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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

ПРОТОКОЛ № 1/27.04.2020 
от 

Работата на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ 

по извършване на оценка на етап „Административно съответствие и допустимост“               

по процедура № BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ 
 

Начало на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 01.04.2020 г. 

Край на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 27.04.2020 г. 

Проведени заседания на КППП: на 01.04.2020 г., 22.04.2020 г. и 27.04.2020 

Проектните предложения, подлежащи на оценка на етап АСД са както следва: 

 

№ Номер на ПП Наименование на проекта 
Дата и час на 

регистрация 
Кандидат 

1 
BG16RFOP002-

2.062-0001 

Подобряване на производствения 

капацитет на МПМ ЕООД, в 

резултат на внедряване на нова 

технология и диверсификация на 

услугите 

24.03.2020  

17:33 ч. 
МПМ ЕООД  

2 
BG16RFOP002-

2.062-0002 

Подобряване на производствения 

капацитет на ЕМСИЕМ ЕООД, в 

резултат на внедряване на нова 

технология и диверсификация на 

услугите 

25.03.2020  

19:16 ч. 
ЕМСИЕМ ЕООД 

3 
BG16RFOP002-

2.062-0003 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

Селебра ЕООД 

27.03.2020  

16:58 ч. 
Селебра ЕООД 

 

 

Членове на Комисията за подбор на проектни предложения: 

№ Член на КППП Позиция в КППП Права в оценителната сесия  

1. 
Сашка Веселинова 

Първанова 
Председател Администратор 

2. 
Цветина Георгиева 

Запринова 
Секретар Администратор 

3. 
Преслав Трилков 

Гайдарски 
Член с право на глас Оценител 

4. Добрин Михайлов Савчев Член с право на глас Оценител 

5. Надежда Друмева Бобчева Член с право на глас Оценител 
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

Извършването на оценката за Административно съответствие и допустимост на 

проектните предложения, подадени по процедура № BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла 

Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на 

община Бяла Слатина“, стартира на 01.04.2020 г. 

 

Първо заседание на КППП 

На 01.04.2020 г. /сряда/ на основание Заповед №01/01.04.2020 г. за определяне на 

Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с осъществяване на оценка 

на етап АСД на постъпилите проектни предложения по мярка 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ от 

Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, беше проведено първото заседание, 

осъществено посредством конферентна онлайн връзка, в което се включиха всички 

членове на КППП. 

Председателят на Комисията за подбор на проектни предложени /КППП/, назначена със 

Заповед №01/01.04.2020 г., представи постъпилите в срок проектни предложения в 

ИСУН 2020, като съобщи, че системата автоматично е генерирала разпределението на 

ОАСД. 

 

Второ заседание на КППП 

Второто заседание с участието на всички членове на КППП се проведе на 22.04.2020 г., 

от 14:00 ч. чрез осъществяване на конферентна онлайн връзка, като на него бяха 

изложени и обсъдени установените от оценителите несъответствия  по трите проектни 

предложения, за които бяха взети няколко принципни решения и съответно се одобриха 

писмата за изпращане към кандидатите.  

На база извършения преглед и оценка на постъпилите проекти, на етап АСД е 

констатирано следното: 

1. За проектно предложение с референтен номер №BG16RFOP002-2.062-0001 и  

наименование „Подобряване на производствения капацитет на МПМ ЕООД, в 

резултат на внедряване на нова технология и диверсификация на услугите“, след 

извършения преглед на Формуляра за кандидатстване и документите към него, 

оценителите са установили, че:  

- Правната форма на дружеството в така представените Декларации /Приложение К, 

Приложение Й, Приложение 1 и Приложение 1 А/ е вписана некоректно, вместо ЕООД 

е посочено ООД; 

- Представена е Справка за нетекущите (дълготрайните) активи само за 2019 г., а 

проверката в Търговския регистър показва, че не са налични данни за Справки за ДМА 

за 2017 и 2018 г., подавани към НСИ, като част от Годишния отчет за дейността на 

предприятието. Като пояснение, в т.2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за 

кандидатстване, в полето „Допълнително описание“, кандидата е уточнил, че Справка 

