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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-04/17.02.2020г. 

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

председателя на УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ 

 

Относно: Допълване 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”, във връзка с извършване на посещение на 

място за проектни предложения, включващи разходи за строително - монтажни 

работи.  

На основание: 

 Глава 2, Раздел 2, чл. 47, ал. 8 на  „Процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитите, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 и ЕЗФРС 

на територията на „МИГ ИСПЕРИХ“ 

 

I. ДОПЪЛВАМ: 

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”, като: 

1. Определям следните членове от екипа на МИГ Исперих, които да извършат 

посещение на място, като част от проверката на административното съответствие и 

допустимост на проектните предложения:  

 Емилия Иванова Германова – изпълнителен директор. 

 Гинка Маринова Георгиева – експерт по прилагане на СВОМР.  

 

II. Н А Р Е Ж Д А М: 

2. Във връзка с извършване на оценка за административно съответствие и 

допустимост да се извърши посещение на място за проект с рег. № BG06RDNP001-

19.342-0004, включващ разходи за строително-монтажни работи, подаден от 

„Черникови“ ЕООД, Булстат 204470476, адрес на управление: гр.Исперих, ул. 

Лудогорие, номер 12, вx. А, ет. 1, ап. 2, общ. Исперих 
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3. Срокът за извършване на посещение на място е до 21.02.2020г. 

4. 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) 

 

 

Запознат съм със съдържанието на заповед № КППП-04/17.02.2020г.: 

   

1. Гинка Маринова Георгиева     ................................. 

 

2. Емилия Иванова Германова    .................................  

 

 


