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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

СНЦ „МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 

 

 

 Протокол № 09-ВОМР/ 27.03.2019г. 

 Дата на провеждане на заседанието: 20  март 2019 година 

 Препис на Решение: 

 

 Дата:27  март 2019 година 

 Час: 16.00ч. 

 Място: офис на МИГ, гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1 

 Дневен ред: 
 

1. Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-

19.154. 

-докладва: М. Маринова, Председател на КППП по  процедура за оценка 

№BG06RDNP001-19.154. 

 

2…………. 

 

3.Други 

 

В Заседанието участие взеха следните Членове на УС, редовно поканени и уведомени:  

 

-д-р Ивелина Гецова: да 

-Красимира Желязкова: да 

-Антоанета Чукурова: да 

-Мариела Терзиева: да 

-Пламен Пенчев: да 

-Петър Тахрилов: да 

-Денчо Димов: не 

 

Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 6 члена. 
 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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На заседанието присъстват без право на глас: 

-Мария Маринова, Изп. директор на МИГ; 

-Мария Петкова, Експерт на МИГ 

-Петя Трънкова, Асистент в МИГ 

 

Заседанието стартира навреме както следва: 

 
По т.1. от Дневния ред, а именно- Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за 

подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.154. 

-докладва: М. Маринова, Председател на КППП по  процедура за оценка 

№BG06RDNP001-19.154. 

 

КППП по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Мярка 

МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура 

№BG06RDNP001-19.154 приключи своята работя съгласно  Заповед за назначаване на 

Комисия за подбор на проектни предложения  №03/07.02.2019г.  на 21 март  2019г.  

 

Изготвен е Оценителен доклад, съгласно разпоредбите на Минималните изисквания 

към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 

от ПМС 161/2016г. в срок до 5 работни дни от приключване работата на КППП. 

 

Съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към реда за оценка на проектни 

предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016г. в срок до 5 

работни дни от приключване работата на КППП Управителния съвет на МИГ 

ОДОБРЯВА Оценителния доклад. 

 

Оценителният доклад на КППП по процедура за оценка № BG06RDNP001-19.154 S1  

по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-

19.154  е предоставен на членовете на УС предварително с оглед подробно запознаване 

с неговото съдържание в едно със следните приложения:  

 

1) Протокол от извършена оценка на етап АСД  от КППП по процедура 

№BG06RDNP001-19.0154 S1  ; 

2) Протокол от извършена оценка на етап ТФО  от КППП по процедура 

№BG06RDNP001-19.0154 S1  ; 

3) Оценителен доклад за дейността на КППП процедура №BG06RDNP001-19.154 

S1  ; 

4) 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; 

5) Списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

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

6) Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им; 

7) Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения. 

 

Одобрена БФП за всяко от проектните предложения: 
 

ПП рег. 

номер 

 

Наименование 

 

Кандидат 

 

БФП в  

лева 

BG06RDNP0

01-19.154-

0005 

Закупуване на активи в "Скай Адвенчърс 

България" ООД 

СКАЙ 

АДВЕНЧЪРС 

БЪЛГАРИЯ ООД 

73 929,47 

BG06RDNP0

01-19.154-

0002 

„Създаване и развитие на нови туристически 

услуги в къща за гости „ЕПОХИ ОТ 1871” ПАК 1871 ЕООД 

74 804,62 

BG06RDNP0

01-19.154-

0004 

„Закупуване на иновативно оборудване за 

модернизация на електронни и механични 

автомобилни и промишлени везни и дозатори” 

БМД 

ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД 

45 195,00 

BG06RDNP0

01-19.154-

0015 

Преустройство на жилищни помещения в 

лекарски кабинети за специализирана 

медицинска помощ в с. Драгижево, УПИ X – 

528, кв. 25 по План на село Драгижево 

МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР 

НЕВРОМЕДИКС 

ЕООД 

73 687,69 

BG06RDNP0

01-19.154-

0010 

Инвестиции в озвучително оборудване за 

подобряване качеството на предлаганите услуги 

в сферата на събитийния мениджмънт и туризма 

и подобряване на конкурентноспособността на 

"ЖИКОСАУНД" ЕООД 

ЖИКОСАУНД 

ЕООД 

19 837,50 

BG06RDNP0

01-19.154-

0003 

ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА 

АВТОМИВКА НА САМООБСЛУЖВАНЕ 

"ДИ АУТО 69" 

