
СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ, РЕЗЕРВНИТЕ, ОТХВЪРЛЕНИТЕ И ОТТЕГЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОТ КОМИСИАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА „МИГ СРЕДЕЦ“ ПО ПРОЦЕДУРА 

№ BG06RDNP001-19.178 „МИГ СРЕДЕЦ ПОД МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“, ОТ МЯРКА 4.“ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“-ВТОРИ  ПРИЕМ  

 

На основание Решения на КППП, взети с оценителен доклад от 10.01.2020 г. 

Списък №1 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на   

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях:  

№

 

 

 

 

 

№ на 

проектн

ото 

предло

жение 

 

Наименование 

на проектно 

предложение 

Име на 

кандидат

а 

УИН Обоб

щена 

оцен

ка 

(точк

и) 

Заявена от 

кандидата 

обща 

стойност на 

проектното 

предложени

е в лв. 

Заявена от 

кандидата 

безвъзмездна 

финансова 

помощ в лв. 

Одобрена  

обща 

стойност на 

проектното 

предложение 

в лв. 

Одобрена 

безвъзмездна 

финансова 

помощ в лв. 

1 

BG06R

DNP00

1-

19.178-

0001 

Подобряване на 

конкурентноспосо

бността на“ Гана 

99“ ООД , чрез 

модернизиране на 

производството“. 

 “ 

 

"Гана 99" 

ООД 

ЕИК: 

201041742 
40 

65 180.00 32 590.00 65 180.00 32 590.00 

 

 



Списък №2 

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

подредени по реда на тяхното класиране: 

№ № на 

проектн

ото 

предло

жение 

 

Наимено

вание на 

проектно 

предложе

ние 

Име на 

кандида

та 

УИН Обоб

щена 

оцен

ка 

(точк

и) 

Заявена от 

кандидата обща 

стойност на 

проектното 

предложение в лв. 

Заявена от 

кандидата 

безвъзмездна 

финансова 

помощ в лв. 

Одобрена  

обща 

стойност на 

проектното 

предложение 

в лв. 

Одобрена 

безвъзмездна 

финансова 

помощ в лв. 

1 - - - -- - - - - - 

 

 

 

Списък №3 

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им: 

№ № на 

проектното 

предложение 

 

Наименование на 

проектно 

предложение 

Наименование 

на кандидата 

УИН Основание за отхвърляне 

 

- - - - - - 

  

 



 

 

Списък №4               

Списък на оттеглени  по време  на оценката проектни предложения:  

 

 

 

 

 

 

Одобрил: 

Инж. Димо Найденов/п/ 

Председател УС 

на основание Протокол № 38/15.01.2020 г. 

и Заповед № 46/15.01.2020  г. 

 

№ 

№ на проектното 

предложение 

 

Наименование 

на проектно 

предложение 

Име на 

кандидата 

УИН Входящ №  и дата на 

Заявлението/писмото за 

оттегляне на проектното 

предложение от кандидата 

- - - - - - 


