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ВАЖНО! 

Заявления за финансиране, чиято крайна оценка на качестворо  е по-ниска 

от 85 точки,  ще бъдат отхвърлени.. Ако заявлението за финансиране  

получи 0 т., на който и да е критерий от таблицата за оценка, заявлението 

за финансиране ще бъде отхвърлено.  

Всички заявления за финансиране, получили оценка 85т. и над 85т. се 

подреждат в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране 

се допуска само едно заявление за финансиране, получило максимален 

брой точки, съгласно критериите за оценка. Всички други одобрени 

заявления за финансиране се включват в списък с резерви. 
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РАЗДЕЛИ БРОЙ ТОЧКИ СКАЛА НА ОЦЕНКА 

Раздел I. 1. Описание на административния, технически и финансов 

капацитет, организационни работни процеси, осигурена складова база, 

капацитет за управление на публични средства /при партньорство – за всяка 

ПО/ 

I.1.1. Административен капацитет, 

в т.ч.: описание на човешки 

ресурси, с които разполага 

организация, в т.ч. и доброволци, 

които могат да бъдат ангажирани в 

изпълнението на дейностите /при 

партньорство - критериите се 

разглеждат съвкупно за всички 

партньори/ 

Мах. 6т. 

 

- Кандидатът и неговите 

партньори/ако е 

приложимо/разполага/т с 

достатъчен човешки ресурс, за 

да бъдат обхванати всички 

населени места, на територията 

на които ще се предоставят 

пакетите за целия период на 

реализация на операцията.  

- Човешките ресурси са описани 

детайлно за кандидата и всеки 

негов партньор (ако е 

приложимо) и от описанието е 

видно, че с наличния човешки 

ресурс може да се осигури 

гъвкав и стегнат процес на 

раздаване на хранителните 

продукти 

- Кандидатът и неговите 

партньори/ако е приложимо/ 

представя/т данни за опит в 

работа с доброволци, 

разполагат с такива и 

предвиждат да ги включат при 

изпълнение на дейностите   

3х2=6 Много добре 

- Кандидатът разполага с 

човешки ресурс и има опит в 

работа с доброволци, за да 

бъдат обхванати всички 

населени места, на територията 

на които ще се предоставят 

пакетите за целия период на 

реализация на операцията  

- Наличните човешки ресурси на 

кандидата и неговите 

партньори/ако е приложимо/ не 

са достатъчни да осигурят 

едновременност и гъвкавост на 

раздаването на пакетите на 

територията на страната, но 

кандидатът има готовност  за 

обезпечаване на процеса на 

раздаване чрез набиране на 

доброволци.  

2х2=4 Задоволително 
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- Кандидатът и всеки един от 

неговите партньори/ако е 

приложимо/ описва/т човешки 

ресурс, но от  наличния 

списъчен състав няма гаранции, 

че процесът на раздаване на 

хранителните продукти ще бъде 

обезпречен равномерно, 

съобразно териториялните 

специфики на страната.  

1x2=2 слабо 

- Кандидатът и неговите 

партньори/ако е приложимо/ не 

разполага/т с достатъчен 

човешки ресурс за  да бъдат 

обхванати всички населени 

места на територията на които 

ще се предоставят пакетите за 

всяка целия период на 

реализация на операцията  

 

0  

I.1.2. Наличен опит, свързан с 

предоставяне на помощи в натура, 

и/или раздаване на храна на 

населението минимум 1 година (12 

месеца), считано от крайния срок 

за подаване на заявления за 

участие в процедурата;  

/при партньорство – за всяка ПО/   

Мах. 6т. 

 

- Кандидатът и неговите 

партньори/ако е приложимо/ 

имат опит при предоставяне на 

помощи в натура и/или при 

раздаване на храни, който е 

повече от 2 години, считано от 

крайния срок за подаване на 

заявлението за финансиране. 

- Опитът на кандидата и неговите 

партньори/ако е приложимо/  е 

развиван в мащаби, сравними с 

мащаба на дейностите по 

операцията.  

