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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура 

BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията 

на община Бяла Слатина“ 

 

Приложение № 1 към Оценителен доклад 

 

№ по 

ред на 

класи

ране 

Номер на ПП Наименование Кандидат 

Общ 

брой 

получени 

точки 

Стойност СФ  

(10%) 

Общо 

допустими 

разходи (100%) 

Стойност на 

одобрената 

БФП (90%) 

1. 
BG16RFOP002-

2.062-0003 

Подобряване на 

конкурентоспособността на Селебра 

ЕООД 

СЕЛЕБРА ЕООД 

(ЕИК: 106585953) 
81 38 844,76 лв. 388 447,60 лв. 349 602,84 лв. 

2. 
BG16RFOP002-

2.062-0002 

Подобряване на производствения 

капацитет на ЕМСИЕМ ЕООД, в 

резултат на внедряване на нова 

технология и диверсификация на 

услугите 

ЕМСИЕМ ЕООД  

(ЕИК: 130952003) 
67,5 22 138,60 лв. 221 386,00 лв. 199 247,40 лв. 

3. 
BG16RFOP002-

2.062-0001 

Подобряване на производствения 

капацитет на МПМ ЕООД, в резултат 

на внедряване на нова технология и 

диверсификация на услугите 

МПМ ЕООД 

(ЕИК: 110518526) 
65,5 38 927,00 лв. 389 270,00 лв. 350 343,00 лв. 

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 99 910,36 лв. 999 103,60 лв. 899 193,24 лв. 
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