за ДМА за 2017 и 2018 г. не е подавана.  
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

2. За проектно предложение с референтен номер №BG16RFOP002-2.062-0002 и  

наименование „Подобряване на производствения капацитет на ЕМСИЕМ ЕООД, 

в резултат на внедряване на нова технология и диверсификация на услугите“, 
след извършения преглед на Формуляра за кандидатстване и документите към него, 

оценителите са установили, че: 

- Представена е Справка за нетекущите (дълготрайните) активи само за 2019 г., а 

проверката в Търговския регистър показва, че не са налични данни за Справки за ДМА 

за 2017 и 2018 г., подавани към НСИ, като част от Годишния отчет за дейността на 

предприятието. Като пояснение, в т.2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за 

кандидатстване, в полето „Допълнително описание“, кандидата е уточнил, че Справка 

за ДМА за 2017 и 2018 г. не е подавана. 

3. За проектно предложение с референтен номер в №BG16RFOP002-2.062-0003 и  

наименование „Подобряване на конкурентоспособността на Селебра ЕООД“, след 

извършения преглед на Формуляра за кандидатстване и документите към него, 

оценителите са установили, че: 

- Кандидата е представил Удостоверение от Националния статистически институт 

(НСИ) относно кода на основната икономическа дейност, въз основа на данни за 2018 г.  

Предвид това, че проектното предложение е подадено в рамките на втория краен срок и 

с оглед на поставеното изискване в т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ 

от Условията за кандидатстване, за да се удостовери основната икономическа дейност 

на кандидата в допустимите сектори е необходимо актуално Удостоверение за код на 

основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт на 

основа на данни за 2019 година. 

В допълнение, в процеса по извършване на оценката на етап АСД, оценителите са 

установили несъответствия по отношение на формата за представяне на Бизнес плана 

/Приложение 3/, същият и по трите проектни предложения е изготвен в правилния 

образец, с попълнени всички раздели, за които е указано, че са задължителни и 

прикачен в ИСУН 2020, но е констатирано противоречие между т.24 „Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за 

кандидатстване и Критерий 6 от оценителният лист за допустимост, където е записано, 

че „……….В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко 

физически лица, бизнес планът се подписва от всяко от тях“. Предвид това, че в 

Условията за кандидатстване не е указано, че Бизнес плана следва да бъде подписан, а е 

посочено, че се представя във формат EXCEL, което не предполага полагане на подпис, 

подхода на КППП е Бизнес плана да се приеме в така представения формат, без 

подписи от кандидатите.  

Също така, на етап извършването на оценка на етап АСД, беше установено  и друго 

противоречие между Критерий 7 от „Критериите за административно съответствие и 

допустимост“ и т.24 „Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ от Условията за кандидатстване. Касае се затова, че в точка 6 към т. 24 

от Списъка с документите към УК е направено разграничение между двата крайни 

срока за представяне на Удостоверение от НСИ за КИД на кандидата, а в Критериите за 

допустимост е посочена 2018 г., която се отнася само за първия краен срок.   
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

След представяне и обсъждане на така констатираните от оценителите несъответствия  

по подадените проектни предложения, на заседанието на 22.04.2020 г., проведено 

посредством онлайн конферентна връзка, Комисията за подбор на проектни 

предложения /КППП/ по процедура №BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла 

Слатина“ взе следните решения:  

 

РЕШЕНИЕ №1 
 

Да бъде изпратено уведомително писмо до кандидата на проектно предложение с 

референтен №BG16RFOP002-2.062-0001 и  наименование „Подобряване на 

производствения капацитет на МПМ ЕООД ВИ ЕМ“ за отстраняване на 

констатираната, в хода на проверката за административно съответствие и допустимост, 

нередовност, като в писмото задължително следва да бъде упоменато, че 

неотстраняванто на установената нередовност в указания срок води до отхвърляне на 

проектното предложение.  
 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

 

