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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 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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