ЕООД 

74 661,98 

BG06RDNP0

01-19.154-

0007 

Закупуване на оборудване за новосъздадени 

автомивка и сервиз за смяна на гуми. "ИТ АУТО" ЕООД 

74 820,38 

BG06RDNP0

01-19.154-

0011 

„Развитие на конкурентноспособно 

предприятие, чрез закупуване на дооборудване 

на съществуващ цех за производство на килими 

за баня”  "ЕВРОТАФТ" АД 

46 575,49 

BG06RDNP0

01-19.154-

0012 

 Разкриване и оборудване на ветеринарна 

амбулатория на фирма "Фарм хелп" ЕООД "Фарм хелп" ЕООД 

41 976,90 

BG06RDNP0

01-19.154-

0001 

 „По-комплексни услуги от по-

конкурентно дружество "Алекс Авто 05" ЕООД” 

АЛЕКС АВТО 05 

ЕООД 

74 244,13 
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Класиране на проектните предложения: 

 

ПП рег. номер 

 

Наименование 

 

Кандидат 

 

Точки 

от 

ТФО 

Пореден 

№ 

BG06RDNP001

-19.154-0005 

Закупуване на активи в "Скай 

Адвенчърс България" ООД 

СКАЙ АДВЕНЧЪРС 

БЪЛГАРИЯ ООД 

58 1.  

BG06RDNP001

-19.154-0002 

„Създаване и развитие на нови 

туристически услуги в къща за 

гости „ЕПОХИ ОТ 1871” ПАК 1871 ЕООД 

55 2.  

BG06RDNP001

-19.154-0004 

„Закупуване на иновативно 

оборудване за модернизация на 

електронни и механични 

автомобилни и промишлени 

везни и дозатори” 

БМД ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД 

52 3.  

BG06RDNP001

-19.154-0015 

Преустройство на жилищни 

помещения в лекарски кабинети 

за специализирана медицинска 

помощ в с. Драгижево, УПИ X 

– 528, кв. 25 по План на село 

Драгижево 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

НЕВРОМЕДИКС ЕООД 

50 4.  

BG06RDNP001

-19.154-0010 

Инвестиции в озвучително 

оборудване за подобряване 

качеството на предлаганите 

услуги в сферата на събитийния 

мениджмънт и туризма и 

подобряване на 

конкурентноспособността на 

"ЖИКОСАУНД" ЕООД ЖИКОСАУНД ЕООД 

47.5 5.  

BG06RDNP001

-19.154-0003 

ИЗГРАЖДАНЕ И 

ОБОРУДВАНЕ НА 

АВТОМИВКА НА 

САМООБСЛУЖВАНЕ "ДИ АУТО 69" ЕООД 

46.5 6.  

BG06RDNP001

-19.154-0007 

Закупуване на оборудване за 

новосъздадени автомивка и 

сервиз за смяна на гуми. "ИТ АУТО" ЕООД 

46 7.  

BG06RDNP001

-19.154-0011 

„Развитие на 

конкурентноспособно 

предприятие, чрез закупуване 

на дооборудване на 

съществуващ цех за 

производство на килими за 

баня”  "ЕВРОТАФТ" АД 

54 

 

 

 

 

8.  

BG06RDNP001

-19.154-0012 

 Разкриване и оборудване 

на ветеринарна амбулатория на "Фарм хелп" ЕООД 

41 9.  
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фирма "Фарм хелп" ЕООД 

BG06RDNP001

-19.154-0001 

 „По-комплексни услуги 

от по-конкурентно дружество 

"Алекс Авто 05" ЕООД” АЛЕКС АВТО 05 ЕООД 

40 10.  

 

Недопуснати проектни предложения до етап „ТФО“:  

 

ПП рег. номер 

 

Наименование 

 

Кандидат 

 

BG06RDNP001

-19.154-0006 

Насърчаване развитието на неземеделски 

дейности в селските райони, чрез 

обособяване на транспортен и логистичен 

терминал ИРИДА - К ЕООД 

BG06RDNP001

-19.154-0014 

Преустройство на съществуваща сграда в 

агроаптека, цех за пакетиране и кол център КРАСИ АГРОТАЛ 77 

 

-Списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

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

класиране:  

 

ПП рег. 

