ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: №
BG06RDNP001-19.087 МИГ ДОБРИЧКА ПОДМЯРКА 19.2-4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В
ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

Одобрявам: ……п……………….
/Председател на УС на МИГ Добричка/

РЕШЕНИЯ
на Оценителна комисия, назначена със заповед № 19.2-4.2-2/01.11.2018 г.
на председателя на УС на МИГ Добричка
Във връзка с приключване на оценката на проектните предложения, подадени по процедура №
BG06RDNP001-19.087 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2
„Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, финансирана от Програмата за развитие
на селските райони 2014 – 2020 г., КППП взе следните решения:
1. Етапа на проверка за ОАСД (оценка за административно съответствие и допустимост)
преминават следните проектни предложения:
Рег. №

Наименование на проектното предложение

BG06RDNP001- Изграждане на работилница за вторична преработка на пчелен мед и
19.087-0001
производство на крем-мед по метод на Дайс в УПИ VI, кв.23 по плана на
с.Орлова Могила, общ. Добричка
BG06RDNP001- Модернизация на Предприятие за преработка, замразяване и съхранение на
19.087-0002
плодове и зеленчуци
BG06RDNP001- Закупуване на оборудване за Цех за преработка на сурово мляко
19.087-0003
2. Бюджетът на проектно предложение с рег. BG06RDNP001-19.087-0001 да бъде
редуциран с размера на заявените разходи, платени в брой, поради тяхната
недопустимост.

3. Всички оценени проектни предложения отговарят на изискванията за техническа
оценка, съгласно Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка и условията за
кандидатстване по процедурата. Председателят на комисията извърши обобщаване на
резултатите от етап ТФО. След обобщаването на резултатите от етап ТФО, крайната
оценка на проектните предложения е както следва:

Регистрационен №

Проект

Средно
аритметична
оценка

BG06RDNP001-19.087-0001

Изграждане на работилница за вторична
преработка на пчелен мед и
производство на крем-мед по метод на
Дайс в УПИ VI, кв.23 по плана на
с.Орлова Могила, общ. Добричка

80

одобрен

BG06RDNP001-19.087-0002

Модернизация на Предприятие за
преработка, замразяване и съхранение
на плодове и зеленчуци

70

одобрен

BG06RDNP001-19.087-0003

Закупуване на оборудване за Цех за
преработка на сурово мляко

80

одобрен

Статус

3. Заключение:

На базата на така представеното класиране и при спазване на Процедурата за оценка на
проекти, Комисията изготви Списък на предложените за финансиране проектни предложения:
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СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рег. №

Наименование на проектното предложение

Резултат
от ОАСД
- статус

BG06RDNP0
01-19.0870001

Изграждане на работилница за вторична преработка на
пчелен мед и производство на крем-мед по метод на
Дайс в УПИ VI, кв.23 по плана на с.Орлова Могила,
общ. Добричка

BG06RDNP0
01-19.0870002
BG06RDNP0
01-19.0870003

Резултат от ТФО

Класиране

статус

точки

поред
ен №

статус

БФП след
корекции

Преминава

Преминава

80.00

1

Одобрено

73 934.12 лв.

Модернизация на Предприятие за преработка,
замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци

Преминава

Преминава

70.00

3

Одобрено

92 348.97 лв.

Закупуване на оборудване за Цех за преработка на
сурово мляко

Преминава

Преминава

80.00

2

Одобрено

54 185.50 лв.