РЕШЕНИЕ №2 
 

Да не се изисква с уведомително писмо от кандидата на проектно предложение с 

референтен №BG16RFOP002-2.062-0002 и наименование „Подобряване на 

производствения капацитет на ЕМСИЕМ ЕООД, в резултат на внедряване на нова 

технология и диверсификация на услугите“ Справка за нетекущите (дълготрайните) 

активи за 2017 и 2018 година. КППП се съгласява с изложената от кандидата 

информация в т. 2 от „Формуляра за кандидатстване“ за липсата на Справка за ДМА за 

конкретно посочените години и ще приеме за нулеви стойностите в Бизнес плана на 

етап ТФО, в които данните от Справките за ДМА участват.  
 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

 

РЕШЕНИЕ №3 
 

Да бъде изпратено уведомително писмо до кандидата на проектно предложение с 

референтен номер в №BG16RFOP002-2.062-0003 и  наименование „Подобряване на 

конкурентоспособността на Селебра ЕООД“ за отстраняване на констатираната, в хода 

на проверката за административно съответствие и допустимост, нередовност, като в 

писмото задължително следва да бъде упоменато, че неотстраняванто на установената 

нередовност в указания срок води до отхвърляне на проектното предложение. 

 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

РЕШЕНИЕ №4  
 

Предвид констатираното противоречие между указаното в т.5 към Раздел 24 „Списък 

на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от УСЛОВИЯТА ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ и Критерий 6 към КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА 

НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КППП приема да не се изисква от кандидатите с 

проектни предложения с референтни номера BG16RFOP002-2.062-0001, 

BG16RFOP002-2.062-0002 и BG16RFOP002-2.062-0003 представянето на подписан 

Бизнес план /Приложение 3/.   

 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 
 

РЕШЕНИЕ №5 
 

Предвид констатираното противоречие между Критерий 7 към КРИТЕРИИ И 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и т.6 към Раздел 24 

„Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от УСЛОВИЯТА 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по отношение представянето на Удостоверение от НСИ за 

КИД на дандидата, КППП приема разграничаването на двата крайни срока да е 

съгласно Условията  за кандидатстване.  

 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

 

В резултат на взетите 5 решения от КППП, на 22.04.2020 са изпратени писма за 

отстраняване на констатираните нередовности чрез ИСУН 2020, като в указания срок 

от 7 дни постъпиха 2 бр. отговори от кандидати, както следва: 

 

№ Номер на ПП Дата на въпрос Срок за отговор Дата на отговор 

1. BG16RFOP002-2.062-0001 22.04.2020 г. 28.04.2020 г. 23.04.2020 г. 

2. BG16RFOP002-2.062-0003 22.04.2020 г. 28.04.2020 г. 23.04.2020 г. 
 

На 23.04.2020, извършването на оценката на етап АСД на проектите е продължена. 

След извършването на последващи проверки на представените допълнително изискани 

документи, на свое следващо заседание на 27.04.2020 г. Комисията за подбор на 

проектни предложения взе следното решение:   

 

РЕШЕНИЕ №6 
 

Комисията за подбор на проектни предложения, подадени в рамките на процедура 

BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“, допуска до техническа и 

финансова оценка следните проектни предложения: 



   
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

№ Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат 

1. BG16RFOP002-

2.062-0001 

Подобряване на производствения капацитет на 

МПМ ЕООД, в резултат на внедряване на нова 

технология и диверсификация на услугите 

МПМ ЕООД 

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 

3. BG16RFOP002-

2.062-0003 

Подобряване на конкурентоспособността на 

Селебра ЕООД 

Селебра 

ЕООД 

 

По процедура BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ НЯМА 

проектни предложения, които не отговарят на критериите за АСД.  

 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

 

Край на дейностите по оценка на проектите на етап АСД: 27.04.2020 г.  

