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Решения на УС на МИГ-Попово по процедури: 

Протокол № 8/14.08.2018 г. 

Решение 1: Одобрява оценителния доклад на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.005 - 

МИГ Попово, мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и приложенията към 

него. 

Решение 2: Одобрява за финансиране 5 проекта, както и частично с размер на БФП - 119 450,83 

лв. проектът, класиран на шесто място до покриване на общият финансов ресурс по процедурата  в 

размер на 1 000 000 лв, съгласно списък на предложените за финансиране проектни предложения, 

подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да 

бъде предоставена на всеки от тях, приложение към оценителния доклад. 

Решение 3: Възлага на председателя на КППП да извърши корекция на бюджета на проект с 

номер BG06RDNP001-19.005-0006 наименование на проекта „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКА 

ТЕХНИКА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СТОПАНСТВОТО  НА ЗП ИВАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ“  

подаден от ЗП Иван Пламенов Иванов с оглед частичното му одобрение в размер  до достигане на  

разполагаемия финансов ресурс по процедурата.  При отказ от страна на кандидата класиран на шесто 

место подаденото от него проектно предложение да бъде частично финансирано, съгласно 

разполагаеми бюджет по процедурата председателят на КППП да предприеме аналогични действия по 

отношение на класирания на седмо място проект с номер BG06RDNP001-19.005-0007   с наименование на 

проекта “Закупуване на Трактор Valtra S 394 Smart Touch“ подаден от кандидат  ЕТ "АГРО - М - ДРАГОМИР 

ДОНЧЕВ". 

Решение 4: Възлага да изпълнителния директор на МИГ – Попово да изпрати чрез ИСУН 

одобрения оценителен доклад до ДФЗ в срок до 5 работни дни от одобряването му от УС. 

Решение 5: Възлага на изпълнителния директор на МИГ – Попово да уведоми кадидатът ЗП 

Иван Пламенов Иванов, че подадения от него проект с номер BG06RDNP001-19.005-0006 

наименование на проекта „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 

СТОПАНСТВОТО  НА ЗП ИВАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ“ е одобрен частично в срок до 5 работни 

дни от одобряването на оценителния доклад от УС, като му определи срок за възражение пред 

финансиращия проекта ДФЗ до 3 работни дни от датата на получаване на уведомлението. При  
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отказ от страна на кандидата класиран на шесто место подаденото от него проектно предложение да 

бъде частично финансирано, съгласно разполагаеми бюджет по процедурата изпълнителния директор 

на МИГ да предприеме аналогични действия по отношение на класирания на седмо място  

проект с номер BG06RDNP001-19.005-0007   с наименование на проекта “Закупуване на Трактор Valtra S 394 

Smart Touch“ подаден от кандидат  ЕТ "АГРО - М - ДРАГОМИР ДОНЧЕВ" 

 
Протокол № 9 от 10.09.2018 г. 
 

Решение 1: Одобрява оценителния доклад на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.020 - 

МИГ Попово, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура",  и приложенията към него.  

Решение 2: Одобрява за финансиране 2 проекта, съгласно списък на предложените за 

финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях, приложение към 

оценителния доклад. 

Решение 3: Възлага да изпълнителния директор на МИГ – Попово да изпрати чрез ИСУН 

одобрения оценителен доклад до ДФЗ в срок до 5 работни дни от одобряването му от УС. 

 
Протокол № 3 от 12.02.2019 г. 
 

Решение 1: Одобрява оценителния доклад на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.129 - 

МИГ Попово, мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, и 

приложенията към него.  

Решение 2: Одобрява за финансиране 2 проекта, съгласно списък на предложените за 

финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях, приложение към 

оценителния доклад. 

Решение 3: Възлага да изпълнителния директор на МИГ – Попово да изпрати чрез ИСУН 

одобрения оценителен доклад до ДФЗ в срок до 5 работни дни от одобряването му от УС. 
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Протокол № 5 от 19.04.2019 г. 
 

Решение 1: Одобрява оценителния доклад на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.183 - 

МИГ Попово, мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, и приложенията към 

него.  

Решение 2: Одобрява за финансиране 8 проекта, съгласно списък на предложените за 

финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях, приложение към 

оценителния доклад. 

Решение 3: Възлага да изпълнителния директор на МИГ – Попово да изпрати чрез ИСУН 

одобрения оценителен доклад до ДФЗ в срок до 5 работни дни от одобряването му от УС. 

 


