ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – МИГ КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД
Приложение № С-2 към Документи за информация

Таблица за техническа и финансова оценка
Критерии за избор и методика
МИГ КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД - Mярка 4.2- ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В
ПРЕРАБОТКАТА, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И/ИЛИ РАЗВИТИЕТО НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ "
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. Критерии и методика за ТФО на проектните предложения.
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Код на процедурата в ИСУН
Номер на Проектното предложение в ИСУН
Име на кандидата:
ЕГН/EИК/БУЛСТАТ:
УРН (ако е приложимо)

№ Критерии по мярката
1

2
3

4

5

Макс.
брой
точки

Проекти за инвестиции за преработка на
суровини от чувствителни сектори (мляко и
млечни продукти, етерично-маслени и
медицински култури) - над 75% от обема на
преработваните суровини са от растителен
или животински произход, попадащи в
обхвата на чувствителните сектори
Стопанството на кандидата е с размер от 2000
до 7 999 евро СПО

9

Проектът създава нови работни места:
От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.
Над 7 работни места – 8 т.
Проекти
за
въвеждане
на
нови
и
енергоспестяващи
технологии
и/или
иновации
в
преработвателната
промишленост
Проекти на земеделски стопани до 40 години

8

9

7

7

Присъде
ни
точки*

Бележки на
оценителя:
(мотиви,
пояснения)

6

Проекти на земеделски стопани жени

6

7

Проекти за преработка на биологични
суровини и производство на биологични
продукти
Проекти с инвестиции за постигане
стандартите на ЕС, подпомагани по мярката,
включително такива за намаляване на
емисиите при производство на енергия от
биомаса
Проектът предлага ново за населеното място
производство

5

8

9

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

5

4
60
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 „Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни
сектори (мляко и млечни продукти, етерично-маслени и медицински култури)" е
изпълнен, в случай, че над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен
или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори "Мляко и
млечни продукти" и/или "Етеричномаслени и медицински култури", посочени в
Приложение № С-4 от документите за информация. Съответствието се проверява от
КППП, на база заявени точки по критерия и представена обосновка в Приложение №1
„Основна информация за проектното предложение“, секция 11, поле 11.4 от Формуляр
за кандидатстване, Бизнес план, Технологичен проект или други представени от
кандидата документи, свързани с дейностите и преработваните суровини чрез
проектното предложение.
Критерий 2 „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“, с обосновка. За доказване се използва и представена Декларация по
Приложение №14 от Документи за попълване, 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 3 „Проектът създава нови работни места” е изпълнен, ако Кандидатът
предвижда разкриване и поддържане на нови работни места, в резултат от
изпълнението на проекта. Под „нови работни места“ ще се считат само новосъздадени
работни места след изпълнение на инвестицията, които кандидатът е задължен да

поддържа за срока на мониторинг 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
№1Б..
Оценяването по критерий 3, съгласно гореописания начин, дава следните резултати:
Заб. 1

ако проектът създава 7 и над 7 нови работни места - 8 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;
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. „Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и/или
иновации в преработвателната промишленост”
е изпълнен, ако проектната
инвестиция води до изпълнение на поне едно от двете условия:
1. Внедряване на нови и енергоспестяващи технологии – Изискване за изпълнение:
Кандидатите следва да докажат, че инвестициите водят до въвеждане на нова и
енергоспестяваща технология. Документи – Бизнесплан, Технологичен проект;
2. Въвеждане на иновация - Изискване за изпълнение: Инвестициите включени в
проектните предложения трябва да водят до въвеждане на иновации в
преработвателната промишленост, вкл. чрез предлагане на ново за територията
производство и/или създаване на нов за територията на МИГ продукт, като
кандидатите следва да докажат, че инвестициите водят до въвеждане на нов
производствен процес (машини, съоръжения и оборудване); нова форма на маркетинг;
нова практика или въвеждане на нова организационна форма на територията на МИГ.
Документи за доказване: -Удостоверение за полезен модел и/или удостоверение за
ползван патент.
Съответствието на 1. и/или 2. се проверява от КППП, на база заявени точки по критерия
и представена обосновка в Приложение 1-„Основна информация за проектното
предложение“, секция 11, поле 11.4 от Формуляр за кандидатстване, Бизнес план,
Технологичен проект или други представени от кандидата документи.
Критерий 5. „Проекти на земеделски стопани до 40 години”. Изпълнението на
критерия се проверява към датата на подаване на проектното предложение, съгласно
информацията във формуляра за кандидатстване. Точки по критерия се присъждат на