номер 

 

Наименование 

 

Кандидат 

 

БФП в  

лева 

BG06RDNP0

01-19.154-

0008 

Закупуване на мини челен товарач и 

подобряване на работния процес, за 

разнообразяване на дейността и развитие на 

фасилити услуги в "ЕКЗОТИКА КОСЕВИ 2014" 

EООД 

ЕКЗОТИКА 

КОСЕВИ 2014 

ЕООД 

68 774,30 

BG06RDNP0

01-19.154-

0016 

Устойчиво развитие на фирма „МД Акаунтинг“ 

ЕООД 

"МД Акаунтинг" 

ЕООД 

38 891,32 

BG06RDNP0

01-19.154-

0013 

Подпомагане дейността на ET Иван Миланов - 

МВ, за развитие на услуги в сектора на 

техническото обслужване и ремонт на 

автомобили 

ЕТ ИВАН 

МИЛАНОВ - МВ 

72 750,00 

BG06RDNP0

01-19.154-

0009 

Закупуване на нови машини за модернезиране 

на автосервиз в гр. Лясковец 

ЕНЧЕВ АВТО 

ЕООД 

33 265,00 

 

-Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им. 

 
ПП рег. 

номер 

 

Наименов

ание 

 

Кандидат 

 

Основание за отхвърляне 
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BG06RDN

P001-

19.154-

0006 

Насърчава

не 

развитието 

на 

неземеделс

ки 

дейности в 

селските 

райони, 

чрез 

обособяван

е на 

транспорте

н и 

логистичен 

терминал ИРИДА - К ЕООД 

Съгласно Протокол №BG06RDNP001-19.154-S1-RP1/ 17.03.2019г. от 

приключил етап ОАСД в ИСУН, проектно предложение № 

№BG06RDNP001-19.154-0006, с наименование „Насърчаване 

развитието на неземеделски дейности в селските райони, чрез 

обособяване на транспортен и логистичен терминал“  не преминава 

етап „ОАСД“. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за АСД и следва 

да бъде отхвърлено на този етап със следните мотиви:  

1. Не са представени три съпоставими и независими оферти за обекта 

на инвестицията: представени са оферти от ДМД-КЛБ ООД и ЕТ 

Пейчо Пейков-Атла Мария, в които не е посочено решение на 

Общото събрание за разпореждане с дълготраен актив недвижима 

собственост, както изисква Търговския закон. Третата оферта е 

представена от физическо лице, което няма регистрация по 

Търговския закон и е недопустим оферент. 

 2. Едноличният собственик на капитала на кандидата Ирида -К 

ЕООД, Десислава Иванова притежава дялове и е съдружник в ДМД-

КЛБ ООД, т.е. налице е свързаност между продавач и купувач, което 

е недопустимо в настоящите условия. 

 Независимо, че има още непълноти и допуснати грешки в 

представените документи, отстраняването на горните две забележки 

ще доведе до подобряване на бизнес плана и цялото проектно 

предложение, затова е изискано  единствено пояснение от кандидата, 

защо е допуснато офериране от физическо лице и защо е подписан 

предварителен договор за покупка с търговско дружество, в което 

едноличния собственик на капитала на кандидата има дялове, което е 

доказателство за свързаност и прави проектното предложение 

недопустимо за финансиране със средства от ЕЗФРСР. След 

комуникация с кандидата не е представено пояснение, а нови 

документи, които подобряват проектното предложение. 

BG06RDN

P001-

19.154-

0014 

Преустрой

ство на 

съществува

ща сграда в 
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КРАСИ АГРОТАЛ 

77 

Проектното предложение не отговаря на критериите за оценка на етап 

ОАСД.  

След комуникация с кандидата отново не са представени изискуеми 

документи в съответния вид, образец и формат. Не са представени 

коректно изготвени следните документи:  

1. Декларацията за неприложими документи - отново е приложена 

празна;  

2.Бизнес план - не всички таблици са попълнени- таблица за социално 

икономически анализи е празна, не е попълнена таблицата за работни 

места, таблица 3 е попълнена само за 1 година, таблица 7 -също, 

себестойност - не е коректно попълнена, няма описание на проекта, 

точка 2 - Пазарно проучване не е попълнена, няма обосновка за 

необходимостта от ремонтни дейности, лошо сканиран документ и и 

не отговаря на оригиналния образец.Не е представена обосновка за 

необходимостта от извършване на СМР. Във формат „xls“ също 

таблица за социално икономически анализ не е попълнена; 

3.Представена е Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП с подпис/и, печат, 

