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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ , ОТТЕГЛЕНИ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН  

СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ  

Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти”, Процедура №BG06RDNP001-19.096 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименование 

на кандидата 

Наименование на проектното предложение Основание за оттегляне 

1 BG06RDNP001-

19.096-0001 

ЕТ ПЕЙЧО 

ПЕЙКОВ - 

АТЛА МАРИЯ 

Подобряване на прилежаща бетонова инфраструктура, реконструкция на котелно 

помещение и закупуване на специализирано оборудване, осигуряващи възможност за по-

добро използване на факторите за производство, въвеждане на нов процес и опазване на 

околната среда, в предприятието на ЕТ Пейчо Пейков Атла Мария, с. Козаревец 

Промяна в инвестиционно 

намерение 

 

Дата:20.02.2019г. 

 

Утвърдил:  

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 

Подпис, п……………п 

Заличени данни по ЗЗЛД! 

Председател на УС на МИГ 
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