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КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
ПО 

 
процедура за подбор на проекти  

в община Челопеч 

към Фонд за подпомагане на Микро, малки и средни 
предприятия в общини Челопеч, Чавдар и Златица 
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I. Критерии за оценка на допустимостта 
1. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата  
 

№ Критерии: ДА НЕ  Н/П Източник на проверка 

1.  
Кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, регистриран съгласно 
Търговския закон или Закона за кооперациите, включително публично предприятие по 
смисъла на Закона за публичните предприятия. 

   
Търговски регистър 
Заявление за участие, т. 1 „Данни за 
кандидата“ 

2.  Кандидатът е Микро, малко или средно предприятие съгласно настоящите критерии    Заявление за участие, т. 1 „Данни за 
кандидата 

3.  Кандидатът има седалище и адрес на управление на територията на община Челопеч    Заявление за участие, т. 1 „Данни за 
кандидата 

4.  

Кандидатът е с частна собственост и управление от жител/и,  с постоянен или настоящ 
адрес в община Челопеч  и уседналост минимум 12 месеца от датата на кандидатстване 
и/или с участие на община Челопеч в собствеността и управлението на 
дружеството/кооперацията. 

   

Регистър на общината 

5.  Кандидатът е пряко отговорен за изпълнението на дейностите по проекта, а не действа 
в качеството на посредник.     Заявление за кандидатстване 

6.  

Кандидатът не попада, под което и да е от следните условия: 
• са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; 
• са в процедура по ликвидация;  
• са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон; 
• са преустановили дейността си;  
• е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно Българското законодателството; 

   

Декларация на кандидата 
 (Приложение Г) 
Служебна проверка от ТР 
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• са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно 
Българското законодателство; 

• са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

•  имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към община Челопеч и не е допуснато разсрочване, отсрочване и 
обезпечение на задълженията или задължението не е по акт, който не е влязъл в 
сила или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни 
вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 
приключена финансова година; 

• Лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда и не са 
реабилитирани за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 
– 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 
Наказателния кодекс; 

• налице  е конфликт на интереси във връзка с кандидатстване по програмата, който 
не може да бъде отстранен; 

При несъответствие с някое от посочените изисквания проектното предложение се отхвърля. 
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2. Критерии за оценка на допустимостта на проекта  

№ Критерии: ДА НЕ  Н/П Източник на проверка 

1.  Продължителността на дейностите по проекта не надхвърля 24 (двадесет и четири) 
месеца.    

Заявление за кандидатстване, т. 2.2. Срок 
за изпълнение на дейностите по проекта 

2.  Дейностите по проекта се изпълняват на територията на общините Челопеч     Формуляр за кандидатстване, т. 2.3.  
Място за изпълнение 

3.  Основна цел на проекта е разкриване на устойчиви работни места    Заявление за кандидатстване, т. 2.5.1. 
Планирани нови работни места 

4.  

Инвестициите по проекта са  насочени към една или няколко от следните дейности: 
• Стартиране на нов бизнес;  
• Разширяване на дейността на съществуващо предприятие 
• Въвеждане на нови продукти/услуги. 

   

Заявление за кандидатстване 
т.2.1.Дейности по проекта 
 
Бизнес план Приложение Б 

5.  

Дейностите на проекта включват разходи за Инвестиции в: 
• ДМА и/или  
• ДНА до 20% от общите разходи по проекта и/или 
• СМР до 50% от общите разходи по проекта (За проекти, свързани с 

производство и туризъм до 70% от общите разходи по проекта) и/или 
• Стопански инвентар до 30% от общите разходи по проекта 

   

 
Финансови прогнози Приложение В - 
Таблица 1: Инвестиции по проекта 

6.  

Проектът е в съответствие с политиките на ДПМЧ за: Равнопоставеност и недопускане 
на дискриминация - насърчаване на равните възможности за всички, включително 
възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на 
недискриминация. 

   

Бизнес план Приложение Б 

7.  

Проектът не включва дейности, свързани с: 
• пряко свързани с дейността на ДПМЧ;  
• Дейности свързани с Производство и  търговия с оръжие;    
• Хазартни дейности;   
• Производство на цигари и алкохол;    
• Производство на енергия, която не е за собствени нужди. 

   

Формуляр за кандидатстване, т. 1. Данни 
за кандидата: Предмет на дейност 
Бизнес план Приложение Б 
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• Дейности, които включват експлоатация/принудителен труд/детски труд, 
дискриминационни практики или практики, които не позволяват на 
работниците да упражняват правото си на сдружаване и правото на 
колективен трудов договор.  

• Производство или търговия с или употреба на тъкани или продукти, 
съдържащи азбест.  

• Дейности, забранени от законодателството на държавата или 
международните закони, свързани със закрила на биоразнообразието или 
културното наследство.  

