
 
Проект на критерии за оценка по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в 

превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни 
природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични 

събития“ (прием 2020 г.) ТРГ 

№ Приоритет Критерий за подбор Минимално изискване 
Максимален 
брой точки 

1. 
 

Проектни 
предложения, които 

се реализират в 
райони в по-голяма 
близост до зони, в 

които е възникнала 
епизоотична 
обстановка  

Максимален брой точки по Приоритет № 1 40 

 
1.1. Проектни предложения, които се реализират 
в рамките на землището на населено място, в 
което е възникнала епизоотична обстановка 

Всички предвидени инвестиции в проектното 
предложение ще се изпълняват в животновъден 
обект/и, разположен/и на територията на населено 
място, в рамките на което е обявено огнище на заразна 
болест по свине, птици или ДПЖ. Отглежданите 
животни, в животновъдния обект/обекти, включени в 
проекта трябва да съответстват на вида животни, за 
които е обявено огнище на заразна болест. 

40 

1.2. Проектни предложения, които се реализират 
в рамките на община, в която е възникнала 
епизоотична обстановка 

Всички предвидени инвестиции в проектното 
предложение ще се изпълняват в животновъден 
обект/и, разположен/и на територията на община, в 
рамките на която е обявено огнище на заразна болест 
по свине, птици или ДПЖ. Отглежданите животни, в 
животновъдния обект/обекти, включени в проекта 
трябва да съответстват на вида животни, за които е 
обявено огнище на заразна болест. 

30 

1.3. Проектни предложения, които се реализират 
в рамките на административна област, в която е 
възникнала епизоотична обстановка 

Всички предвидени инвестиции в проектното 
предложение ще се изпълняват в животновъден обект, 
разположен/и на територията на административна 
област, в рамките на която е обявено огнище на 
заразна болест по свине, птици или ДПЖ. 
Отглежданите животни, в животновъдния 
обект/обекти, включени в проекта трябва да 
съответстват на вида животни, за които е обявено 
огнище на заразна болест. 

20 



 

2. 

Проектни 
предложения, които 

се реализират в 
райони с по-висок 
риск от епизоотии 

Максимален брой точки по Приоритет № 2 40 

2.1 Проектни предложения, които се изпълняват 
в области, в които броя отглеждани животни е 
над средния брой за страната  

Свине 
Области Добрич, Стара Загора, Варна, 
Шумен, Бургас, Разград, Пазарджик, Ямбол, 
Русе 

15 

ДПЖ 
Области Хасково, Благоевград, Бургас, 
Добрич, Кърджали, Шумен, Пловдив, 
Сливен, Враца, Търговище, Силистра 

Птици 
Области Разград, Стара Загора, Велико 
Търново, Търговище, Шумен, Плевен, 
Добрич, Русе, Монтана, Сливен 

2.2. Проектни предложения, които се изпълняват 
в области, в които броя отглеждани животни е 
под средния брой за страната  

Свине 

Области Търговище, Велико Търново, 
Сливен, Ловеч, Пловдив, София област, 
Благоевград, Габрово, Плевен, Монтана, 
Видин, Враца, Хасково, Кюстендил, 
Силистра, Кърджали, Перник, Смолян, 
София град 

10 
ДПЖ 

Области Плевен, Варна, Велико Търново, 
Монтана, Ловеч, София Област, Видин, 
Пазарджик, Ямбол, Разград, Стара Загора, 
Смолян, Перник, Русе, Кюстендил, Габрово, 
София град 

Птици 

Области Бургас, Видин, Силистра, Габрово, 
Хасково, София Област, Пазарджик, Ловеч, 
Варна, Враца, Кърджали, Кюстендил, 
Пловдив, Смолян, Благоевград, Перник, 
София град, Ямбол 

 Свине 
Области от част III на Решение за 
изпълнение (ЕС) 2019/2169 на Комисията от 
17 декември 2019 година за изменение на 

25 



 
2.3. Проектни предложения, които се изпълняват 
в области с по-висок риск от разпространение на 
заразни болести 

приложението към Решение за изпълнение 
2014/709/ЕС  
Области от част II на Решение за изпълнение 
(ЕС) 2019/2169 на Комисията от 17 декември 
2019 година за изменение на приложението 
към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС 

15 

Птици 

Високорискови области от зараза от болестта 
високопатогенна инфлуенца по птиците – 
Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико 
Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, 
Бургас, Стара Загора, Пловдив, Хасково 

25 

ДПЖ 

Високорискови области от зараза ШАП, 
чума по дребните преживни животни (ЧДП), 
Шарка по овцете и козите (ШОК) – Бургас, 
Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, 
Благоевград 

25 

3. 

Проектни 
предложения, 

представени от 
земеделски стопани, 

чиито 
животновъдни 
стопанства са 
пострадали в 
резултат на 
усложнена 

епизоотична  

Максимален брой точки по Приоритет № 3 20 
Проектни предложения, представени от 
земеделски стопани с животновъдни обекти, 
които са засегнати от усложнена епизоотична 
обстановка в резултат на която са унищожени 
(убити) всички животни в съответния обект/и. 

Проектни предложения, представени от земеделски 
стопани с животновъдни обекти, които са засегнати от 
усложнена епизоотична обстановка в резултат на която 
са унищожени (убити) всички животни в съответния 
обект/и. 

20 

Проектни предложения, представени от 
земеделски стопани с животновъдни обекти, 
които са засегнати от усложнена епизоотична 
обстановка в резултат на която са унищожени 
(убити) част от отглежданите животни на 
кандидата. 

Проектни предложения, представени от земеделски 
стопани с животновъдни обекти, които са засегнати от 
усложнена епизоотична обстановка в резултат на която 
са унищожени (убити) част от отглежданите животни 
на кандидата. 

10 

Максимален брой точки 100 
 

1. Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 10 точки съгласно критериите за подбор на проекти. 

2. При наличие на проектни предложения, получили еднакъв брой точки по критериите за подбор на проекти, за които е наличен 
частичен разполагаем бюджет, ще бъде предоставено предимство за проектни предложения, по които е заявен по-малък размер 
разходи. 


