”Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Eвропа инвестира в селските райони”
Договор за предоставяне на финансова помощ № РД 50 – 149/13.10.2011

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ /КАНДИДАТИ/ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЯТА
ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ КЪМ СНЦ „МИГ ‐ РАЗЛОГ” ПО ВТОРИ И
ТРЕТИ ПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
След проведени заседания на 20.12, 21.12 и 27.12.2012г. на Комисията за избор на
проекти по Стартегията за местно развитие към СНЦ „МИГ ‐ Разлог”, членовете на КИП
одобриха за финансиране и класираха на 27.12.2012г. следните проектни
предложения:


1.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Наличен бюджет за този прием: 463 140, 54 лв.

Наименование на кандидата и булстат:
Седалище:

ЕТ „Елиас – Елена Тонкова”, с управител Елена
Тонкова
гр. Разлог, ул. „Младост” №11, общ. Разлог, обл.
Благоевград

Наименование на проекта:

„Извършване на строително‐монтажни и довършителни
работи на къща за гости в гр. Разлог, общ. Разлог, обл.
Благоевград ”

Уникален идентификационен № на
проекта:
Уникален регистрационене номер:
Дата и час на входиране в „МИГ ‐ Разлог”
Място на инвестицията

РД 50 ‐149/312/06

Инвестиция в:
Сума на инвестицията:
Кандидатства за 70% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП

06
01.10.2012г., 17:07:13 часа
гр. Разлог, ул. „Младост” №11, общ. Разлог, обл.
Благоевград
1. Архитектура; 2. Обзавеждане; 3. Електро; 4.
ВиК; 5. Отопление; 6. Соларна инсталация;
7.Вертикална планировка
81 289,60 лв.
56 902, 72 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи. Фирмата е с добре начертана политика
за развитие на интегриран селски туризъм, с
включен елемент на ползване на природните и
исторически ресурси на територията на община
Разлог
за
разработване
на
атрактивни
туристически пакети.

Стратегия за местно развитие
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”
2760 гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” №1
тел./факс 0747 96330, моб. тел. 0888224459, e‐mail: razlog_mig@abv.bg, www.mig‐razlog.org

”Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Eвропа инвестира в селските райони”
Договор за предоставяне на финансова помощ № РД 50 – 149/13.10.2011

2.

Наименование на кандидата и булстат:
Седалище:
Наименование на проекта:

„Изграждане на семеен хотел за селски туризъм чрез
пристрояване , разширение и надстрояване на къща за
гости в село Годлево, община Разлог”

Уникален идентификационен № на
проекта:
Уникален регистрационене номер:
Дата и час на входиране в „МИГ ‐ Разлог”

РД 50 – 149/ 312/07

Място на инвестицията
Инвестиция в:

с. Годлево, ул., общ.Разлог, обл.Благоевград
1.Конструкция., 2. Архитектура., 3. ВиК., 4. Електро.;
5. ОВК; 6. Вертикална планировка
274 891,95лв.
192 424,36 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Приложени са всички изискуеми
документи. Бизнес планът е реалистичен,
надгражда съществуващ успешен малък бизнес.

Сума на инвестицията:
Кандидатства за 70% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП

3.

„Асенова къща” ЕООД, с управител Цветана
Димитрова Крайнова
с. Годлево, ул., общ.Разлог, обл.Благоевград

Наименование на кандидата и булстат:
Седалище:

07
30.11.2012г., 10:38:51 часа

ЕТ „Д‐р Славчо Анастасов”, с управител Славчо
Петров Анастасов
гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф” №37А, общ.Разлог,
обл.Благоевград

Наименование на проекта:

„Техническо оборудване на център за дентална помощ
ЕТ „Д‐р Славчо Анастасов” – гр. Разлог”

Уникален идентификационен № на
проекта:
Уникален регистрационене номер:
Дата и час на входиране в „МИГ ‐ Разлог”

РД 50 – 149/ 312/08

Място на инвстицията

гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф” №37А, общ.Разлог,
обл.Благоевград
1.Апекс‐локатор с тест за виталитет, 2. Ендодонтски
мотор, 3. Комбиниран апарат за кореново
запълване., 4. Дентален юнит; 5 Наконечник за
ръчни пили; 6. Наконечник за машинни пили; 7.
Прав наконечник; 8. Турбина; 9. Интраорална
камера; 10. Ендодонтски ултразвуков накрайник;
11. Машинни пили за ендодонтска работа; 12.

Инвестиция в:

08
30.11.2012г., 12:50:55 часа

Стратегия за местно развитие
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”
2760 гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” №1
тел./факс 0747 96330, моб. тел. 0888224459, e‐mail: razlog_mig@abv.bg, www.mig‐razlog.org

”Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Eвропа инвестира в селските райони”
Договор за предоставяне на финансова помощ № РД 50 – 149/13.10.2011

Сума на инвестицията:
Кандидатства за 70% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП

4.

