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                         СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.240  

МИГ Завет-Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ – Втори прием.  

Код на процедурата в ИСУН 2020 - № BG06RDNP001 – 19.240 – S3 

Заповед за сформиране на оценителна комисия: № 01/ 09.01.2020 г. на заместник 

председателя на УС на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“ 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПОДМЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 

ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ – ВТОРИ ПРИЕМ 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.240-0002 „Реконструкция на Екопътека и 

прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. 

Кубрат, Община Кубрат - етап 2“ отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост и се допуска до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001 - 19.240  МИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. 

 

                                                                  РЕШЕНИЕ № 2 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.240-0002 „Реконструкция на Екопътека и 

прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. 

Кубрат, Община Кубрат - етап 2“ преминава етап техническа и финансова оценка на процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.240  МИГ Завет-Кубрат 

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ с окончателна оценка 40 точки и се одобрява за финансиране, както следва: 

 

- Размер на одобрена безвъзмездна финансова помощ  от МИГ Завет – Кубрат – 88 291,05 лв.; 

- Обща одобрена стойност на проекта – 88 291,05 лв.; 

- Интензитет на безвъзмездна финансова помощ – 100 %. 
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Подписи: 

                  Име Подпис 

Председател Хамди Кяшиф 
 

Секретар Селвихан Яваш 
 

 

Оценители 

Мария Джамбазова  
 

Василка Климова 

 

Юлиян Георгиев 
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