но е празна отново; 4.Отчет за приходи и разходи за предходната 

финансова година или за последен приключен междинен период е 

представен за 2017г., а предходната финансова година към датата на 

подаване на проектното предложение е 2018г.;  

5.Не е представена Инвентарна книга към датата на подаване на 

проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на 

придобиване, а е прикачен годишен счетоводен амортизационен 
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план;  

6.Не е представена Справка за дълготрайни материални активи – 

приложение към счетоводния баланс, към датата на подаване на 

проектното предложение, а е прикачена справка за дълготрайни 

материални активи към 31.12.2017г., която няма подпис на 

съставител;  

7. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други 

разходи за труд, или Ведомост за заплати е представен за 2017г. и 

няма подпис на съставител. Към проекта е изискуемо представяне на 

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи 

за труд, или Ведомост за заплати за предходната финансова година, 

считано към датата на подаване на проектното предложение;  

8. След комуникация с кандидата отново не са представени най-малко 

по три оферти за всеки разход, за който НЕ Е посочен код на 

референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции, ведно с 

отправени от кандидата запитвания за оферти - прикачена е само една 

оферта, без декларация от оферента, че е уведомен, че няма да ползва 

предимство при провеждане на процедура по ПМС. Офертата е 

адресирана към получател, различен от кандидата. 

 Към офертата от строителя няма удостоверение за регистрацията му 

в камара на строителите. В прикачения от МИГ документ за 

информация "Списък с активи, дейности и услуги, за които са 

определени референтни разходи при извършване на строително - 

монтажни работи, създаване на трайни насаждения и земеделска 

техника" няма посочен референтен разход за преустройство на 

жилищни сгради. Номер на референтния разход не е записан и в 

таблица за допустими инвестиции.  

9. Таблица а допустими инвестиции във формат xls не е приложена. В 

прикачения сканиран файл застроената площ на имота за 

преустройство е 265,7 кв.м., а в част архитектура на инвестиционния 

проект е записана ЗП 265 кв.м. и РЗП 396,70 кв.м. Не става ясно 

застроената площ ли е обект на интервенция или РЗП е обект на 

интервенция на проектното предложение.  

10. Декларация за минимални и държавни помощи не е коректно 

попълнена. В регистъра на Министерство на финансите излиза 

информация за изплатени помощи в размер на 591,14 лв през 2018г.  

 

От представеното удостоверение за търговия с продукти за 

растителна защита издадено на 19.02.2019г., което е след датата на 

кандидатстване с това проектно предложение е видно, че търговският 

обект е на територията на гр. Горна Оряховица, който не е в 

териториалния обхват на МИГ. Какво ще става в помещението, което 

ще бъде преустроено не става ясно от приложените документи. В 

бизнес плана няма информация за проектното предложение. Предвид 

на гореизложеното, считам, че проектното предложение и 

представените към него документи не отговарят на изискването на т. 

13 от условията за кандидатстване по мярка 6.4.1. на МИГ и 

проектното предложение следва да отпадне на етап ОАСД и да не се 

предлага за преминаване за техническа и финансова оценка. 

 

 

-Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения: НЯМА 

ОТТЕГЛЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Проверка на кворума за гласуване на Решение: 

 

-Постъпило писмено искане за самоотвод от гласуване по одобрението на Оценителен 

доклад чрез подаване на Декларация от д-р Ивелина Гецова, член на УС; 

- Постъпило писмено искане за самоотвод от гласуване по одобрението на Оценителен 

доклад чрез подаване на Декларация от Денчо Димов, член на УС, който не присъства 

на заседанието 

 

Кворум за вземане на Решение: 5 члена на УС. 

 
Няма дискусия по така предоставената информация. 

 
Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 09-ВОМР/ 27.03.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ одобрява Оценителен доклад от Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ  за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, 

Процедура №BG06RDNP001-19.154. , от СВОМР в едно с всички приложими 

документи. 
 

Гласуване: кворум – 5 

-ЗА: 5 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 5  на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за одобрение на Оценителен доклад 

от Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.154.от СВОМР в едно с 

всички приложими документи. 
 

По т.2. от Дневния ред, а именно- ……………….. 

 

По т.3 от Дневния ред, а именно-няма 

 

С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС. 

 

 

 

Дата/име/подпис на представляващия МИГ: 
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28.03.2019г. 

 

 

 

 

 
 

Подпис, ……….…..п………п 

Заличена информация по ЗЗЛД 

(д-р п……….п) 

Председател на УС на МИГ 

 