Комплект кофердам; 13. Стоматологичен шкаф; 14.
Преносим компютър
54 738,00 лв.
38 286,43 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Приложени са всички изискуеми
документи. Проектното предложение е в пълно
съответствие с целите и приоритетите на СМР и
мярка 312. Комисията редуцира разходите за
консултантски услуги с 43,10 лв.

Наименование на кандидата и булстат:
Седалище:

„АИК 79” ЕООД, с управител Асен Иванов Крайнов
гр. Разлог , ул. „Цар Самуил” №36, общ.Разлог,
обл.Благоевград

Наименование на проекта:

„Изграждане и оборудване на
градински център „АИК 79” ЕООД – гр. Разлог”

Уникален идентификационен № на
проекта:
Уникален регистрационене номер:
Дата и час на входиране в „МИГ ‐ Разлог”

РД 50 – 149/ 312/09

Място на инвестицията

гр. Разлог , ул. „Цар Самуил” №36, общ.Разлог,
обл.Благоевград
1.Изграждане на оранжения, 2. Изграждане на
поливна система., 3. Информационна табела, 4.
Самоходна моторна косачка.; 5. Моторна косачка;
6. Ножица за жив плет; 7. Телескопична ножица за
кастрене; 8. Мотофреза; 9. Автомобил; 10.
Информационен сайт
55 122,83 лв.

Инвестиция в:

Сума на инвестицията:
Кандидатства за 70% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП



09
30.11.2012г., 13:43:37 часа

38 585, 98 лв.

Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Приложени са всички изискуеми
документи. Планираните дейности са реалистични,
нови за територията и могат да доведат до
създаване на успешен и устойчив малък бизнес.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Наличен бюджет за този прием: 125 173, 12 лв

Стратегия за местно развитие
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”
2760 гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” №1
тел./факс 0747 96330, моб. тел. 0888224459, e‐mail: razlog_mig@abv.bg, www.mig‐razlog.org

”Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Eвропа инвестира в селските райони”
Договор за предоставяне на финансова помощ № РД 50 – 149/13.10.2011

1.

Наименование на кандидата и булстат:
Седалище:

„Велеви 11” ООД, с управител Ваня Костадинова
Велева
гр. Разлог, ул. „Голак” №33, общ. Разлог, обл.
Благоевград

Наименование на проекта:

„Повишаване на конкурентоспособността на „Велеви
11” ООД, чрез модернизация на производството на
прясно краве мляко”

Уникален идентификационен № на
проекта:
Уникален регистрационене номер:
Дата и час на входиране в „МИГ ‐ Разлог”
Място на инвестицията:
Инвестиция в:

РД 50 ‐149/121/05

Сума на инвестицията:
Кандидатства за 42,5 % ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП



05
08.08.2012г., 09:52 часа
гр. Разлог, м-т Скоко- полето; обл. Благоевград
1.Поилки за крави; 2. Вентил против замръзване; 3.
Блокади; 4. Командни лостове за управление на
блокадите; 5. Делители; 6. Тилна тръба за
ограничаване на делителите; 7. Долна тръба за
делителите; 8. Фалшив делител за оформяне на
пасажи; 9. Отваряеми врати за затваряне на
скреперни пътеки и пасажи до 6.; 10. Рампа; 11.
Блокади от 2 тръби за ограничаване на
хранителната пътека; 12. Лента за скрепера; 13.
Метална каналетка за скрепера; 14. Скреперна
група за почистване на торови пътеки 3,5м; 15.
Скреперна група за почистване на торови пътеки
6м; 16. Крила за скреперите; 17. Хидравлика за
скреперите; 18. Доставка и монтаж на Доилна зала
4+4;
137 914,35 лв.
58 674,90 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи.
Предвидените
дейности
са
реалистични, устойчивостта и рентабилността са
обосновани.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Наличен бюджет за този прием: 156 466, 40 лв
Стратегия за местно развитие
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”
2760 гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” №1
тел./факс 0747 96330, моб. тел. 0888224459, e‐mail: razlog_mig@abv.bg, www.mig‐razlog.org

”Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Eвропа инвестира в селските райони”
Договор за предоставяне на финансова помощ № РД 50 – 149/13.10.2011

1.

Наименование на кандидата и булстат:
Седалище:

„Нов път”, с управител Жулиета Петрова Кулина
гр. Разлог, пл. „Преображение” №1, общ. Разлог,
обл. Благоевград

Наименование на проекта:

Реконструкция на съществуваща масивна сграда в
„Селскостопански център за консултации, търговия на
едро и дребно с торове и препарати за растителна
защита” гр. Разлог

Уникален идентификационен № на
проекта:
Уникален регистрационене номер:
Дата и час на входиране в „МИГ ‐ Разлог”
Място на инвестицията

РД 50 ‐149/311/10

Инвестиция в:
Сума на инвестицията:
Кандидатства за 70% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП



1.

