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Препис извлечение! 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД № BG06RDNP001-19.582-S1-RR3 

 

……………………………… 

V. Решение на Комисия за подбор на проекти 

Въз основа на извършените проверки от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.582-S1 по 

процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

Стратегия за ВОМР: оценка на етап Административно съответствие и допустимост и етап 

Техническа и финансова оценка, описани подробно в съответните протоколи, Комисията взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява списък на предложените за финансиране проектни предложения и размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях – 

Приложение 1; 

2. Одобрява списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието 

за отхвърлянето им – Приложение 2; 

3. Одобрява списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

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

класиране – Приложение 3; 

4. Одобрява списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения – 

Приложение 4. 
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Приложение 1 

СПИСЪК  

на предложените за финансиране проектни предложения  

от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.582-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ –  

мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР  

№ 

Рег. номер  

на ПП 

Дата и час на 

подаване 

Наименование на проектното 

предложение 

Кандидат 

 

 

Обобщена 

оценка  

Одобрена 

БФП (лв.) 

 

1 
BG06RDNP001-

19.582-0001 
31.03.2022 

16:27 

“Създаване на модерно и ефективно 

животновъдно стопанство“ 

ЗС Трифон Петров 

Поплалов (ЕИК: 

178587176) 
40 41 508,00 

 ОБЩО: 41 508,00 

Председател на КППП:……………………………………. 

    /Цветка Петрелийска/ 

 

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

    /Надя Тодорова/ 

 

 

 

 

 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД
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Приложение 2 

СПИСЪК 

 на предложените за ОТХВЪРЛЯНЕ проектни предложения и основанието за отхвърлянето им 

от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.582-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ –  

мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР 

№ 
Рег. номер 

на ПП 

Дата и час 

на 

подаване 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Кандидат Мотиви за отхвърлянето 

 

 
----- ------ ---------- ---- 

--------------------------- 

 

 

 

Председател на КППП:……………………………………. 

    /Цветка Петрелийска/ 

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

    /Надя Тодорова/ 

 

 

 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД
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Приложение 3 

СПИСЪК  

на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването,  но за които не достига финансиране, подредени по 

реда на тяхното класиране от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.582-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР 

№ 
Рег. номер  

на ПП 

Дата и 

час на 

подаване 

Наименование на проектното предложение 
Кандидат 

 

Одобрена БФП 

(лв.) 

Обобщена 

оценка 

-- ------- ----- ------------------- ------- ------- 
----- 

 

 

 

Председател на КППП:……………………………………. 

    /Цветка Петрелийска/ 

 

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

    /Надя Тодорова/ 

 

 

 

 

 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД
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Приложение 4 

СПИСЪК  

Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения от сесия 

за оценка № BG06RDNP001-19.582-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- 

мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР. 

 

№ 
Рег. номер  

на ПП 

Дата и час на 

подаване 

Наименование на проектното 

предложение 

Кандидат 

 

- ---- ------ 
------------ 

---------- 

 

 

 

Председател на КППП:……………………………………. 

    /Цветка Петрелийска/ 

 

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

    /Надя Тодорова/ 

 

 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


