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КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

на проектни предложения по всяка една мярка, включена в одобрено 
проектно предложение с № BG14MFOP001-4.002-0001 по процедура за 
подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за 

водено от общностите местно развитие” по ПМДР 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 
1.1. „Диверсификация и нови форми на доход“  
КРИТЕРИЙ ТЕЖЕСТ НА 

КРИТЕРИЯ 
Проектът предлага услуги в сферата на риболовния туризъм 30 т. 
Проектът създава нови туристически атракции 30 т. 
Проектът създава работни места извън сектора на аквакултурите 
1 работно място – 5 т; 
2 до 5 работни места – 10 т. 
5 и повече работни места – 20 т 

20 т 

Проектът допринася за разширяване на потреблението на 
продукти от риболов и аквакултурите в територията от жители 
на територията и външни потребители 

20 точки 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100 точки 
В каква степен проектът ще допринесе за разширяване на потреблението на 
продукти от риболов и аквакултурите в територията от жители на територията и 
външни потребители 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 
2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”  
КРИТЕРИЙ ТЕЖЕСТ НА 

КРИТЕРИЯ 
Проектът води до подобряване на енергийната ефективност на 
стопанството 

10 т. 

Проектът води до подобряване на безопасността и условията на 
труд 

10 т. 

Основната дейност на кандидата е дейност от аквакултура (за 
предходните 3 години 50% от приходите да са от производство 

20 т. 



на аквакултура) 
Проектът въвежда иновации в стопанството 10 т. 
Запазване на съществуващи работни места в аквакултурното 
стопанство 

10 т. 

Модернизация или инвестиция в репродуктивно-
производствения процес 

10 т. 

Проектът е за ферма за аквакултура, предоставяща екологични 
услуги – 20 точки 

10 т. 

Проектът е свързан с производство на биологични аквакултури; 10 т. 
Проектът създава работни места 
1 работно място – 3 т; 
2 до 5 работни места – 5 т. 
5 и повече работни места – 10 т 

10 т. 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100 точки 
 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 
5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”  
КРИТЕРИЙ ТЕЖЕСТ НА 

КРИТЕРИЯ 
1. Създаване на нови работни места – 15 точки (определяне на 
точки –до 2 работни места – 5 точки, от 3 до 5 работни места – 
10 точки, и 5 и повече работни места – 15 точки) 

15 т. 

Запазване на съществуващите работни места в 
преработвателното предприятие 

10 т. 

Прилагане на методи, намаляващи отрицателното въздействие 
върху околната среда, включително третирането на отпадъци 

20 т. 

Реализиране на икономии на енергия 5 т. 
Подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията 
на труд 

15 т. 

Преработване на собствена аквакултура (минимум 30% от 
суровината)  

20 т. 

Преработване на странични продукти, които се получават в 
резултат на основни дейности от преработването 

5 т 

Предприятия с регистрация в БАБХ от 5-10 години – 5 точки, 
над 10 години – 10 точки 

10 т. 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100 точки 
 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 
7.1. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски 
стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“  
КРИТЕРИЙ ТЕЖЕСТ НА 

КРИТЕРИЯ 
Проектът създава/развива нови услуги в полза на рибарски 
общности и туристи 

25 т. 

Проектът води до обновяване и/или развитие на крайбрежните 
рибарски селища 

25 т. 

Проектът създава/подобрява условията за развитие на 
„въдичарството”  в РО 

25 т. 

Проектът има ефект върху специфични целеви групи в РО като 
млади хора и/или жени 

25 т. 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100 точки 
 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 
7.2. „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на 
тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски 
селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“  
КРИТЕРИЙ ТЕЖЕСТ НА 

КРИТЕРИЯ 
Проектът води до развитие на обща териториална идентичност 
и/или общ териториален имидж на територията 

20 т. 

Проектът въвлича местната общност в дейности по опазване на 
околната среда. (Доброволци, включили се в инициативи за 
почистване на бреговете) 

15 т. 

Проектът води до съхраняване на местното природно и/или 
културно наследство 

20 т. 

Проектът води до ограничаване на замърсяването на водните 
обекти.  

25 т. 

Проектът е за проучване на състоянието във и около водните 
екосистеми 

10 т. 

Проектът е насочен срещу бракониерството в язовирите и реките 
на РО 

10 т. 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100 точки 
 

В случаите когато след извършена ТФО на проектните предложения по дадена мярка се 
установи, че няколко проекта са получили равен брой точки, то тогава класирането на 
тези проекти ще се извърши по низходящ ред, според времето на регистриране 
(подаване) на проектното предложение в ИСУН. 

 

 