- Кандидатът и неговите 

партньори/ако е приложимо/  

имат доказан опит  като водещи 

в кампании за окомплектоване  

и разпределяне  на помощи в 

натура и/или на индивидуални 

пакети храни.  

3х2=6 Много добре 

- Кандидатът и неговите 

партньори/ако е приложимо/ 

имат опит при предоставяне на 

помощи в натура и/или при 

раздаване на храни, който е 

повече от 1 година, считано от 

крайния срок за подаване на 

заявлението за финансиране. 

- Опитът на кандидата и 

неговите партньори /ако е 

приложимо/ е като водещ в 

кампании за окомплектоване и 

разпределяне на помощи в 

2х2=4 Задоволително 
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натура и/или на индивидуални 

пакети храни, но е развиван в 

по- малки мащаби, в сравнение 

с мащаба на дейностите по 

операцията.  

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

имат опит при раздаване на 

помощи в натура и/или при 

предоставяне на храни 1 

година. 

 

1х2=2 слабо 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/  

няма/т опит при предоставяне 

на помощи в натура и/или 

раздаване на храни 

 

0  

I.1.3. Описание на налична 

складова база и/или готовност за 

наемане на такава във връзка с 

осъществяване на дейността по 

раздаване на храни  

/в случай на партньорство за 

гарантиране на пълно териториално 

покритие, критерият се разглежда 

съвкупно за кандидата и  

партньора/ите/ 

Мах. 6т. 

 

- От описанието е видно, че 

кандидатът и неговите 

партньори / ако е приложимо/ 

има/т готовност да осигури/ят 

складови помещения в поне 

едно населено място от всяка от 

28-те области в страната за 

първата година на реализация 

на операцията, като 

изискванията за складовата 

база съответстват на 

изискванията на Закона за 

храните, като брой и обем дават 

основание да се счита, че 

кандидатът има създадена 

организация за стартиране на 

процеса на раздаване, веднага 

след като започнат доставките 

на храните.  

- Кандидатът притежава 

собствени складове и/или има 

изградена мрежа от контакти и 

има готовност да наеме 

складове за осигуряване на 

раздаването на храни през 

следващите години, така както 

е предвидено в обществената 

поръчка за закупуването им.  

- Кандидатът описва 

реалистична концепция за 

организиране на места за 

раздаване на храните 

/пунктове/, което дава 

3х2=6 Много добре 
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увереност, че процесът ще бъде 

организиран гъвкаво, ще 

покрие всички населени места в 

страната и в максимална степен 

ще бъде фокусиран върху 

хората, за които са 

предназначени храните.  

- От описанието е видно, че 

кандидатът и неговите 

партньори / ако е приложимо/ 

има/т готовност да осигури/ят 

складови помещения в поне 

едно населено място от всяка от 

28-те области в страната за 

първата година на реализация 

на операцията, като 

изискванията за складовата 

база съответстват на 

изискванията на Закона за 

храните, като брой и обем дават 

основание да се счита, че 

кандидатът има създадена 

организация за стартиране на 

процеса на раздаване, веднага 

след като започнат доставките 

на храните.  

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

има/т готовност да осигури/ят 

складове за раздаването на 

храни през следващите години 

така, както е предвидено в 

обществената поръчка за 

закупуването им, но няма ясна 

концепция за организиране на 

места за раздаване на 

храните/пунктове/.  

2х2=4 Задоволително 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

има/т готовност да осигури/ят 

складове в поне едно населено 

място от всяка от 28-те области 

в страната за първата година на 

реализация на операцията за  

раздаването на храни, не 

представя ясна концепция за 

дейността през следващите 

години и няма ясна концепция 

за организиране на места за 

раздаване на храните 

/пунктове/. 

