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4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 

МЯРКА 4 ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛИ АКТИВИ 

4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 

Критерии за 

избор на 

проекти 

По тази мярка ще бъдат подкрепяни проектни предложения за развитие на 

земеделски стопанства произвеждащи местни продукти, които да бъдат 

интегрирани в общ туристически продукт. 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ 

1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в 

община Сандански и/или град Мелник 
25 

2. Производствата, услугите или дейностите по проекта са планирани да 

бъдат интегрирани в туристически продукт 
10 

3. Проектът предлага възстановяване или разработване на характерни 

или традиционни местни производства 
15 

4. Проектът включва инвестиции за производство на биологични 

суровини и продукти или в преход към биологично производство на 

суровини и продукти 

15 

5. Предприятието има сключени предварителни договори за пласмент на 

продукцията 10 

6. Проекти на земеделски стопани до 40 години, одобрени за 

подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 - 2013 и подмерки 

6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 - 2020 и не са получавали подкрепа по мярка 

121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и подмярка 4.1 

"Инвестиции в земеделските стопанства" от ПРСР 2014 – 2020 

 

5 

7. Проектът създава нови работни места:  

- 1 работно място – 3 точки; 

- над 2 работни место -  5 точки. 

5 

8. Кандидатът не е получавал подкрепа досега от Общността за каквато 

и да е инвестиция 
5 

9. Проектът е за инвестиции в енергийната ефективност на стопанството 

и/или иновации в стопанствата 5 

10. Проектът включва инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на 

компонентите на околната среда  5 

ОБЩО 100 



Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по 

критериите за техническа оценка и класиране.  

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв брой точки по 

критериите за техническа оценка на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделските стопанства“ и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, 

тези проекти ще бъдат допълнително класирани, като се подредят в низходящ ред 

при последователно подреждане по следните критерии: 

1. Получени точки по критерий „Проектът създава нови работни места“; 

2. Получени точки по критерий „Проектът включва инвестиции за 

производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично 

производство на суровини и продукти“; 

3. Получени точки по критерий „Проекти на земеделски стопани до 40 

години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007-2013 и 

подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014-2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121 

„Модернизиране на земеделските стопанства“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделските стопанства“ от ПРСР 2014-2020“; 

Допълнителни точки при допълнителното класиране по тези критерии няма да 

бъдат присъждани на проектните предложения. Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два или повече проекта имат равен общ 

брой точки по критериите за техническа оценка и класиране и не е наличен 

финансов ресурс за финансирането им. Всеки един от следващите критерии след 

първия ще се прилага, ако проектните предложения продължават да имат равен 

брой точки по предходния приложен критерий. След крайното приоритизиране, 

ако проектите продължават да имат равен брой точки да бъдат отхвърлени  
 

 

4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ 

МЯРКА 4 ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛИ АКТИВИ 

4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ 

Критерии за 

избор на 

проекти 

По тази мярка ще бъдат подкрепяни проектни предложения за обработка на 

специфични местни продукти, които да бъдат интегрирани в общ туристически 

продукт. 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ 

1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в 

община Сандански и/или град Мелник 
20 

2. Производствата, услугите или дейностите по проекта са планирани 

да бъдат интегрирани в туристически продукт 
15 

3. Проектът предлага възстановяване или разработване на характерни 

или традиционни производства 
15 

4. Предприятието има сключени договори да преработва суровина от 

земеделски производители от територията и/или предварителни 

договори пласмент на продукцията 

10 



5. Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и 

иновации в преработвателната промишленост 
10 

6. Проекти за преработка на биологични суровини и производство на 

биологични продукти 
10 

7. Проектът създава нови работни места и/или подобрява условията на 

труд: 

- до 2 работни места включително – 5; 

- над 2 работни места – 10 точки.  

10 

8. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на 

ЕС 2003/361/ЕС 
5 

9. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция 
5 

ОБЩО: 100 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по 

критериите за техническа оценка и класиране.  

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв брой точки по 

критериите за техническа оценка на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ и не е наличен финансов 

ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително класирани, 

като се подредят в низходящ ред при последователно подреждане по следните 

критерии: 

1. Получени точки по критерий „Проектът създава нови работни места 

и/или подобрява условията на труд“; 

2. Получени точки по критерий „Проекти за преработка на биологични 

суровини и производство на биологични продукти“; 

Допълнителни точки при допълнителното класиране по тези критерии няма да 

бъдат присъждани на проектните предложения. Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два или повече проекта имат равен общ 

брой точки по критериите за техническа оценка и класиране и не е наличен 

финансов ресурс за финансирането им. Всеки един от следващите критерии след 

първия ще се прилага, ако проектните предложения продължават да имат равен 

брой точки по предходния приложен критерий. След крайното приоритизиране, 

ако проектите продължават да имат равен брой точки да бъдат отхвърлени. 
 

