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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ 25.02.2019 Г. 
 

 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.102 НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

САНДАНСКИ – МИГ САНДАНСКИ“ ПО ПОДМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В 

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“, НА КОМИСИЯ ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 4/ 22.01.2019 Г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА УС НА МИГ САНДАНСКИ 

 

 

 В резултат на извършената техническа и финансова оценка (ТФО) на проектните 

предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.102 - МИГ 

Сандански - подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, е извършена обобщена ТФО на 

25.02.2019 г. С приключване на ТФО е изготвен ПРОТОКОЛ № 3/ 25.02.2019 г. на Комисията 

по подбор на проектни предложения по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.102-S1-D2 за 

извършена техническа и финансова оценка на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.102. 

  Резултати от проведена техническа и финансова оценка и 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 е както следва: 

 

 

Списък на резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които 

не достига финансиране: 

 

№ 

Регистра

ционен 

№ 

Име на 

кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Точки Статус 

Обща 

стойност 

(лв.) 

Одобрена 

БФП (лв.) 

Размер на 

съфинанс

иране 

(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 

Общ размер на одобрената БФП:  274 462.38  

 

№ 

Регист

рацион

ен № 

Име на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Точки Статус 

Обща 

стойност 

(лв.) 

Одобрена 

БФП (лв.) 

Размер на 

съфинанси

ране (лв.) 
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Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основание за отхвърлянето им:  

1. BG06RD

NP001-1

9.102-00

03 

Валентин 

Янев 

Граматиков 

„Закупуване на техника 

за обезпечаване на ферма 

със собствен фураж“ 
63 Резерва 297 759.40 178 655.40 119 104.00 

2. BG06RD

NP001-1

9.102-00

02 

Атанас 

Андонов 

Ковачев 

„Закупуване на техника 

за задоволяване нуждите 

на стопанството от 

фураж“ 

60.5 Резерва 324 206.40 194 523.84 129 682.56 

3. BG06RD

NP001-1

9.102-00

01 

„ДОСА – 

ПЛОД“ 

ООД 

„Закупуване на 

земеделска техника за 

овощна градина“ 
57.5 Резерва 167 800.00  83 900.00 83 900.00 

Регистра

ционен № 

Кандид

ат  

Проектно 

предложение 
Основание за недопускане  Резултат 

BG06RDN

P001-19.1

02-0005 

„Лум-п

арова 

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 

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 

Не 

преминава 
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Списък на оттеглени проектни предложения: НЯМА 
 

Преписът-извлечение е идентичен с текста от Оценителния доклад на КППП, назначена със 

заповед № 4/ 22.01.2019 г. на Председателя на УС на МИГ САНДАНСКИ, за оценка на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.102 на СНЦ „Местна Инициативна Група 

Сандански – МИГ Сандански“ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

мярка от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР на МИГ САНДАНСКИ 

 

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. 
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