1х2=2 слабо 

- Описаните помещения или 

опитът при наемане на такива 

не са достатъчни за да 

гарантират обезпечаване на 

дейности по раздаване на 

храните  

 

0  

I.1.4. Описание на наличните 

технически средства за 

изпълнение на дейностите по 

Мах. 6т. 
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раздаване на индивидуални пакети 

с храни /в случай на партньорство 

за гарантиране на пълно 

териториално покритие, критерият 

се разглежда съвкупно за 

кандидата и  партньора/ите/ 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

представят детайлна 

информация за наличие на 

необходими технически 

средства за обезпечаване на 

дейността /товароподемна 

техника, съоръжения и 

материали/ и описанието дава 

увереност, че дейностите по 

операцията ще бъдат изпълнени  

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

разполагат с транспортни 

средства- собствени или наети, 

които да гарантират, че 

хранителните продукти могат да 

бъдат транспортирани 

своевременно до пунктовете за 

раздаване и/или на място при 

потребителите.  

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ е 

описал други налични 

технически средства и опит в 

ползването на такива при 

извършване на сходни 

дейности. 

3х2=6 Много добре 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

представя/т информация за 

наличие на технически средства 

за обезпечаване на дейността 

/товароподемна техника, 

съоръжения и материали/ и 

описанието дава увереност, че 

дейностите по операцията ще 

бъдат изпълнени  

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

представят информация за 

транспортни средства- 

собствени или наети, които да 

гарантират, че хранителните 

продукти могат да бъдат 

транспортирани до пунктовете 

за раздаване.  

2х2=4 Задоволително 

- кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ е 

описал налични технически 

средства и опит в ползването на 

такива при извършване на 

сходни дейности, но от 

описаниято няма увереност, че 

2х1=2 слабо 
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дейността ще бъде обезпечена 

технически. 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ не 

е описал или не разполага с 

технически средства 

0  

I.1.5. Описание на финансовия 

капацитет и капацитет на 

кандидата за управление на 

публични средства, за управление 

и изпълнение на програми и 

проекти /при партньорство – за 

всяка ПО/ 

Мах. 6т. 

 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

има/т капацитет за управление 

на публични средства, видно от 

представените финансови 

документи.  

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

има/т приключил поне един 

проект, финансиран от ЕСИФ, 

националния бюджет или други 

финансови инструменти, в който 

е участвал в ролята си на 

кандидат. 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ са 

управлявали финансови 

средства, които надвишавт 

стойността на исканата 

безвъзмездна финансова помощ. 

3х2=6 Много добре 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

има/т капацитет за управление 

на публични средства, видно от 

представените финансови 

документи.  

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

има/т приключил поне един 

проект, финансиран от ЕСИФ, 

националния бюджет или други 

финансови инструменти, в който 

е участвал в ролята си на 

кандидат  

2х2=4 Задоволително 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

има/т капацитет за управление 

на публични средства, видно от 

представените финансови 

документи. 

1х2=2 слабо 

- Няма описание или описаният 

капацитет показва 

невъзможност за управление на 

публични средства 

0  

Раздел I.2. Описание на наличния опит при предлагане на съпътстващи 

мерки - пряко или в сътрудничество с НПО./Попълва се за всички ПО, които 

ще реализират съпътстващи мерки. Реализирането на съпътстващи мерки е 

задължително./  
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I.2.1. Опит при изпълнение на 

проекти/ програми/ мерки със 

социална насоченост, 

финансирани с публични 

средства   

Мах. 5т. 

 

Кандидатът и неговите партньори /ако 

е приложимо/ има/т опит при 

изпълнение на повече от два проекта, 

финансирани от ЕСИФ, националния 

бюджет или други финансови 

инструменти, със сходна насоченост и  

сходен мащаб на дейностите по 

съпътстващи мерки, за последните 2 

години 

5 Много добре 

Кандидатът и неговите партньори /ако 

е приложимо/ има/т приключил поне 

един проект, финансиран от ЕСИФ, 

националния бюджет или други 

финансови инструменти, със сходна 

насоченост и  сходен мащаб на 

дейностите по съпътстващи мерки, за 

последните 2 години 

3 Задоволително 

Кандидатът и неговите партньори /ако 

е приложимо/ има/т приключил и/или 

е в ход на изпълнение поне един 

проект, финансиран от ЕСИФ, 

националния бюджет или други 

финансови инструменти  със социална 

насоченост.  

