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ПРОТОКОЛ ОТ ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО  

 

 
Дата на посещението …………………….2013 г.  
 
Място и адрес на посещението:  
 
 

1. Обща информация 
 
Вх. номер на проекта  ..... 
№ на мярката към СМР ..... 
Наименование на проекта ... 
№ на договора  ... 
Получател на финансовата 
помощ, адрес 

..... 

..... 
Булстат   
Данни за контакт  Тел:  E-mail: 

Вид на инвестицията  Доставка    Строителство  
 Друго   

 
  Вид на посещението  Преди подписан 

договор с бенефициента  
 След подписан 

договор с бенефициента  

Основание за посещението  

 Предварителна 
проверка на място 

  Последваща проверка  

  Проверка преди 
окончателно плащане  
 

 Друго* 

*Забележка  
Представен отчет от бенефициента за приключил етап от проекта. 

 

 
 
 

Проведени срещи: 1 броя 
Име Позиция/начин на участие в проекта 
… …. 
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2. Резултати от посещението 
 

Наблюдения върху документите, доказващи осъществяването на дейността и резултатите от 

нея: 

Представената докумнтация изцяло съотвества на предвидените за реализиране 

проектни дейности  описани в заявлението за кандидатстване.  

Наблюдения върху резултатите от осъществяването на дейността и съответствието им със 

заложеното в договора: 

Неприложимо към момента на извършване на посещението на място 

Възникнали или очаквани трудности за осъществяването на дейността по начина, по който е 

предвидена в договора: 

 

Неприложимо към момента на извършване на посещението на място 

Заключение: 
Планираните за извършване строително ремонтни дейности,съгласно пиложените КСС 
в проектното предложение не са изпълнени и съответстват на установеното фактическо 
състояние на обекта. Всички приложени проектни документи доказват реалното 
състояние на обекта и необходимостта от предвидените за извършване ремонти 
дейности. 
 
Общи наблюдения  
Цялата приложена проектна документация към подаденото заявление изцяло съответства на 

целите, дейностите и изискванията определени в Наредба 8/03.04.2008 г. както и на 

критериите за оценка на проекти за инвестиции, които ще се осъществяват на територията на 

община Попово. 

 
3. Наличност на активите 

 
Описание на активите за които 

се кандидатства с проект 
Описание на активите за 
който се кандидатства, 
налични към датата на 

проверка 

Дата на 
доставка 

Д С Д* 
 

(Да/Не) 

1.    
*Доставчик, съгласно договор 

 Неприложимо  
 

4. Други констатации  
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Не са открити нередности, нередовности и/или разминавания в представените проектни 

документи подадени към заявлението за кандидатсване. Целият пакет от представени 

документи съответства на утвърдените образци и изискванията посочени в  Наредба 

8/03.04.2008 г. и насоките за кандидатстване към СМР на Фондация „МИГ Попово”. 

 
 
5. Имена и подписи на участващите в проверката 
 
За екипа на посещението: За получателя на финансова помощ 
 

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

Катя Тодорова Желязкова 

 

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

 

 

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

Даниел Ангелов Мисирджиев 

За свидетел: *  
 

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

 

 

 

 


