
                                                   
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

 

П Р О Т О К О Л   №  119 
 

 

  Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел  

«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански» 
 

 

Дата на провеждане: 26.02.2019 г. 

Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна зала, находяща се 

на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 09:00 часа. 

 

Членове на УС присъствали на събранието: 

 

1. Кирил Котев, представляващ Община Сандански - Председател на УС 

2. Атанас Белички – член на УС 

3. Атанас Стоянов, представляващ НЧ „Отец Паисий 1919“ – член на УС 

4. Божидар Граматиков, представляващ СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ – член на УС 

5. Митко Манолев, представляващ „Шестака” ООД – член на УС 

6. Аспарух Коляшев – член на УС 

7. Красимир Газев – член на УС 

 

Присъствали лица не членове на УС: 

 

1. Ирина Илиева – Изпълнителен директор; 

2. Автономка Ангелова – експерт по прилагане на СВОМР; 

3. Димитър Красимиров Андонов - Председател на оценителна комисия.   
 

                      

Дневен ред:  

 

 Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за одобрение на Оценителен доклад на 

Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 4 от 22.01.2019 г. на 

Председателя на УС, на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански” за 

оценка на проектни предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.102 - МИГ 

Сандански – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански 

- МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г. в ИСУН 2020 - Оценителна сесия № 

BG06RDNP001-19.102-S1. 

 

Информационни материали използвани по време на срещата: 



 

o Предварително изготвен дневен ред; 

o Форма за присъствен списък; 

o ПМС 161;  

o Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения, към стратегията 

за ВОМР; 

o Протокол АСД; 

o Протокол ТФО; 

o Оценителен доклад 

o Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 

тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ; 

o Списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране; 

o Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основание за 

отхвърлянето им; 

 

Съгласно дневния ред, заседанието на Управителния съвет премина по следния начин: 

 

Председателя на Сдружението г-н Кирил Котев откри заседанието, констатира 

наличието на кворум – от седем редовно поканени, присъстват 7, уведоми присъстващите с 

предварително изготвения дневен ред, и призова за допълнения към него. 

Не постъпиха предложения за промяна и бе приет с консенсус. 

 Заседанието на Управителния съвет започна с обсъждане на първа и единствена точка от 

дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за одобрение на Оценителен 

доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 4 от 

22.01.2019 г. на Председателя на УС, на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански” за оценка на проектни предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-

19.102 - МИГ Сандански – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 

„Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна 

група Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г. в ИСУН 2020 - Оценителна сесия 

№ BG06RDNP001-19.102-S1“. Председателя на Сдружението г-н Котев поясни, че 

оценителния доклад се одобрява от Управителния съвет на МИГ, в срок до 5 работни дни от 

приключване на работата на КППП, съгласно нормативните документи, след което даде 

думата на г-н Димитър Андонов председател на КППП за оценка на проектни предложения, 

подадени по Процедурата. Той запозна членовете на УС, със съдържанието на Оценителния 

доклад на Комисията, както и отделните етапи от работата.  
 

Приложения към Оценителния доклад: 

  списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 

тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 

предоставена за всеки от тях; 

 

№ 
Регистра

ционен 

№ 

Име на 

кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Точки Статус 

Обща 

стойност 

(лв.) 

Одобрена 

БФП 

(лв.) 

Размер 

на 

съфинанс

иране 



 

  списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране; 

 

  списък на отхвърлените проектни предложения и основание за отхвърлянето им: 

(лв.) 

1. BG06RD

NP001-

19.102-

0006 

"Пасищно 

прасе" 

ЕООД 

„Модернизация 

на земеделско 

стопанство“ 

90 Одобрен 66 898,30 40 138,98 26 759,32 

2. BG06RD

NP001-

19.102-

0004 

ЗП Христо 

Димитров 

Манолев 

„Построяване на 

селскостопанска 

постройка за 

отглеждане на 

животни-овце“ 

78 Одобрен 390 539,00 234 323,40 156 215,60 

 

Общо: 457 437,30 274 462,38 182 974,92 

 

№ 
Регистраци

онен № 
Име на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Точки Статус 
Одобрена 

БФП (лв.) 

