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ПРОТОКОЛ                                                                                                                                                                                          

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СДРУЖЕНИЕ „МИГ САМОКОВ” 

 

Днес, 05 април 2019 г. от 14,00 ч. в офиса на МИГ Самоков се проведе заседание на 

Управителния съвет, свикано от Председателя му г-н Владимир Георгиев, при дневен ред: 

1. Разглеждане на Оценителния доклад по процедура BG06RDNP001-19.189 

МИГ САМОКОВ: Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства.  

На заседанието присъстваха Председателя на УС Владимир Георгиев и членовете на УС: 

Йордан Йорданов и Таня Шолева.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъства и Секретаря на Комисията за подбор на проектни предложения 

Ани Йовева. 

По т.1 от дневния ред - Секретарят на Комисията Ани Йовева запозна членовете на УС с 

резултатите от извършените оценки от Комисията за подбор на проектни предложения, 

определена със Заповед № 8/ 20.02.2019 г. на председателя на УС. Тя представи пред 

членовете на Управителния съвет резултатите от работата на комисията, отразени в 

подписаните два броя протоколи и обобщени в Оценителен доклад.  

Обект на оценка от Комисията са били 7 проектни предложения по мярка 4.1 от СВОМР, 

постъпили в  периода 19 декември 2018– 19 февруари 2019 г.: 

 BG06RDNP001-19.189-0001: „Закупуване на трактор” с кандидат ЗП Димитрина 

Венцева Благоева  

 BG06RDNP001-19.189-0002 „Инвестиции в модернизация на земеделско 

стопанство” с кандидат „Булагро Алино” ЕООД  

 BG06RDNP001-19.189-0003 „Закупуване на картофокомбайн” с кандидат ЗП 

Радостина Веселинова Караджинова.  

 BG06RDNP001-19.189-0004 „Закупуване на техника за стопанството” с кандидат 

„Бързанов Агротрейд" ООД 

 BG06RDNP001-19.189-0005 „Модернизиране на кравеферма в село Рельово, 

община Самоков”  с кандидат „Хоум Фууд” ЕООД  



 BG06RDNP001-19.189-0006 „Изграждане на склад за съхранение на картофи” с 

кандидат ЗП Цветан Любенов Каймаканов 

 BG06RDNP001-19.189-0007„Закупуване на техника и оборудване за 

картофопроизводство с кандидат ЗП Еленка Трендафилова Караджинова 

Секретарят на Комисията докладва, че на етап ОАСД са преминали 6 проектни 

предложения. Проектно предложение BG06RDNP001-19.189-0006 „Изграждане на склад за 

съхранение на картофи” с кандидат ЗП Цветан Любенов Каймаканов   е б отхвърлено поради 

непредставяне на изискуеми документи, които са задължителни на етап кандидатстване.  

На етап ТФО са оценени шест проекта и на база получени оценки проектните 

предложения са класирани във възходящ ред, както следва: 

№ 

по 

ред 

№ на проект Наименование на проект Кандидат Точки 

етап 

ТФО 

1. BG06RDNP001-

19.189-0004 

Закупуване на техника за 

стопанството  

"БЪРЗАНОВ 

АГРОТРЕЙД" ООД 

60 

2. 

BG06RDNP001-

19.189-0005 

Модернизиране на 

кравферма в село 

Рельово, община 

Самоков, област София 

„Хоум Фууд“ ЕООД 

60 

3. 
BG06RDNP001-

19.189-0003 

Закупуване на 

картофокомбайн  

ЗП Радостина 

Веселинова 

Караджинова 

50 

4. 
BG06RDNP001-

19.189-0007 

Инвестиции в 

модернизация на 

земеделско стопанство  

„БУЛАГРО АЛИНО“ 

ЕООД 

40 

5. 
BG06RDNP001-

19.189-0001 

Закупуване на техника и 

оборудване за 

картофопроизводство 

ЗП Еленка Трендафилова 

Караджинова 

40 

6. BG06RDNP001-

19.189-0007 
Закупуване на трактор  

ЗП ДИМИТРИНА 

ВЕНЦЕВА БЛАГОЕВА 

30 

 

Поради това, че бюджета е ограничен и недостига да бъдат финансирани всички 

проектни предложения, класирани на етап ТФО, КППП в съответствие с Условията за 

кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.189 МИГ САМОКОВ: Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства” предлага за финансиране следните проекти: 

1. BG06RDNP001-19.189-0004 „Закупуване на техника за стопанството” с кандидат 

„Бързанов Агротрейд" ООД - 60 т- стойност на БФП 79 999,77 лв. 