 

Неразделна част към настоящия протокол са следните приложения: 

1. Списък на проектните предложения (Приложение №1), допуснати до следващ 

етап на оценка; 

2. Списък на проектните предложения (Приложение №2), предложени за 

отхвърляне, в т.ч. и основанията за отхвърляне; 

3. Списък на оттеглени проектни предложения с мотиви за оттеглянето 

(Приложение №3); 

4. Оценителни листи, съхранявани в ИСУН 2020; 

5. Декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност, подписани от 

председателя, секретаря, всички членове на Комисията с право на глас и 

наблюдателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

Подписи: 

 

Име Роля в Комисията Подпис Дата 

Сашка Веселинова 

Първанова 

Председател на КППП, 

без право на глас 
/п/ 27.04.2020 

Цветина Георгиева 

Запринова 

Секретар на КППП, без 

право на глас /п/ 27.04.2020 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

Член с право на глас 
/п/ 27.04.2020 

Добрин Михайлов 

Савчев 

Член с право на глас 
/п/ 27.04.2020 

Надежда Друмева 

Бобчева 

Член с право на глас 
/п/ 27.04.2020 

 

 



   
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Бяла 

Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

Списък на проектните предложения, допуснати до следващ етап на оценка 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 Протокол №1/27.04.2020 г. 

 

Номер на ПП Наименование Кандидат 
Адрес за 

кореспонденция 

Стойност 

БФП  

(90%) 

Стойност СФ  

(10%) 

Общо 

допустими 

разходи 

(100%) 

BG16RFOP002-

2.062-0001 

Подобряване на 

производствения капацитет на 

МПМ ЕООД, в резултат на 

внедряване на нова технология и 

диверсификация на услугите 

МПМ ЕООД 

България, общ. Бяла 

Слатина, с. Алтимир 

3251, ул.  Савчо 

Бренишки №14 

350 343,00 лв. 38 927,00 лв. 389 270,00 лв. 

BG16RFOP002-

2.062-0002 

Подобряване на 

производствения капацитет на 

ЕМСИЕМ ЕООД, в резултат на 

внедряване на нова технология и 

диверсификация на услугите 

ЕМСИЕМ 

ЕООД 

България, гр. Бяла 

Слатина 3200, ул. 

Христо Ботев №16 

199 247,40 лв. 22 138,60 лв. 221 386,00 лв. 

BG16RFOP002-

2.062-0003 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

Селебра ЕООД 

Селебра 

ЕООД 

България, гр. Бяла 

Слатина 3200, ул. 

Търнавска №48А 

349 602,84 лв. 38 844,76 лв. 388 447,60 лв. 

ОБЩО: 899 193,24 лв. 99 910,36 лв. 999 103,60 лв. 

 

 

 



   
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Бяла 

Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

Подписи: 

Име Роля в Комисията Подпис Дата 

 

Сашка Веселинова Първанова 

 

Председател на КППП, без право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 

Цветина Георгиева Запринова 

 

Секретар на КППП, без право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 

Преслав Трилков Гайдарски 

 

Член с право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 

Добрин Михайлов Савчев 

 

Член с право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 

Надежда Друмева Бобчева 

 

Член с право на глас /п/ 27.04.2020 г. 
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне по процедура BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла 

Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ 

 

Приложение №2 към Протокол №1/27.04.2020 г. 

 

Номер на ПП Наименование Кандидат Основания за отхвърляне 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Бяла 
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отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

Подписи: 

Име Роля в Комисията Подпис Дата 

 

Сашка Веселинова 

Първанова 

 

Председател на КППП, без право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 

Цветина Георгиева 

Запринова 

 

Секретар на КППП, без право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

 

Член с право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 

Добрин Михайлов 

Савчев 

 

Член с право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 

Надежда Друмева 

Бобчева 

 

Член с право на глас /п/ 27.04.2020 г. 
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отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

Списък на оттеглените проектните предложения по процедура BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ 

 

Приложение №3 към Протокол №1/27.04.2020 г. 

 

Номер на ПП Наименование Кандидат Мотиви за оттегляне 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

Н/П Н/П Н/П Н/П 
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

Подписи: 

Име Роля в Комисията Подпис Дата 

 

Сашка Веселинова 

Първанова 

 

Председател на КППП, без право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 

Цветина Георгиева 

Запринова 

 

Секретар на КППП, без право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

 

Член с право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 

Добрин Михайлов 

Савчев 

 

Член с право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 

Надежда Друмева 

Бобчева 

 

Член с право на глас /п/ 27.04.2020 г. 

 