1 слабо 

ПО няма реализирани програми / 

проекти/ дейности или няма посочена 

информация  

0  

I.2.2. Опит, свързан с работа с 

крайните получатели на помощта- 

целеви групи, в т.ч. с бездомни и/ 

или скитащи лица.  

Мах. 3т. 

 

Кандидатът и неговите партньори /ако 

е приложимо/ имат значителен и 

дългогодишен опит в работа с всички 

целеви групи по операцията и  

дейностите са реализирани в широк 

териториален мащаб, видно от 

описанието на реализираните проекти.  

3 Много добре 

Кандидатът и неговите партньори /ако 

е приложимо/ имат опит в работа с 

голяма част от целевите групи по 

операцията, видно от описанието на 

реализираните проекти.  

2 Задоволително 

Кандидатът и неговите партньори /ако 

е приложимо/ имат опит в работа с 

някои от целевите групи по 

операцията, видно от описанието на 

реализираните проекти. 

1 слабо 

Кандидатът и неговите партньори /ако 

е приложимо/ не описват опит в 

работа с целевите групи по 

операцията. 

0  

Раздел II. 1. Организационни процеси 

1.1. Организационни процеси за 

планиране на изпълнението на 

дейността по предоставяне на 

Мах. 6т. 
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храните по области за целия 

период на реализация на 

операцията. /при партньорство - 

критерият да е изпълнен съвкупно за 

всички партньори/ 

- Описаните организационни  и 

работни процеси, свързани с 

изпълнението на дейността по 

раздаване на хранителните 

пакети за целия период на 

реализация на операцията,  

дава увереност, че кандидатът и 

неговите партньори /ако е 

приложимо/ са предвидили 

достатъчно и реалистично време 

за пълно раздаване на 

хранителните продукти и пълно 

териториално покритие на 

страната. 

- Представеният индикативен 

план, определя ясна и 

изпълнима концепция, която ще 

гарантира бързо раздаване и 

стегната организация по 

раздаване на храните по едно и 

също време на територията на 

цялата страна за целия период 

на реализация на операцията. 

- Предвижданите механизми за 

координиране на дейността на 

кандидата и неговите партньори 

/ако е приложимо/ дават 

увереност, че процесите са 

изпълними и комуникирани на  

национално, регионално и 

териториално ниво. 

3х2=6 Много добре 

- Описаните организационни  и 

работни процеси, свързани с 

изпълнението на дейността по 

раздаване на хранителните 

пакети за целия период на 

реализация на операцията,  

дава увереност, че кандидатът и 

неговите партньори /ако е 

приложимо/ са предвидили 

достатъчно и реалистично време 

за пълно раздаване на 

хранителните продукти и пълно 

териториално покритие на 

страната. 

- Представеният индикативен 

план, предвижда изпълнима  

концепция, но тя не гарантира в 

пълна степен едновременно 

раздаване в страната, поради 

неясно описани 

координационни и 

комуникационни дейности.  

2х2=4 Задоволително 

Описаните организационни  и работни 

процеси, свързани с изпълнението на 

дейността по раздаване на 

1х2=2 слабо 
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хранителните пакети за целия период 

на реализация на операцията,  не 

дават  увереност, че кандидатът и 

неговите партньори /ако е приложимо/ 

са предвидили реалистично време за 

изпълнение на дейността пълно 

раздаване на хранителните продукти. 

Няма описание или описанието не 

съответства на съответните критерии 

0  

II.1.2. Екип на национално ниво Мах. 6т. 

 

- Екипът на национално ниво 

включва квалифицирани лица с 

опит в организацията и/или 

управлението и/или 

изпълнението на сходен тип 

дейности и той е поне 3 години. 