1. BG06RDNP

001-19.102-

0003 

Валентин Янев 

Граматиков 

„Закупуване на техника за 

обезпечаване на ферма 

със собствен фураж“ 

63 Резерва 178 655,40 

2. BG06RDNP

001-19.102-

0002 

Атанас Андонов 

Ковачев 

„Закупуване на техника за 

задоволяване нуждите на 

стопанството от фураж“ 

60.5 Резерва 194 523,84 

3. BG06RDNP

001-19.102-

0001 

„ДОСА – ПЛОД“ 

ООД 

„Закупуване на 

земеделска техника за 

овощна градина“ 

57.5 Резерва 83 900,00 

Регистрационен 

№ 
Кандидат  

Проектно 

предложение 
Основание за недопускане  

BG06RDNP001-

19.102-0005 

„Лумпаров

а къща“ 

ЕАД 

„Закупуване на 

земеделска 

техника“ 

Критерии за оценка „Бизнес планът показва 

подобряване на дейността на стопанство или 

предприятието, както и икономическата 

жизнеспособност на проекта“ не е изпълнен, което води 

до отхвърляне на проектното предложение на етап 

ОАСД. 

Реализацията на дейностите от бизнес плана няма да 



След направените обсъждания Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ взе следното РЕШЕНИЕ с 7 

гласа „ЗА“ , „ПРОТИВ“ - няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма. 

 

 Одобрява се Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед № 4 от 22.01.2019 г. на Председателя на УС, на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански” за оценка на проектни предложения,  

доведе до ИКОНОМИЧЕСКАТА 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА ПРОЕКТА. Показателите 

са изчислени с данни съобразявайки се с отговора на 

зададеният въпрос при искан интензитет по проектното 

предложение „Закупуване на земеделска техника“ на 

"Лумпарова къща" ЕАД от 50%, а именно: „При 

изготвяне на проектната документация, в приложение 2 

- Таблица за допустими инвестиции и дейности е 

допусната техническа грешка и е избран от падащото 

меню некоректен процент /60 %/ за интензитета на 

финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-

19.102 - МИГ Сандански – подмярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от СВОМР. Следва да се счита, 

че Исканият интензитет по проектното предложение 

„Закупуване на земеделска техника“ на "Лумпарова 

къща" ЕАД е 50%. Прилагаме коректно попълнена 

Таблица за допустими инвестиции и дейности. Същата 

техническа грешка доведе до неточно попълване на 

данни в т.5 Бюджет във формуляра в ИСУН“:  

Показател 1. Стойността на показателя «Нетна 

настояща стойност» е -21037,37 лв. NPVlt<0. 

Отрицателната нетна настояща стойност показва, че 

настоящата стойност на паричния поток през периода 

на инвестицията не е достатъчна, за да покрие 

разходите за инвестицията.  

2. Стойността на показателя «Вътрешна норма на 

възвръщаемост е 2,60%. Проектът се счита за 

икономически жизнеспособен, ако IRR е по голям от 

дисконтовия % (6%), а в случая е значително по нисък.  

3. Индексът на рентабилност (PI) има стойност 0,94. 

Според индексът на рентабилност дохода, който всеки 

един инвестиран лев в проектното предложение ще 

осигури 0,94 лв., стойността е под 1 на PI и не 

осигурява ефективността на инвестицията.  

4. Срокът на откупуване на инвестицията (PBP) е 5,33 г. 

Срокът на откупуване на инвестицията трябва да бъде в 

рамките на периода на бизнес плана. Очакваният брой 

години, зa които се възвръща направената инвестиция е 

5,33 г. което е повече от 5 г. 



подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.102 - МИГ Сандански – подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански”, от 

ПРСР 2014 – 2020 г. в ИСУН 2020 - Оценителна сесия № BG06RDNP001-19.102-S1. 

 

 С приключване на обсъждането по точката от дневния ред не постъпиха други 

предложения и г-н Кирил Котев закри заседанието. 

Присъствен списък от 26.02.2019 г. от проведено събрание на членовете на УС е 

неразделна част от Протокола. 

 

                                  Дата:  26.02.2019 г. 

 

 

Изготвил протокола:                                                    

                                                    

…………………П*                                                                                               

Автономка  Ангелова                                                    Председател на Управителния Съвет:                            

 

                          …………………П* 

                                                             Кирил Котев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни.                       

      


