението на броя на средносписъчния персонал на 
предприятието, наличен към предходната на кандидатстването година. Ако 
предприятието е учредено в годината на кандидатстване,  увеличението е спрямо броя 
лица за последния месец, преди датата на кандидатстване (съгласно   приложена 
Справка-декларация за съществуващия и нает персонал). Тази информация трябва да 
кореспондира с приложение „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и 
други разходи за труд – Приложение №18;  раздел „Индикатори” от електронния 
Формуляр за кандидатстване и Формуляра за мониторинг - Приложение №3. 
Оценяването  по  критерий 3, съгласно гореописания начин, дава следните резултати: 

- ако проектът създава   7 и  над  7 нови  работни места -  7 т; 
- ако проектът създава  от 4 до 6, вкл. нови работни места  – 5 т.  
- ако проектът създава   от 1  до 3, вкл. – 3 т.  
- проектът не създава нови работни места или няма информация – 0 т; 

Заб. 1     В оценяването по този критерий, самоосигуряващите лица  не се отчитат. 

Заб.2  при разминаване на данните в различните източници на информация, 
Оценителната комисия иска пояснителна информация; 

Заб. 3 Изпълнението на този критерий подлежи на проверка в целия период на 
мониторинг, посочен в поясненията по т.Б 2 от бизнес плана и в административния 
договор. Задължението за поддържане на определения брой персонал се вписва в 
административния договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и е за три 
години след извършване на окончателното плащане по проекта. 

 

Критерий 4 „Кандидатът е млад фермер (до 40 г.), които  е получил подкрепа за 
създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки 
стопанства) през периода 2007 – 2013 или  периода 2014 - 2020  и не е получавал 
подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1”  

Точки по критерия получава кандидат – земеделски стопанин, който отговаря 
едновременно на следните условия: 
1. Отговаря на определението „Млад Фермер", съгласно Приложение №С-22 към 
документи за информация. 
2. Одобрен е за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и/или подмерки 
6.1 или 6.3 от ПРСР 2014 – 2020;  
3. Не е получавал финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските 
стопанства" от ПРСР 2007 – 2013 и подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските 
стопанства" от ПРСР 2014 – 2020. 
За доказване на съответствие: Съответствието се проверява от КППП на база заявени 
точки по критерия и представена обосновка във формуляр „Основна информация за 



проектното предложение“,  декларирани обстоятелства в декларации Приложение 
№19 и №20 към документи за попълване,  

Заб. Този критерий не е изпълнен, ако проектът е на Група 
производителни/организация на производители или проект за колективни 
инвестиции.  

 

Критерий 5 „Проекти на земеделски стопани жени”. Изпълнението на критерия се 
проверява към датата на подаване на проектното предложение, съгласно информацията 
в формуляра за кандидатстване. Точки по критерия се присъждат на кандидати с  
проекти, подадени от земеделски стопани – жени“: За кандидати едноличните търговци 
и едноличните дружества с ограничена отговорност, регистрирани като земеделски 
стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. точки по критерия се присъждат, в случай че 
физическото лице – търговец и едноличния собственик на капитала са жени. 

Заб. Този критерий не е изпълнен, ако проектът е на Група 
производителни/организация на производители или проект за колективни 
инвестиции.  

 

Критерий 6 „Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите 
инвестиционни разходи по проекта) от стопанства за производство на биологични 
продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти” е 
изпълнен,  когато   

 

Изискване, за да бъдат присъдени точки по критерия: Над 50 % от допустимите 
инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти 
и/или продуктите са в преход към биологично производство. Допустими 
инвестиционни разходи по проекти с инвестиции и дейности от стопанства за 
производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично 
производство на продукти са разходи, които се използват само за дейности, свързани с 
производство на продукция от биологични продукти и/или продукти в преход към 
биологично производство. Допустими инвестиционни разходи, които се използват 
едновременно и за дейности, различни от производство на биологични продукти и/или 
продукти в преход към биологично производство не се считат за разходи, свързани с 
производство на биологични продукти и/или продуктите са в преход към биологично 
производство.  

За да се докаже изпълнението на критерия е необходимо да се представи договор за 
контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на 
пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо 
лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване 
на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 
ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, 
удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат 
от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, 
сертифициран/и като биологичeн/и Договорът или сертификатът с контролиращото 
лице следва да бъдат за дейностите и инвестициите по проекта, обект на подпомагане. 