2. BG06RDNP001-19.189-0005 „Модернизиране на кравеферма в село Рельово, община 

Самоков”  с кандидат „Хоум Фууд” ЕООД – 60 т.- стойност на БФП 79 850,00 лв. 

3. BG06RDNP001-19.189-0003 „Закупуване на картофокомбайн” с кандидат ЗП 

Радостина Веселинова Караджинова – 50т. – стойност на БФП 79 900,00 лв. 

 

Общата сума на одобрената БФП на класираните проекти и предложени за 

финансиране  възлиза на 239 749,77лв.  



 

Поради това, че класираните на четвърто и пето място на етап ТФО са получили 

еднакъв брой точки – по 40 т., а оставащия бюджет 110 250,23 лв е недостатъчен да бъдат 

финансирани и двата проекта ( БФП за тези два проекта е на ст-ст 174 080 лв), съгласно 

Условията за кандидатстване по поцедура BG06RDNP001-19.189 „ МИГ САМОКОВ мярка 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“  КППП ги включва в списъка с резервни проектни 

предложения, които при наличие на достатъчно финансов ресурс ще бъдат финансирани: 

 1. BG06RDNP001-19.189-0002 „Инвестиции в модернизация на земеделско 

стопанство” с кандидат „Булагро Алино” ЕООД – 40 т. – стойност на БФП 94 080 лв. 

2. BG06RDNP001-19.189-0007„Закупуване на техника и оборудване за 

картофопроизводство с кандидат ЗП Еленка Трендафилова Караджинова- 40 т. - стойност на 

БФП 80 000 лв. 

3.    BG06RDNP001-19.189-0001: „Закупуване на трактор” с кандидат ЗП Димитрина 

Венцева Благоева – 30 т. стойност на БФП 65 650 лв. 

Секретарят на КППП уведоми Управителния съвет, че по време на оценката няма 

оттеглени проектни предложения, поради което КППП не е съставяла Списък на оттеглените 

проектни предложения. 

Във връзка с горното, Секретарят на КППП предложи на Управителният съвет да 

гласува за одобряване на Оценителния доклад , Списъка с одобрени проекти, предложени за 

финансиране, класирани в низходящ ред, Списъка с резервните проектни предложения и 

Списъка с отхвърлените проектни предложения. 

След проведено гласуване , УС на МИГ Самоков 

 

РЕШИ: 

1. Одобрява Оценителния доклад на КППП по Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски 

сктопанства” 

2. Одобрява списъка с проектни предложения за финансиране по процедура  

BG06RDNP001-19.179 МИГ САМОКОВ: „Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски 

сктопанства”по реда на класиране: 

1. BG06RDNP001-19.189-0004 „Закупуване на техника за стопанството” с кандидат 

„Бързанов Агротрейд" ООД - 60 т- стойност на БФП 79 999,77 лв 

2. BG06RDNP001-19.189-0005 „Модернизиране на кравеферма в село Рельово, община 

Самоков”  с кандидат „Хоум Фууд” ЕООД – 60 т.- стойност на БФП 79 850,00 лв 

3.BG06RDNP001-19.189-0003 „Закупуване на картофокомбайн” с кандидат ЗП 

Радостина Веселинова Караджинова – 50т. – стойност на БФП 79 900,00 лв 

 

Гласували ЗА – 3 (трима), ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма 

 

3. Одобрява списъка с резервни проектни предложения 

 1. BG06RDNP001-19.189-0002 „Инвестиции в модернизация на земеделско 

стопанство” с кандидат „Булагро Алино” ЕООД – 40 т. – стойност на БФП 94 080 лв. 

2. BG06RDNP001-19.189-0007„Закупуване на техника и оборудване за 

картофопроизводство с кандидат ЗП Еленка Трендафилова Караджинова- 40 т. - стойност на 

БФП 80 000 лв. 



3.    BG06RDNP001-19.189-0001: „Закупуване на трактор” с кандидат ЗП Димитрина 

Венцева Благоева – 30 т. стойност на БФП 65 650 лв. 

 

Гласували ЗА – 3 (трима), ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма 

 

4. Одобрява списъка с отхвърлени проектни предложения. 

      1. BG06RDNP001-19.189-0006 „Изграждане на склад за съхранение на картофи”                    

с кандидат ЗП Цветан Любенов Каймаканов. 

 

Гласували ЗА – 3 (трима), ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма,   ПРОТИВ – няма 

 

 

 Управителният съвет възложи на Председателя да предприеме действия за 

разглеждане на процедурата и проектите в ДФ Земеделие, както и за уведомяване на 

неуспелите кандидати. 

 

 

Председател на УС:  /п/   / Владимир Георгиев/   

Членове на УС: 

Йордан Йорданов /п/         Таня Шолева  /п/   