- Посочени са конкретните 

функции на лицата и от 

описанието и ангажиментите им 

е видно, че дейностите ще 

бъдат своевременно 

организирани и комуникирани 

на цялата територия на 

страната 

6 Много добре 

- Екипът на национално ниво 

включва квалифицирани лица с 

опит в организацията и/или 

управлението и/или 

изпълнението на сходен тип 

дейности и той е поне 1 година. 

 

4 Задоволително 

- Екипът на национално ниво 

включва квалифицирани лица с 

опит в организацията и/или 

управлението и/или 

изпълнението на сходен тип 

дейности и той е по- малък от 
една година. 

2 слабо 

Няма описание или описанието не 

съответства на съответните критерии 

0  

Раздел II.2. Механизми, свързани с изпълнението на дейностите:  

II.2.1. Механизми за 

гарантиране обхващането на 

лицата от целевите групи, в т.ч. 

механизмите и начина, по който 

ще се гарантира обхващането на 

лица, представители на 

целевите групи, които имат 

затруднения в придвижването и 

не могат да отидат до 

пунктовете за раздаване 

пакетите с храни, за целия 

период на реализация на 

операцията 

Мах. 8т. 
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- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

имат ясна визия и описват 

детайлни механизми, които ще 

гарантират пълно обхващане 

на лицата от целевите групи, 

предвидени са за целия 

период на реализация на 

операцията и дават увереност, 

че раздаването ще се 

извършва своевременно   

-  Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

описват ясни и гъвкави мерки 

за издирване на лицата, 

включени в списъците, което 

дава пълна увереност, че ще 

се постигне раздаване на 

храните в пълна степен.   

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

имат ясни механизми за 

обхващане на лица със 

затруднения в придвижването 

Описанието е конкретно и 

добре аргументирано и 

съдържа ясни стъпки за 

реализация и дава увереност 

за постигане на очакваните 

резултати.  

4х2=8 Много добре 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

описват детайлни механизми, 

които ще гарантират пълно 

обхващане на лицата от 

целевите групи, предвидени 

са за целия период на 

реализация на операцията и 

дават увереност, че 

раздаването ще се извършва 

своевременно.   

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

предвиждат изпълними мерки 

за издирване и уведомяване 

на лицата, включени в 
списъците.  

2х2=4 Задоволително 

- Кандидатът и неговите 

партньори/ако е приложимо/ 

описват механизми за 

обхващане на лицата от 

целевите групи за целия 

период на реализация на 

операцията, но не дават 

достатъчна увереност че са 

предвидени всички дейности 

за информиране и издирване 

на лицата. 

1х2=2  слабо 

Няма описание или описанието не 

съответства на съответните 

0  
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критерии 

II.2.2.Механизми за гарантиране 

спазването на изискванията за 

безопасност на храните и 

раздаването на храни за всяка от 

трите кампании през целия период 

на реализация на операцията.  

Мах. 6т. 

 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

предвиждат контролни 

механизми за проверка за 

ненарушаване целостта на 

производствените опаковки на 

храните при доставката им от 

складовете до пунктовете, и 

обратно, ако е приложимо; 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

предвиждат контролни 

механизми за проверки за 

съхранение на храните и за 

транспортирането им от 

складовете до пунктовете и 

обратно (за нераздадените 

храни, ако е приложимо). 

- Описанието е конкретно и 

добре аргументирано, съдържа 

ясни стъпки за реализация и 

се отнася за целия период на 

реализация на операцията. 

 

3х2=6 Много добре 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

предвиждат контролни 

механизми за осигуряване на 

безопасно съхранение и 

транспортиране на храните. 

- Описанието е конкретно, но не 

обхваща всички възможни етапи 

от процеса.  

2х2=4 Задоволително 

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

предвиждат контролни 

механизми за осигуряване на 

безопасно съхранение на 

храните. 

