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    Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
  

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ 

ИСПЕРИХ, СПОРАЗУМЕНИЕ № РД50-186/29.11.2016г.  

 

З А П О В Е Д 

№ КППП-08/04.03.2020г. 

 

за изменение заповед № 02/04.02.2020г. за назначаване на КППП на председателя на 

УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ 

 

 

Относно: Промяна на Заповед № 02/04.02.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на 

проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 

4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“  

 

I. ПРОМЕНЯМ: 

 

Заповед № 02/04.02.2020г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни 

предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 

“Инвестиции в земеделски стопанства” както следва: 

Във връзка с заявление за самоотвод от Габриела Маринова Симеонова, член на 

КППП и оценител по процедура № BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 

“Инвестиции в земеделски стопанства”, подадено до УС на МИГ Исперих и изложените в 

него мотиви, които считам за основателни, в състава на КППП да бъдат извършени 

следните промени:  

 

II. Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Габриела Маринова Симеонова да бъде заменена в състава на КППП с определената 

за резервен член Катя Георгиева Йорданова – член на Общото събрание на „СНЦ 

МИГ Исперих“.  

2. На основание чл.10, ал.2 от рамков договор №  01/29.03.2018г., сключен с Габриела 

Маринова Симеонова прекратявам изпълнението на анекс № 06/04.02.2020г.  

3. Да се подготви и подпише договор с Катя Георгиева Йорданова – външен оценител по 

процедура BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в 

земеделски стопанства”, във връзка с настоящата заповед.  
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4. Удължавам срока за извършване на оценка на проектните предложения по процедура  

BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства“  до 09.04.2020г. 

5. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Ростислав Енчев – технически 

асистент и предстедател на КППП. 

6. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на посочените служители, за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

Председател на УС  на 

СНЦ „МИГ-Исперих“: 

................................................ 

      (Даниел Димитров) 

 

Запозната съм със съдържанието на заповед № КППП-08/04.03.2020г.: 

  

Ростислав Величков Енчев     ................................. 


