
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД! 

 

 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР  

НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.009, МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 4.2 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ-РАЗЛОГ 

 

 

РЕШЕНИЯ на КППП: 

 

На базата на проверката на основателността на предложените разходи, извършена 

на етап АСД, за проектно предложение № BG06RDNP001-19.009-0003, „Закупуване 

на машини и оборудване за преработка на картофи”, с кандидат „АГРО ДИАНА-

2012” ЕООД да се извърши корекция в бюджета на основание чл. 36 (1), т. 1 от 

Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и ред за оценка на 

проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез 

СВОМР на територията на МИГ-Разлог. 

Входираните по процедурата и успешно преминали етапите на оценка са две проектни 

предложения, които получават равен брой точки – по 45 точки и финансовият ресурс по 

процедурата е недостатъчен за финансирането им.  Съгласно раздел 22.3. от Условията 

за кандидатстване по процедурата при наличие на проекти с равен брой точки, 

получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов 

ресурс по обявената процедура, то само за тези проекти последователно трябва да 

бъдат приложени следните условия:  

1. На тези кандидати ще бъде предложено финансиране с еднакъв по-нисък 

интензитет на финансовата помощ, ако кандидатите по тези проектни предложения: 

1.1. Декларират съгласие за предложените по-нисък интензитет /процент на 

подпомагане/ и по-малка стойност на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение 

на проекта, и същевременно с това 

1.2. Представят допълнителен финансов анализ на проекта/бизнес плана, 

съобразен с предложените по-ниски интензитет и стойност на безвъзмездното 

финансиране, респективно - увеличения дял на собственото финансово участие. 

Условието по т.1 е приложимо само и единствено, ако всички кандидати, получили 

равен брой точки, изпълнят действията, описани в т.1.1 и т.1.2. В случай, че един или 

повече от кандидатите изрази несъгласие, то се пристъпва към прилагане на условието 

по т.2. 

2. Проектите, получили равен брой точки, за които няма достатъчен финансов 

ресурс, ще бъдат включени в Списъка на резервните проекти. 

В изпълнение на Условията за кандидатстване по процедурата и в рамките на 

наличния по мярката финансов ресурс – 234 699,60 лева,  на двамата кандидати се 

предлага безвъзмездно финансиране с равен по-нисък интензитет  49,59 %  вместо 

заявените 50 %.  

За проектно предложение № BG06RDNP001-19.009-0002, „Закупуване на машини и 

специализирани транспортни средства за месопреработвателно предприятие в гр. 



Разлог”, с кандидат „МЕСОКОМБИНАТ РАЗЛОГ” ООД финансовите параметри 

на проекта се променят както следва: 

- Одобрени общо допустими разходи – 197 176,38 лева; 

- Одобрен интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 49,59 %; 

- Одобрен размер само на безвъзмездната финансова помощ – 97 779,77 лева. 

За проектно предложение № BG06RDNP001-19.009-0003, „Закупуване на машини и 

оборудване за преработка на картофи”, с кандидат „АГРО ДИАНА-2012” ЕООД 

финансовите параметри на проекта се променят както следва: 

- Одобрени общо допустими разходи – 276 010,89 лева; 

- Одобрен интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 49,59 %; 

- Одобрен размер само на безвъзмездната финансова помощ – 136 873,80 лева. 

 

Проектните предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.009, МИГ-

Разлог, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“, преминават етапите на оценка и се предлагат за финансиране с 

намален размер на заявената БФП: 

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  
Одобрена БФП 

/лв./ 

BG06RDNP001-19.009-0002 Закупуване на машини и 

специализирани транспортни 

средства за 

месопреработвателно 

предприятие в гр. Разлог 

МЕСОКОМБИНАТ 

РАЗЛОГ ООД 

97 779,77 

BG06RDNP001-19.009-0003 Закупуване на машини и 

оборудване за преработка на 

картофи 

АГРО ДИАНА-2012 

ЕООД 

136 873,80 

 

Кандидатите са уведомени чрез ИСУН за резултатите от приключилите два етапа на 

оценка, приложимата процедура за проекти с равен брой точки при недостатъчен 

финансов ресурс по мярката, както и за предстоящото уведомяване на кандидатите за 

предварителното решение на МИГ с описание на мотивите и причините за частично 

одобрение, за което ще имат възможност да внесат възражение до ръководителя на ДФ 

„Земеделие”. 

В случай, че кандидатите приемат предложението и декларират писменото си 

съгласие, проектните предложения ще бъдат включени в Списък на одобрените 

проектни предложения за финансиране по мярката.  

В случай на несъгласие с предложението, както и при евентуално несъгласие на 

другия кандидат по процедурата, двете проектни предложения ще бъдат 

включени в Списък с резервни проекти.  

След получаване на отговорите Председателят на КППП да изготви допълнение 

към Оценителния доклад, който да съдържа становището на кандидатите по 

отправените им предложения. 

 

Получен е отговор от „Агро Диана-2012” ЕООД, с който изразява несъгласие по 

взетото решение на КППП. 

Проектни предложения № BG06RDNP001-19.009-0002, „Закупуване на машини и 

специализирани транспортни средства за месопреработвателно предприятие в гр. 

Разлог”, с кандидат „МЕСОКОМБИНАТ РАЗЛОГ” ООД и № BG06RDNP001-



19.009-0003, „Закупуване на машини и оборудване за преработка на картофи”, с 

кандидат „АГРО ДИАНА-2012” ЕООД ще бъдат включени в Списък на резервни 

проектни предложения. 

На основание чл. 44, ал 6 от ПМС 161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за 

координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни 

групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода 

"Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г., след приключване 

на оценителния процес за всички кандидати, в срок до 5 работни дни от одобряване на 

оценителния доклад от УС на МИГ, кандидатите, чиито проектни предложения не са 

одобрени или са частично одобрени, ще бъдат уведомени по реда на чл. 61 от 

Административно процесуалния кодекс за предварителното решение на МИГ-Разлог по 

процедурата. 

 Съгласно чл.45, ал.1 от Постановление № 161 от 4 юли 2016 г. всеки кандидат, 

след получаване на уведомително писмо, че проектното му предложение не е одобрено 

или че е частично одобрено, ще има право да възрази писмено до Ръководителя на 

Държавен фонд „Земеделие” по реда на чл.61 от АПК,  в срок до 3 работни дни от 

датата на получаването на уведомление. За дата на получаване ще се счита датата, 

отбелязана на обратната разписка, с която писмото е изпратено от МИГ на адреса на 

кандидата, посочен във Формуляра за кандидатстване.  

 

 

Преписът-извлечение съответства с взетите решения и е идентичен с текста от 

Оценителния доклад на КППП, назначена със Заповед № КППП 4.2-05/03.01.2019 г. 

за оценка на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.009, МИГ-

Разлог, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог” 

 

 