1х2=2 слабо 

Няма описание или описанието не 

съответства на съответните критерии 

0  

II.2.3. Описание на механизмите 

за избягване разхищението на 

хранителни продукти за всички 

траншове на раздаване в рамките 

на цялата продължителност на 

операцията /опишете вътрешни 

контролни механизми/  

Мах. 6т. 

 

- Описани са механизми за 

контрол при доставката на 

хранителните продукти до 

пунктовете и получаването им 

от лицата и семействата от 

целевите групи и от описанието 

3х2=6 Много добре 
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е видно, че кандидатът и 

неговите партньори (ако е 

приложимо) предвиждат 

сериозни мерки за опазване на 

целостта на опаковките на 

доставените продукти. 

- Кандидатът и неговите 

партньори (ако е приложимо) 

имат ясна визия за 

организиране на процеса на 

повторно раздаване на 

неполучени пакети и 

описанието дава увереност, че 

дейността ще се реализира 

своевременно и добре 

координирано.  

- Описанието е конкретно и 

добре аргументирано и 

съдържа ясни стъпки за 

реализация при всички 

траншове на раздаване. 

- Описани са механизми за 

контрол върху опазване на 

целостта на опаковките на 

доставените продукти за целия 

период на реализация на 

операцията.    

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

имат ясна визия за 

организиране на процеса на 

повторно раздаване на 

неполучени пакети и 

описанието дава увереност, че 

дейността ще се реализира 
своевременно. 

2х2=4 Задоволително 

- Описани са контролни 

механизми за целия период на 

реализация на операцията    

- Кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

описват процеса на повторно 

раздаване на неполучени 
пакети. 

1х2=2 слабо 

Няма описание или описанието не 

съответства на съответните критерии 

0  

II.2.4. Описание на 

предвижданите контролни 

механизми за избягване на 

двойно финансиране за целия 

период на реализация на 

операцията (ако е приложимо).  

Мах. 6т. 

 

- Предвидени са контролни 

механизми за избягване на 

двойно финансиране на ниво 

конкретен представител на 

целевата група при всички 

траншове на раздаване.  

- От описанието е видно, че 

3х2=6 Много добре 
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кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

имат добре структурирани 

механизми за контрол и  

предвиждат различни източници 

на информация за проверки за 

целия период на изпълнение на 

операцията. 

- Описанието е конкретно и добре 

аргументирано и съдържа ясни 

и изпълними стъпки за 

реализация. 

- Предвидени са контролни 

механизми за избягване на 

двойно финансиране на ниво 

конкретен представител на 

целевата група при всички 

траншове на раздаване.  

- Описанието е конкретно и добре 

аргументирано и съдържа ясни 

и изпълними стъпки за 

реализация.. 

2х2=4 Задоволително 

- Предвидени са контролни 

механизми за избягване на 

двойно финансиране  

 

1х2=2 слабо 

Няма описание или описанието не 

съответства на съответните критерии 

0  

II.2.5. Предвиждани дейности, 

свързани с прилагането на 

принципите на Регламент 

223/2014  

Мах. 5т. 

 

- Описани са методите за 

проследяване и прилагане на 

принципите на Регламент 

223/2014.  

- Поставен е акцент върху 

зачитане на личното 

достойнство на получателите на 

помощта и се описани методите 

за прилагане на принципа.  

- Описанието е конкретно и 

добре аргументирано и 

съдържа ясни стъпки за 

реализация. 

 

5 Много добре 

- Описани са методите за 

проследяване и прилагане на 

принципите на Регламент 

223/2014.  

- Описани са методите за 

проследяване и прилагане на 

принципите за зачитане на 

личното достойнство.  

 

3 Задоволително 

Описани са методите за прилагане на 

принципите на Регламент 223/2014  

 

1 слабо 

Няма описание или описанието не 

съответства на съответните критерии 

0  
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II.2.6. Предвиждани дейности и 

мерки, свързани с информиране и 

публичност на подкрепата от 

Фонда за целия период на 

реализация на операцията.  