Държавни 

помощи 

В случаи на преработка и маркетинг на горски продукти и/или преработка на 

продукти, обхванати от Приложение I на Договора за създаване на ЕО до 

продукти извън Приложение I, помощта ще се отпуска в съответствие с условията 

и правилата на Регламент на Комисията /ЕС/ 1998/2006, за минимална помощ /de 

minimis/. Максималната безвъзмездна помощ за един бенефициент е 200 000 евро. 

Един бенефициент не може да получи финансова помощ /европейски и/или 

бюджетни средства/, възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни 

години. 

 

 



6.4 ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ 

МЯРКА 6 РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ 

6.4 ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ 

Критерии за 

избор на 

проекти 

Приоритетно ще бъдат подкрепяни микро-предприятия, развиващи дейност и 

услуги, които са водещи за СМР и са свързани със развитието на туризма. 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ 

1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в 

община Сандански и/или град Мелник 
20 

2. Проектът предлага неземеделски услуги, допълващи или свързани с 

други мерки по стратегията, особено в областта на туризма 
20 

3. Неземеделските производства, услуги или дейности по проекта са 

иновативни за територията и/или свързани с местни занаяти, 

традиции, продукти  

15 

4. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или 

образование в сектора, за който кандидатстват 15 

5. Проектът създава нови работни места и/или подобрява условията на 

труд:  

- до 2 работни места включително – 5; 

- над 2 работни места – 10 точки. 

10 

6. Кандидати, одобрени по подмярка 6.2 „Стартова помощ за 

неземеделски дейности“ и/или осъществявали дейност най-малко 3 

години преди датата на кандидатстване 

5 

7. Проектът предлага производства или услуги, които са свързани с 

опазване на околната среда и/или ВЕИ и/или повишаване на 

енергийнатаефективност   

10 

8. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция 5 

ОБЩО 100 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по 

критериите за техническа оценка и класиране.  

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв брой точки по 

критериите за техническа оценка на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ и не е наличен финансов ресурс за 

финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително класирани, като се 

подредят в низходящ ред при последователно подреждане по следните критерии: 

1. Получени точки по критерий „Проектът създава нови работни места и/или 

подобрява условията на труд“; 

2. Получени точки по критерий „Кандидати, одобрени по подмярка 6.2 

„Стартова помощ за неземеделски дейности“ и/или осъществявали дейности 



най-малко 3 години преди датата на кандидатстване“; 

3. Получени точки по критерий „Проектът предлага производства или услуги, 

които са свързани с опазване на околната среда и/или ВЕИ и/или повишаване 

на енергийната ефективност“; 

Допълнителни точки при допълнителното класиране по тези критерии няма да 

бъдат присъждани на проектните предложения. Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два или повече проекта имат равен общ 

брой точки по критериите за техническа оценка и класиране и не е наличен 

финансов ресурс за финансирането им. Всеки един от следващите критерии след 

първия ще се прилага, ако проектните предложения продължават да имат равен 

брой точки по предходния приложен критерий. След крайното приоритизиране, 

ако проектите продължават да имат равен брой точки да бъдат отхвърлени. 
 

Държавни 

помощи 

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на 

Комисията /ЕС/ 1998/2006, за минимална помощ (de minimis). 

 

7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО 

ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА 

МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА  

Критерии за 

избор на 

проекти 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ 

1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на 

селата в община Сандански и/или град  Мелник 
20 

2. Дейностите по проекта са свързани с развитието на 

интегриран селски туризъм или са обвързани с други мерки на 

СМР 

20 

3. Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на 

услуги на уязвими групи от населението и/или насърчават 

съвместно участие на различни социални и граждански групи и 

институции 

15 

4. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района 
10 

5. Проекти, осигуряващи базови услуги за населението 

и/или за подобряване на публична инфраструктура 
10 

6. Проектът включва комбинирани дейности по опазване на 

природното и културното наследство 
10 

7. Заявлението за кандидатстване съдържа 

технически/работен проект на инвестицията 
5 



8. Проектът е консултиран с местната общност 5 

9. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за 

подобна инвестиция по други програми 
5 

ОБЩО 100 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по 

критериите за техническа оценка и класиране.  

