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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла 

Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

 
Приложение №1  

към Протокол №2/22.02.2019 г. за оценка на етап АСД  

 

 

СПИСЪК  НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ОТГОВАРЯЩИ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА АСД И ПРЕМИНАВАЩИ ЗА ТФО 

ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.161 МИГ БЯЛА СЛАТИНА - 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

СТОПАНСТВА“ 

 

НОМЕР НА ПП НАИМЕНОВАНИЕ КАНДИДАТ СТАТУС 

BG06RDNP001-19.161-0001 Модернизиране на 

земеделското стопанство на 

„ЗП Любен Лазаров Славов“ 

чрез закупуване на земеделска 

техника 

ЗП Любен Лазаров Славов Преминава за последваща 

оценка 

BG06RDNP001-19.161-0002 „Закупуване на земеделска 

техника за повишаване на 

производителността и 

ефективността в животновъдно 

стопанство на млад фермер на 

територията на МИГ "Бяла 

Слатина“ 

СТЕЛА НИКОЛАЕВА 

ИЛИЕВА 

Преминава за последваща 

оценка 

BG06RDNP001-19.161-0003 Модернизация на земеделското 

стопанство на ЗП Борислав 

Земеделски производител 

БОРИСЛАВ ВЕЛЧЕВ 

Преминава за последваща 

оценка 
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Мотовски чрез закупуване на 

земеделска техника 

МОТОВСКИ 

BG06RDNP001-19.161-0004 Инвестиции в модернизация на 

кравеферма за производство на 

мляко 

ЗП Благовест Нецов Бочев Преминава за последваща 

оценка 

BG06RDNP001-19.161-0005 Подкрепа за модернизация на 

земеделското стопанство на 

млад земеделски производител 

Ангел Христов 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛ АНГЕЛ 

АСЕНОВ ХРИСТОВ 

Преминава за последваща 

оценка 

BG06RDNP001-19.161-0006 Модернизация на земеделското 

стопанство на ЗП Деян Гешев 

Земеделски производител Деян 

Славеев Гешев 

Преминава за последваща 

оценка 

 

 

Членове на КППП: 

 

1. Петко Павлов - /Председател/      /П/ 

2. Сашка Първанова - /Секретар/      /П/ 

3. Преслав Гайдарски - /Член с право на глас/    /П/ 

4. Добрин Савчев - /Член с право на глас/     /П/ 

5. Таня Петкова  - /Член с право на глас/     /П/ 

 