Мах. 5т. 

 

- В заявлението за финансиране 

са описани механизми за 

спазване на изискванията за 

визуализация.  

- В заявлението за финансиране 

са описани механизми за 

популяризиране на подкрепата 

от Фонда при всеки транш на 

раздаване. 

- Описанието е конкретно и 

добре аргументирано и 

съдържа ясни стъпки за 

реализация за целия период 

на изпълнение на операцията. 

 

5 Много добре 

- В заявлението за финансиране 

са описани механизми за 

спазване на изискванията за 

визуализация . 

- В заявлението за финансиране 

са описани механизми за 

популяризиране на подкрепата 

от Фонда. 

3 Задоволително 

В заявлението за финансиране са 

описани механизми за 

популяризиране на подкрепата от 

Фонда. 

1 слабо 

Няма описание или описанието не 

съответства на съответните критерии 

0  

II.2.7. Предвиждани механизми за 

получаване на обратна връзка от 

крайните потребители – 

представителите на целевата група 

за целия период на реализация на 

операцията. 

Мах. 6т. 

 

- Описано е по какъв начин 

кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

предвижда да събира и 

обобщава информацията, 

свързана с удовлетвореността и 

очакванията на лицата от 

целевите групи при всеки транш 

на раздаване. 

- Предвидени са анкетни 

механизми и са предложени 

аналитични методи за 

обобщаване и прецизиране на 

информацията. 

- Описанието е конкретно и 

добре аргументирано и 

съдържа ясни стъпки за 

реализация. 

3х2=6 Много добре 

- Кандидатът и неговите 

партньори / ако е приложимо/ , 

предвиждат да събират 

2х2=4 Задоволително 
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информация, свързана с 

удовлетвореността и 

очакванията на лицата от 

целевите групи при всеки транш 

на раздаване. 

- Описанието не дава детайли за 

реализация през периода на 

изпълнение на операцията. 

- Кандидатът и неговите 

партньори / ако е приложимо/, 

предвиждат да събират 

информация, но описанието не 

е конкретно и не отразява 

спецификата на операцията. 

1х2=2 Слабо 

Няма описание или описанието не 

съответства на съответните критерии 

0  

III. Съпътстващи мерки за целия 

период на реализация на 

операцията 

Мах. 8т. 

 

- Предвидени са съпътстващи 

мерки за целия период на 

реализация на операцията -  

гъвкави индивидуално и 

групово ориентирани 

консултативни дейности, 

насочени към представителите 

на целевата група 

- Освен индикативните видове 

мерки, кандидатът представя 

ясна визия за допълнителни 

дейности, ориентирани към 

конкретни нужди на 

представителите на целевата 

група или към индивидуални 

случаи. 

- От описанието е видно, че 

кандидатът и неговите 

партньори /ако е приложимо/ 

познават потребностите на 

лицата от целевата група и 

предвиждат конкретни мерки с 

подходяща честота, обхват и  

продължителност, адресирани 

към конкретни проблеми 

-  Описанието на предвижданите 

съпътстващи мерки е  добре 

аргументирано и може да 

доведе до измерими резултати. 

 

4х2=8 Много добре 

- Предвидени са съпътстващи 

мерки за целия период на 

реализация на операцията -  

гъвкави индивидуално и 

групово ориентирани 

консултативни дейности, 

насочени към представителите 

на целевата група 

- Предвидените съпътстващи 

мерки покриват индикативно 

посочените мерки в 

изискванията за 

3х2=6 Задоволително  
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кандидатстване, без да ги 

разширяват.  

- Описанието на предвижданите 

съпътстващи мерки е  добре 

аргументирано и може да 

доведе до измерими резултати. 
- Предвидени са съпътстващи 

мерки за целия период на 

реализация на операцията, но 

описанието не е достатъчно 

добре аргументирано и не дава 

увереност за гъвкав подход. 

1х2=2 Слабо 

Няма описание или описанието не 

съответства на съответните критерии 

0  

 