• Производство или търговия с продукти, съдържащи полихлоридни бифеноли.  
• Производство или търговия с фармацевтични продукти, 

пестициди/хербициди или други вредни субстанции, обект на международни 
забрани.  

• Производство или търговия с вещества, увреждащи озоновия слой, които са 
обект на международни забрани.  

• Търговия с биологични видове или продукти, попадащи в Конвенция за 
международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора   

• Дейности, които имат негативно въздействие върху обекти с културна или 
археологическа стойност.  

• Дейности, които включват пускане на свобода на генетично модифицирани 
организми (ГМО) в естествена среда или търговия с ГМО. 

8.  

Проектът не включва дейности и разходи, които са извършени за : 
• разходи за дейности, свързани с реализирането на инвестиции, чието 
изпълнение е стартирало преди подаването на проектното предложение;  
• разходи за дейности, които вече са финансирани от други източници 

   

Декларация, на кандидата (Приложение Г) 
Служебна проерка в ИСУН и Регистър за 
минимални помощи 

9.  Общият размер на целевото финансиране (инвестиционен банков кредит и грант) по 
проекта не е по-висок от 30,000.00(тридесет хи;яди) лева    

Заявление за кандидатстване, т.2.4.1 и 
т.2.4.2. Размер на проекта 

При несъответствие с някое от посочените изисквания проектното предложение се отхвърля. 
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II. Оценка на подадените бизнес планове 
 

Критерии Макс. брой 
точки 

Източник на проверка 

1. Познаване на вида бизнес 
- Бизнес идеята е формулирана ясно и точно 
- Анализ на силните, слабите страни, възможностите и заплахите за 
бизнес идеята 

4 Бизнес план Приложение Б т.3 и т.4 

Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания. 4  

Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания. 2  

Критерият не е изпълнен. 0  

2. Пазарна приложимост 
• Представен е реалистичен анализ на конкурентните предимства 

на продукта/услугата 
• Представен е анализ на потенциалните клиенти 
• Идентифицирани са основни конкуренти на съответния пазар 

8 Бизнес план Приложение Б т.5 

Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания. 8  

Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания. 4  

Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания. 2  

Критерият не е изпълнен. 0  

3. Стратегия за маркетинг и продажби 
• Представен е реалистичен анализ на канали за дистрибуция на 

продукта/услугата; 

8 Бизнес план Приложение Б т.6 
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• Представена е маркетинговата стратегия по отношение асортимент на 
продукта/услугата, обслужване на клиентите и реклама; 

• Представена е Стратегията по ценообразуването на продукта/услугата; 

Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания. 8  

Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания. 4  

Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания. 2  

Критерият не е изпълнен. 0  

4. План за ресурсна обезпеченост на бизнеса 
• Оборудването планирано за закупуване по проекта - отговаря на 

нуждите за стартиране/разширяване на бизнеса; 
• Суровини планирани за закупуване по проекта- отговарят на нуждите 

за стартиране/разширяване на бизнеса; 
• Помещението, което ще се преустройва - отговаря на нуждите за 

стартиране/разширяване; 

7 Бизнес план Приложение Б т.7 

5. Финансова устойчивост на бизнеса 8 Финансови прогнози Приложение В 

Стартов капитал (реалистичност, обезпеченост) 2 Баланс за последната приключила финансова година 

Потенциал за печалба  
• Реалистичност на прогнозираните приходи и разходи 
• Приходите кореспондират с прогнозираните количества продажби на 
продуктите/услугите с описаните маркетингови стратегии и 
потенциални клиенти 

6 Финансови прогнози Приложение В 
Бизнес план Приложение Б т.6 

Максимален брой точки: 35  

 
Минимален брой точки 60% от максималния брой точки. 
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III. Приоритизация на проектите  (Окончателна оценка) 

 
1. Разкриване на нови работни места   

За всяко новосъздадено усточиво работно място, в резултат от изпълнение на 
проекта, кандидатът получава допълнително по 5 точки 

 Заявление за участие Приложение А,т.2.5.1. 
Бизнес план Приложение Б т.8 

2. Пазари на Продуктите/услугите реализирани от кандидата 4 Бизнес план Приложение Б т.6 

Изпълнението на дейностите по проекта води до реализиране на 
Продуктите/услугите на  кандидата на национално и/или международно 
нивo. 

4  

Изпълнението на дейностите по проекта води до реализиране на 
Продуктите/услугите на  кандидата на местно/регионално ниво 

2  

3. Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея 8 Бизнес план Приложение Б т.11  

Проектът включва инвестиции, свързани с опазване на компонентите на 
околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци 

8  

Критерият не е изпълнен. 0  

 
 
 


