
 

 

Резултати от оценителна сесия BG06RDNP001-19. 382 по мярка 3- 6.4.1 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“  от 

Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ 

По т. 2 от дневния ред №3/01.02.2021 КППП одобри следните списъци 

  

РЕШЕНИЕ № 1 

Списък предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда 

на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която 

комисията предлага да бъде предоставена за всяко предложение; 

1. Проектно предложение с per. № BG06RDNP001-19.382-0002 - "РЕМОНТНИ 

ДЕЙНОСТИ НА СГРАДА № 4 , ПИ 44238.502.1656 по КК и КР на гр. Лом, УПИ 

I-1656 – За производствена дейност, кв. 23" на кандидат "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 

2011 ЕООД", преминава етап техническа финансова оценка с окончателна оценка 

50 точки и е допустим за финансиране, с размер на безвъзмездна финансова 

помощ 104 796.45 лева 

2. Проектно предложение с per. № BG06RDNP001-19.382-0001- " Изграждане и 

обзавеждане на магазин за строителни материали в с. Ковачица, общ. Лом“ на 

кандидат "ПАВЛИ-16 ЕООД", преминава етап техническа финансова оценка с 

окончателна оценка 40 точки и е допустим за финансиране, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 103 624.11 лева 

3. Проектно предложение с per. № BG06RDNP001-19.382-0003 - „Повишаване 

конкурентоспособността и постигане на устойчиво развитие, чрез повишаване 

качеството на предлаганите от " ЛЮБО ПЕНКОВ 78 ЕООД "ЕООД услуги на 

жителите на град Лом ” на кандидат ЛЮБО ПЕНКОВ 78 ЕООД преминава етап 

техническа финансова оценка с окончателна оценка 40 точки и е допустим за 

финансиране, с размер на безвъзмездна финансова помощ 15 015.62 лева. 

 

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

Решението се приема единодушно. 

 

РЕШЕНИЕ № 2  

Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

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

класиране; 

Няма проекти, включени в списък резервни. 

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

Решението се приема единодушно. 

                                                            

 



 

РЕШЕНИЕ № 3 

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им. 

Няма отхвърлени проектни предложения. 

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

Решението се приема единодушно. 

РЕШЕНИЕ № 4  

Списък на оттеглените проектни предложения 

Няма оттеглени проектни предложения по време на оценката. 

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

Решението се приема единодушно. 

 


