
   
 

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционнифондове 

 

СНЦ "МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА" 

ЗАПОВЕД  

№   50/ 25.10.2018 г. 

гр. Котел 

 На основание чл. 11, ал. 5, т. 2 от Постановление № 162 на Министерския съвет 

от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.и решение на Управителния съвет, 

взето с протокол № .... /  

НАРЕЖДАМ: 

1. Удължавам крайния срок за първи прием на документи по процедура за подбор на 

проекти с няколко крайни срока по Мярка  7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 

включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на 

енергия"от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица" до 19.11.2018 

г.17.00 часа.  

След промяната на крайния срока, ще бъде възстановена и възможността за задаване на 

допълнителни въпроси на електронната поща на процедурата, съгласно чл. 26, ал. 8 от 

ЗУСЕСИФ и чл. 5, ал. 3 от ПМС 162 от 05.07.2016 г. както следва: 

- Задаване на допълнителни въпроси и искане на разяснения - до 5.11.2018 г. 

- Получаване на отговори - до 12.11.2018 г. 

3. Възлагам на Изпълнителния директор направените промени да бъдат отразени в 

Обявата за прием на проектни предложения и Условията за кандидатстване по 

Мярка  7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в 

енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"от Стратегия за ВОМР на 

„МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица" 

2. Необходимите документи и информация да се публикуват на интернет сайта на СНЦ 

"МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица" и в Информационната система за управление и 

наблюдение "ИСУН 2020" 

3. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Изпълнителния директор на СНЦ 

"МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица" 

 



4. Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички служители на СНЦ "МИГ 

Котел, Сунгурларе и Върбица". 

       

      ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      на УС на СНЦ “МИГ  Котел, Сунгурларе  

      и Върбица“:     

      /Женета Милкова/ 