кандидати с проекти, подадени от земеделски стопани до 40 години. За кандидати
едноличните търговци и юридически лица. точки по критерия се присъждат, в случай че
физическото лице – търговец и едноличният собственик на капитала са до 40 години
жени.
Заб.
Този
критерий
не е
изпълнен,
ако проектът
е
на Група
производителни/организация на производители или проект за колективни
инвестиции.
Критерий 6. „Проекти на земеделски стопани жени”. Изпълнението на критерия се
проверява към датата на подаване на проектното предложение, съгласно информацията
във формуляра за кандидатстване. Точки по критерия се присъждат на кандидати с
проекти, подадени от земеделски стопани – жени“: За кандидати - еднолични търговци
и юридически лица - точки по критерия се присъждат, в случай че физическото лице –
търговец и едноличният 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 7 „Проекти за преработка на биологични суровини и производство на
биологични продукти” е изпълнен, когато кандидатите докажат че ще преработват
биологични суровини и ще произвеждат продукция, посочена в бизнес плана, която ще
бъде биологично сертифицирана.
Документи за доказване:
 Предварителни/окончателни договори с описани количества и цени на биологични
суровини като доказателство, че са осигурени суровини за преработвателното
предприятие съгласно производствената му програма от бизнес плана за срок минимум
три години. Към договорите се прилага сертификат за биологично производство на
суровината (когато не се предвижда преработка на собствена биологично
сертифицирана земеделска продукция);
 Декларация за видовете и количества суровини по образец Приложение № 16 към
Документи за попълване, с попълнен раздел II от кандидата или
групата/организацията на производители, придружена със сертификат за
биологично производство, в който фигурират изрично посочените за преработка
суровини (когато се предвижда преработка на собствена биологично сертифицирана
земеделска продукция и/или използване на биомаса, получена в резултат на
земеделската или преработвателната дейност на кандидата);
Съответствието се проверява от КППП, на база заявени точки по критерия и
представена обосновка в Приложение 1-„Основна информация за проектното
предложение“, секция 11, поле 11.4 от Формуляр за кандидатстване, и горепосочените
документи, ако са представени от кандидата.
Критерий 8 „Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани
по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на
енергия от биомаса” е изпълнен, ако проектът предвижда инвестиции за постигане на
стандартите на ЕС, свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение
към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане,

подпомагани по мярката и/и ли инвестиции, водещи до намаляване на емисиите.
Инвестициите следва да водят до изпълнение на поне едно от изискванията:
1.) Регламент /ЕО/№ 853/2004/ чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II, Директива
93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 15 юли 2014
г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински
произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара.
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 съгласно Приложение № С-6 към Условия за кандидатстване/
Документи за информация
2.) Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС/, които водят до
намаляване на емисиите.
Доказа 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.).
Съответствието се проверява от КППП, на база заявени точки по критерия и
представена обосновка в Приложение 1-„Основна информация за проектното
предложение“, секция 11, поле 11.4 от Формуляр за кандидатстване, и горепосочените
изискуеми документи.
Критерий 9 „Проектът предлага ново за населеното място производство” е
изпълнен, ако допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани в
въвеждане на ново за съответното населено място производство и/или продукт и/или
услуга и/или практика.
Съответствието се проверява от КППП, на база заявени точки по критерия и
представена обосновка в Приложение 1-„Основна информация за проектното
предложение“, секция 11, поле 11.4 от Формуляр за кандидатстване, Бизнес план или
други представени от кандидата документи, свързани с производството, което е
предмет на проектната инвестиция.