 

 



Критерий 7 „Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на 
околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) 
и/или постигане на стандартите на ЕС” е изпълнен,  когато  

1. За проекти, които включват инвестиции, свързани с опазване на околната среда 
(включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) се считат такива, които: 
1.1. Инвестициите водят до намаляване на емисиите и постигане на съответствие с 
Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС. Доказва се с документ, издаден от 
производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 
2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране 
на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.). 
1.2. В резултат на изпълнението на проекта се предвижда да бъде въведен поне един нов 
процес или технология, целящи опазване на околната среда  или ефективни технологии 
за намаляване на емисиите. Критерият се смята за изпълнен ако е изпълнено едно от 
следните условия:  

- Инвестициите по проекта водят до изпълнение на изискванията на Регламент за 
изпълнение на Директива 2009/125/ЕС/ и водят до намаляване на емисиите по 
отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво. 
Доказва се с: Документ, издаден от производителя, удостоверяващ 
съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 
април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо 
риво (OB L 193, 21 юли 2014 г.). 

- Б/ Проектът има за цел въвеждане на нов производствен процес и/или 
технология и/или система за управление, които имат принос за прилагане на 
интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на 
компонентите на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. 
дейности за превенция и управление на риска. Доказва се със:Становище от ГД 
„Инспекция към държавен технически надзор“,удостоверяващо кои от 
инвестициите са насочени за изпълнение на Регламент за изпълнение на 
Директива 2009/125/ЕС, водещи до намаляване на емисиите;и/илиСертификат, 
удостоверение, становище и др., доказващи, че с проекта се прилага интегриран 
подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на компонентите на 
околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за 
превенция и управление на риска, издадени от съответна институция или 
правоспособно лице.                                                      

Не се присъждат точки по представени от кандидата документи с декларативен 
характер. 
Съответствието се проверява от КППП на база заявени точки  по критерия и 
представена обосновка във формуляр „Основна информация за проектното 
предложение“, както и представени документи по едно от подточките на  1.2  
2. Проекти, които включват инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с 
изискванията на стандартите на ЕС. 
Доказва се със: Становище на Българска агенция по безопасност на храните, от което да 
е видно кои от предвидените инвестиции в проекта са насочени към постигане на 
стандартите на ЕС. 
 

 



Критерий 8   Собственикът и представляващия кандидата не са получавали 
подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез 
кандидата или чрез друго юридическо лице в което участват. 

Критерият е изпълнен, когато са изпълнени всички долуописани условия: 

- Кандидатът не е получавал подкрепа от ПРСР 2007 -2013 и/или ПРСР 2014 – 2020 г., 
- Собственикът не е получавал подкрепа от ПРСР 2007 -2013 и/или ПРСР 2014 – 2020 

г., 
- Представляващият кандидата не е получавал подкрепа  от ПРСР 2007 -2013 и/или 

ПРСР 2014 – 2020 г., 
- Друго юридическо лице, в което собственикът  или представляващият  на кандидата 

има мажоритарен дял,  не е получавало подкрепа от ПРСР 2007 -2013 и/или ПРСР 
2014 – 2020 г., 

Съответствието се доказва чрез: а) представена информация във Формуляра за 
кандидатстване – раздел 11. Допълнителна информация необходима за оценка на 
проектното предложение – поле „Подкрепа от Общността за подобна дейност по други 
програми“, както и б)  извършване на проверка от КППП  за получаване на подкрепа от 
други програми – официални информационни системи на ЕСИФ.  

 

Критерий 7 „Подпомагане на проекти в необлагодетелствани райони” е изпълнен,  
за проекти,  за които 100 на сто от посочената в бизнесплана земя или площ се намира в 
едно или повече землища на населени места, посочени в Наредба за определяне на 
критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, а в случаите, 
когато проектът е за инвестиции, изцяло насочени в сектор „Животновъдство", или 
инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии или гъбарници, условието се 
счита за изпълнено, ако животновъдният обект, трайните насаждения, оранжериите 
или гъбарниците на кандидата се намират в землището на населено място в обхвата на 
посочената наредба, приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г. Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 
2008г./ - Приложение №С-27 към документи за информация, включващо информация  
за територията на МИГ 

  