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв брой точки по 

критериите за техническа оценка на проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, 

тези проекти ще бъдат допълнително класирани, като се подредят в низходящ ред 

при последователно подреждане по следните критерии: 

1. Получени точки по критерий „Проекти, осигуряващи базови услуги за 

населението и/или за подобряване на публична инфраструктура“; 

2. Получени точки по критерий „Проектът е консултиран с местната 

общност“; 

Допълнителни точки при допълнителното класиране по тези критерии няма да 

бъдат присъждани на проектните предложения. Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два или повече проекта имат равен общ 

брой точки по критериите за техническа оценка и класиране и не е наличен 

финансов ресурс за финансирането им. Всеки един от следващите критерии след 

първия ще се прилага, ако проектните предложения продължават да имат равен 

брой точки по предходния приложен критерий. След крайното приоритизиране, 

ако проектите продължават да имат равен брой точки да бъдат отхвърлени. 
 

Държавни 

помощи 

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на 

Комисията /ЕС/ 1998/2006, за минимална помощ (de minimis). 

 

7.5 ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В 

ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

7.5 ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА  

Критерии за 

избор на 

проекти 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ 

1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в 

община Сандански и/или град Мелник 
30 

2. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм, обвързан с други 

мерки на СМР и особено в областта на производство на типични за 

територията земеделски продукти и храни 

10 



3. Проектът предлага инвестиция в туристически атракции/услуги, които 

са значими за идентичността на района /културни празници, местни 

обичаи и занаяти/ 

15 

4. Проектът е консултиран с местната общност 
10 

5. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите 

дейности 

5 

6. Проектът води до подобряване на туристическата инфраструктура, 

атракциите и съоръженията за посетители на територията на общината 

15 

7. Проекти, които отговарят на приоритетите на Общината 
10 

8. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция 

5 

ОБЩО 100 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по 

критериите за техническа оценка и класиране.  

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв брой точки по 

критериите за техническа оценка на проекти по подмярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура“ и не е наличен финансов ресурс за 

финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително класирани, като се 

подредят в низходящ ред при последователно подреждане по следните критерии: 

1. Получени точки по критерий „Проектът води до подобряване на 

туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители на 

територията на общината“; 

2. Получени точки по критерий „Проектът е консултиран с местната 

общност“; 

Допълнителни точки при допълнителното класиране по тези критерии няма да 

бъдат присъждани на проектните предложения. Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два или повече проекта имат равен общ брой 

точки по критериите за техническа оценка и класиране и не е наличен финансов 

ресурс за финансирането им. Всеки един от следващите критерии след първия ще 

се прилага, ако проектните предложения продължават да имат равен брой точки по 

предходния приложен критерий. След крайното приоритизиране, ако проектите 

продължават да имат равен брой точки да бъдат отхвърлени. 
 

Държавни 

помощи 

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на 

Комисията /ЕС/ 1998/2006, за минимална помощ (de minimis). 

 

8.1 ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ 

НА ГОРСКИ МАСИВИ 

МЯРКА 8 ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТАНА ГОРИТЕ 

8.1 ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ 



Критерии за 

избор на 

проекти 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ 

1.   Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в 

община Сандански и/или град Мелник 

30 

2.   Итегрираност на дейностите с други мерки по стратегията, 

предимно в областта на туризма 

20 

3. Проект допринася за постигане на някои от изброените въздействия: 

(а) Био-разнообразието и горско стопанство  с висока природна 

стойност 

(б) Качество на водата 

(в) Смекчаване на промените в климата 

(г) Съхраняване качество на почвата 

(д) Предотвратяване на маргинализацията и изоставянето на земята 

15 

4.       Връзка с плановете за защита на горите за районите, 

класифицирани като такива с висок и среден риск от горски пожари и 

елементите, осигуряващи съответствие на предложеният проект с тези 

планове за защита. 

15 

5. Местоположение в съседство с място по Натура 2000 10 

6. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция 

10 

ОБЩО 100 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по 

критериите за техническа оценка и класиране.  

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв брой точки по 

критериите за техническа оценка на проекти по подмярка 8.1 „Подпомагане за 

залесяване и създаване на горски масиви“ и не е наличен финансов ресурс за 

финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително класирани, като се 

подредят в низходящ ред при последователно подреждане по следните критерии: 

1. Получени точки по критерий „Проект допринася за постигане на някои от 

изброените въздействия“: 

(а) Био-разнообразието и горско стопанство  с висока природна стойност; 

(б) Качество на водата; 

(в) Смекчаване на промените в климата; 

(г) Съхраняване качество на почвата; 

(д) Предотвратяване на маргинализацията и изоставянето на земята. 

