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ПРОТОКОЛ № 3/13.10.2021 г.
от
Работата на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/
по извършване на оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ /ТФО/
по процедура № BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа
на неземеделски дейности“, с втори краен срок 17:30 ч. на 30.08.2021 г.
Край на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 13.10.2021 г.
Начало на дейностите по извършване на оценка на етап ТФО: 13.10.2021 г.
Край на дейностите по извършване на оценка на етап ТФО: 13.10.2021 г.
Проведено заседание на КППП: на 13.10.2021 г.
Проектни предложения, подлежащи на оценка на етап ТФО
Номер на ПП
Наименование на проекта
Дата и час на
№
регистрация
BG06RDNP001- „Технологична
модернизация
и 27.08.2021
19.514-0003
подобряване
на
производствения 23:47
1
капацитет на ЕТ „ИВИ-Н-ИВАЛИН
ГОРЕЛСКИ“ - гр. Бяла Слатина“
BG06RDNP001- „Козметичен център „Роял Естетик “ - 30.08.2021
гр.Бяла Слатина“
14:40
2 19.514-0005

Кандидат
ЕТ ИВИ-Н ИВАЛИН
ГОРЕЛСКИ
РОЯЛ
ЕСТЕТИК
ЕООД

Членове на Комисията за подбор на проектни предложения:
№
Член на КППП
Позиция в КППП
Права в оценителната сесия
1.

Петко Павлов Павлов

Председател

Администратор

2.
Цветанка Иванова Данова
Секретар
Администратор
3. Преслав Трилков Гайдарски
Член с право на глас
Оценител
4.
Павлина Савова Йончина
Член с право на глас
Оценител
5.
Таня Николова Петкова
Член с право на глас
Оценител
Извършването на Техническа и финансова оценка на проектните предложения, които
преминаха успешно етапа на АСД, в рамките на втория краен срок по процедура
BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“, стартира на 13.10.2021 г., след обобщаването на АСД в ИСУН 2020, като
разпределението за ТФО на допуснатите проектни предложения, е генерирано
автоматично в системата, както следва:
№

Номер
ПП

на Наименование

Кандидат

1.
BG06RDNP
001-19.5140003

„Технологична модернизация и подобряване на ЕТ ИВИ-Н производствения капацитет на ЕТ „ИВИ-Н- ИВАЛИН
ИВАЛИН ГОРЕЛСКИ“ - гр. Бяла Слатина“
ГОРЕЛСКИ

Тип на Оценители
етап
Преслав
Гайдарски
ТФО и
Таня
Петкова

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.
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2.
BG06RDNP
001-19.5140005

РОЯЛ
„Козметичен център „Роял Естетик “ - гр.Бяла
ЕСТЕТИК
Слатина“
ЕООД

ТФО

Павлина
Йончина
и
Преслав
Гайдарски

Заседание на КППП
На 13.10.2021 г. сряда/, от 17:00 ч., в резултат от извършената ТФО на проектните
предложение, чрез конферентна връзка от офиса на МИГ Бяла, на основание Заповед
№13/31.08.2021 г. и във връзка с приключване на оценителния процес на етап ТФО в
рамките на втория краен срок по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина
6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, беше проведено неприсъствено
заседание, на което се обсъдиха резултатите.
Оценката на проектните предложения с реф. № BG06RDNP001-19.514-0003 и №
BG06RDNP001-19.514-0005 е извършена при спазване на критериите за ТФО и
оценителите не са установили нередовности и обстоятелства, които да изискват
допълнителна пояснителна информация от кандидата. Поради тази причина не е имало
необходимост от изискване на допълнителна пояснителна информация. В резултат на
извършените проверки и оценка на качеството на проектните предложения, са направени
следните констатации:
- Проектните предложения допринасят за постигане на една или повече от целите на
Стратегията за ВОМР чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности;
- В проектните предложения са включени инвестиции в обекти на територията на МИГ
Бяла Слатина и те има принос за постигането на индикаторите в СВОМР;
Извън тези общо приложими критерии, проектнотите предложения:
- са получили над изискуемия минимален брой от 15 точки, които са „Праг за минимално
допустима оценка за качество на проекта“;
- проектните предложения са в съответствие с минималния и максимален размер на БФП
и не са правени служебно корекции в бюджетите;
- - проектните предложения са в съответствие с допустимите дейности и не са установени
недопустими дейности и/или разходи.
Проектните предложения са оценени от външните експерт-оценители по следния начин:
Рег. № на ПП Наименование
Оценители
Бр. точки
Обща
Оценка
BG06RDNP00 „Технологична модернизация и
Преслав Трилков
35 т.
1-19.514-0003 подобряване на производствения
Гайдарски
35 т.
капацитет на ЕТ „ИВИ-Н-ИВАЛИН
Таня Николова
35 т.
ГОРЕЛСКИ“ - гр. Бяла Слатина“
Петкова
BG06RDNP00 „Козметичен център „Роял Естетик “ Преслав Трилков
50 т.
1-19.514-0005 - гр.Бяла Слатина“
Гайдарски
50 т.
Павлина Савова
50 т.
Йончина
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селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от
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След като членовете на КППП бяха подробно запознати с резултатите от извършената
оценка, беше извършена „Обобщена оценка тип ТФО“ на проектите, Комисията прие
следното решение:
РЕШЕНИЕ 9
Във връзка с проведения подбор на проектни предложения в рамките на втория краен
срок по процедура №BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“, Комисията, назначена от Председателя на УС на
МИГ Бяла Слатина със Заповед №13/31.08.2021 г., след извършена Техническа и
финансова оценка на проектите, ПРЕДЛАГА за финансиране:
1. Проектно предложение с реф. № BG06RDNP001-19.514-0005 в ИСУН и
наименование „Козметичен център „Роял Естетик “ - гр.Бяла Слатина“, с окончателна
оценка от 50 точки, с размер на БФП 89 685,00 лв.;
2. Проектно предложение с реф. № BG06RDNP001-19.514-0003 в ИСУН и
наименование „Технологична модернизация и подобряване на производствения
капацитет на ЕТ „ИВИ-Н-ИВАЛИН ГОРЕЛСКИ“ - гр. Бяла Слатина“, с окончателна
оценка от 35 точки, с размер на БФП 13 009,20 лв.;
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
Край на дейностите по оценка на проекта на етап ТФО: 13.10.2021 г.
Класирането в ИСУН от извършената оценка и подбор на проектните предложения е
генерирано от член на КППП с права „Администратор на сесия“ на 13.10.2021 г.
Членове на КППП:
Председател: Петко Павлов

/п/

Секретар: Цветанка Данова

/п/

Външен експерт-оценител: Преслав Гайдарски

/п/

Външен експерт-оценител: Павлина Йончина

/п/

Оценител от КВО: Таня Петкова

/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 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,
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ОПИК 2014-2020 г.

