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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г. 

 
ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО” 
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Дата: 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО 
 
 

Кандидатът е : Физическо лице  Едноличен търговец  Юридическо лице  

 

Име на кандидата: _________________________________________________________________________________ 

 

Име на фирмата (съглано съдебното решение) _________________________________________________________ 

 

Идентификационен № : _________________________ 

 

Обект на посещението на място: 

 

Земя      

Сгради      

Машини, съоръжения и техническо оборудване  

Транспортни средства    

Персонал      

Друго      
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Попълва се от МИГ  Попълва се при посещение на място   
Активи, описани в бизнес плана, съгласно приложени документи и Справка за 

дълготрайните активи на семеделското стопанство 
 Налични активи на земеделското стопанство при извършване 

на посещение на място ( опис,замерване,преброяване) 

колона А  колона Б 

Земя  
 

  

 

Описание 

 

собствена 
 

 

(ха) 

Наета и 
арендована 

 

(ха) 

Общо 
 

 

(ха) 

 собствена 
 

 

(ха) 

Наета и 
арендована 

 

(ха) 

Общо 
 

 

(ха) 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

        ДА  НЕ  

        ДА  НЕ  

        ДА  НЕ  

        ДА  НЕ  

 

Попълва се от МИГ  Попълва се при посещение на място   
Активи, описани в бизнес плана, съгласно приложени документи и Справка за 

дълготрайните активи на семеделското стопанство 

 Налични активи на земеделското стопанство при извършване на 

посещение на място ( опис,замерване,преброяване) 

колона А  колона Б 

Сгради  
 

  

Описание 
 

брой 

Собствени 

площи 

 
(кв.м.) 

Наети 

площи 

 
(кв.м.) 

Общо 

площи 

 
(кв.м) 

  
брой 

Собствени 

площи 

 
(кв.м.) 

Наети 

площи 

 
(кв.м.) 

Общо 

площи 

 
(кв.м) 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

          ДА  НЕ  

          ДА  НЕ  

          ДА  НЕ  

          ДА  НЕ  
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 Налични активи на земеделското стопанство при извършване на 

посещение на място ( опис,замерване,преброяване) 

колона А  колона Б 

Машини,съоръжения и техническо оборудване  
 

  

 

Описание 

 

брой Собствени Наети Рег/Инв. № 

 
брой Собствени Наети Рег/Инв. № СЪОТВЕТСТВИЕ 

          ДА  НЕ  

          ДА  НЕ  

          ДА  НЕ  

          ДА  НЕ  

 

Попълва се от МИГ  Попълва се при посещение на място   
Активи, описани в бизнес плана, съгласно приложени документи и Справка за 

дълготрайните активи на семеделското стопанство 

 Налични активи на земеделското стопанство при извършване на 

посещение на място ( опис,замерване,преброяване) 

колона А  колона Б 

Транспортни средства  
 

  

 

Описание 

 

брой Собствени Наети Рег/Инв. № 

 
брой Собствени Наети Рег/Инв. № СЪОТВЕТСТВИЕ 

          ДА  НЕ  

          ДА  НЕ  

          ДА  НЕ  

          ДА  НЕ  
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колона А  колона Б 

Персонал  
 

 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

 брой  

Управленски     ДА  НЕ  
Административен    ДА  НЕ  
Производствен    ДА  НЕ  
Общ брой на персонала   Общ брой :  ДА  НЕ  

 

 

Допълнителни данни, които да бъдат проверени при посещението : 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Дейностите, за които се иска финансово подпомагане са осъществени преди 
подаване на заявлението за кандидатстване 

        

 да  не  Б/О   

        

 

Дейностите, за които се иска финансово подпомагане са частично осъществени 
преди подаване на заявлението за кандидатстване 

        

 да  не  Б/О   
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Попълва се при посещение на място  Попълва се от МИГ 
Описание на осъществените дейности :  Мярка Количество  Единична цена Стойност (лв.)  
1. .................          
2. .................          
3. ..................          
n. …………….      Общо    

 

 

 

 

Съществува съответствие между представените от кандидата и реалните данни 
      

 да  не   
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Становище по активи за извършеното посещение на място 

(техническо и физическо състояние на активите) 

 

Активи :  
 
______________________________      ___________________________________________________________________________ 
______________________________      ___________________________________________________________________________ 
______________________________      ___________________________________________________________________________ 
______________________________      ___________________________________________________________________________ 
______________________________      ___________________________________________________________________________ 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
подпис/печат  експерт МИГ/име 

 
 

______________________________________________________________________________ 
подпис/печат  експерт МИГ/име 

 
 

______________________________________________________________________________ 
                                                                    подпис/печат                    кандидат/име 

 