2. Получени точки по критерий „Местоположение в съседство с място по 

Натура 2000“; 

Допълнителни точки при допълнителното класиране по тези критерии няма да 

бъдат присъждани на проектните предложения. Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два или повече проекта имат равен общ брой 

точки по критериите за техническа оценка и класиране и не е наличен финансов 

ресурс за финансирането им. Всеки един от следващите критерии след първия ще 

се прилага, ако проектните предложения продължават да имат равен брой точки по 

предходния приложен критерий. След крайното приоритизиране, ако проектите 

продължават да имат равен брой точки да бъдат отхвърлени. 
 

 

8.3 ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, 



ПРИРОДНИ БЕДСТИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ 

СЪБИТИЯ 

МЯРКА 8 ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТАНА ГОРИТЕ 

8.3 ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ 

ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ 

Критерии за 

избор на 

проекти 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ 

1.   Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в 

община Сандански и/или град Мелник 

30 

2.   Итегрираност на дейностите с други мерки по стратегията, 

предимно в областта на туризма 

20 

3. Проектът е със съвкупност от противопожарни мерки, заложени по 

утвърден горскостопанския план или програма или лесоустройствен 

проект, план или програма и/или от годишен план за защита на горските 

територии от пожари 

15 

4. Връзка с плановете за защита на горите за районите, класифицирани 

като такива с висок и среден риск от горски пожари и елементите, 

осигуряващи съответствие на предложеният проект с тези планове за 

защита. 

15 

5. Проектът води до опазване на компонентите на околната среда 10 

6. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция 

10 

ОБЩО 100 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по 

критериите за техническа оценка и класиране.  

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв брой точки по 

критериите за техническа оценка на проекти по подмярка 8.3 „Подпомагане за 

предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития“ и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, 

тези проекти ще бъдат допълнително класирани, като се подредят в низходящ ред 

при последователно подреждане по следните критерии: 

1. Получени точки по критерий „Връзка с плановете за защита на горите за 

районите, класифицирани като такива с висок и среден риск от горски пожари и 

елементите, осигуряващи съответствие на предложеният проект с тези планове за 

защита“; 

2. Получени точки по критерий „Проектът води до опазване на компонентите 

на околната среда“; 

Допълнителни точки при допълнителното класиране по тези критерии няма да 

бъдат присъждани на проектните предложения. Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два или повече проекта имат равен общ брой 

точки по критериите за техническа оценка и класиране и не е наличен финансов 

ресурс за финансирането им. Всеки един от следващите критерии след първия ще 

се прилага, ако проектните предложения продължават да имат равен брой точки по 

предходния приложен критерий. След крайното приоритизиране, ако проектите 

продължават да имат равен брой точки да бъдат отхвърлени. 
 



 

8.5 ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

УСТОЙЧИВОСТТА И ЕКОЛОГИЧНАТА 

СТОЙНОСТ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ 

МЯРКА 8 ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТАНА ГОРИТЕ 

8.5 ПОДПОМАГАНЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА И 

ЕКОЛОГИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ 

Критерии за 

избор на 

проекти 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ 

1.   Дейностите по проекта се изпълняват на територията на селата в 

община Сандански и/или град Мелник 

30 

2.   Итегрираност на дейностите с други мерки по стратегията, 

предимно в областта на туризма 

20 

3. Проектът предлага дейности, свързани с монокултури 15 

4.  Проектът предлага дейности за полезащитни пояси в лошо или 

задоволително състояние 

15 

5. Проектът води до опазване на околната среда 10 

6. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция 

10 

ОБЩО 100 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по 

критериите за техническа оценка и класиране.  

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв брой точки по 

критериите за техническа оценка на проекти по подмярка 8.5 „Подпомагане за 

инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските 

екосистеми“ и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти 

ще бъдат допълнително класирани, като се подредят в низходящ ред при 

последователно подреждане по следните критерии: 

1. Получени точки по критерий „Проектът предлага дейности за полезащитни 

пояси в лошо или задоволително състояние“; 

2. Получени точки по критерий „Проектът води до опазване на околната 

среда“. 

Допълнителни точки при допълнителното класиране по тези критерии няма да 

бъдат присъждани на проектните предложения. Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два или повече проекта имат равен общ брой 

точки по критериите за техническа оценка и класиране и не е наличен финансов 

ресурс за финансирането им. Всеки един от следващите критерии след първия ще 

се прилага, ако проектните предложения продължават да имат равен брой точки по 

предходния приложен критерий. След крайното приоритизиране, ако проектите 

продължават да имат равен брой точки да бъдат отхвърлени. 
 

 