10
07.12.2012г., 15:18:40 часа
гр.Разлог, общ. Разлог, УПИ VIII, кв.1, ПИ
61813.750.5214
1. Архитектура; 2. ВиК; 3. Електро; 4. Ограда; 5.
Обзавеждане; 6. Асамблиран компютър
109 113,17 лв., допустими разходи 106 113,17 лв.
73 657, 38лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи. Бизнес планът е реалистичен и
балансиран. Редуциране на разходите за
консултантски услуги до левовата равностойност
на 2 000 евро, съгласно Процедура 5.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
Наличен бюджет за този прием: 156 466,40 лв

Наименование на кандидата и булстат:
Седалище:
Наименование на проекта:
Уникален идентификационен № на
проекта:
Уникален регистрационене номер:
Дата и час на входиране в „МИГ ‐ Разлог”
Място на инвестицията
Инвестиция в:
Сума на инвестицията:

СНЦ „Ски клуб Разлог”, с председател Нели
Георгиева Стойчева
гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф” №116, общ. Разлог,
обл. Благоевград
„Ски Клуб Разлог – спорт и топлина за нашите деца”

РД 50 ‐149/321/11
11
07.12.2012г., 16:07 часа
гр. Разлог, общ. Разлог, ул. „Охрид” 16-А
1. Ски оборудване; 2. Ски екипировка
48 312.60 лв.

Стратегия за местно развитие
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”
2760 гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” №1
тел./факс 0747 96330, моб. тел. 0888224459, e‐mail: razlog_mig@abv.bg, www.mig‐razlog.org

”Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Eвропа инвестира в селските райони”
Договор за предоставяне на финансова помощ № РД 50 – 149/13.10.2011

2.

Кандидатства за 70% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП

48 312.60 лв.

Наименование на кандидата и булстат:

СНЦ „Шанс”, с председател Лидия Славчова
Панкова
гр. Разлог, ул. „Пирин” №2, общ. Разлог, обл.
Благоевград

Седалище:
Наименование на проекта:

„Подобряване системата на обслужване в социалните
услуги на Сдружение „Шанс”

Уникален идентификационен № на
проекта:
Уникален регистрационене номер:
Дата и час на входиране в „МИГ ‐ Разлог”
Място на инвестицията

РД 50 ‐149/321/12

Инвестиция в:
Сума на инвестицията:
Кандидатства за 70% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП



1.

Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи. Проектът съответства на целите на
мярката, СМР, както и планове и програми за
развитие на община Разлог.

12
10.12.2012г., 17:30:29 часа
гр. Разлог, общ. Разлог, ул. „Пирин” №2, обл.
Благоевград
1. Закупуване на специализирано транспортно
средство; 2. Визуализация /стикери, табела,
брошури/
100 680.00 лв.
99 180 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи. Инвестицията отговаря на целите на
мярката, СМР, както и планове и програми за
развитие на община Разлог. Комисията редуцира
разходите за управление на проекта и отчетните
документи с 1 500 лв.

Мярка 323 „Съхраняване и възобновяване на селското наследство”
Наличен бюджет за този прием: 219 052, 96 лв

Наименование на кандидата и булстат:

СНЦ „Дестинация Разлог”, с председател Валентин
Христов Коцаков

Стратегия за местно развитие
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”
2760 гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” №1
тел./факс 0747 96330, моб. тел. 0888224459, e‐mail: razlog_mig@abv.bg, www.mig‐razlog.org

”Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Eвропа инвестира в селските райони”
Договор за предоставяне на финансова помощ № РД 50 – 149/13.10.2011

Седалище:

гр. Разлог, ул. „Шейново” №13, общ. Разлог, обл.
Благоевград

Наименование на проекта:
Уникален идентификационен № на
проекта:
Уникален регистрационене номер:
Дата и час на входиране в „МИГ ‐ Разлог”
Място на инвестицията
Инвестиция в:

„ Разгледай, чуй и опитай Разлог!”

Сума на инвестицията:
Кандидатства за 70% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП

РД 50 ‐149/323/13
13
12.12.2012г., 11:19:50 часа
гр. Разлог, ул. „Шейново” 13, общ. Разлог
Оборудване и обзавеждане на офис, изготвяне на
уебсайт, лого, регистриране на регионална
търговска марка, информационни табла и винили,
дигитализиране на автентичен фолклор, брошури и
химикали,
популяризиращи
туристическите
услуги, изготвяне и отпечатване на пътеводител за
община Разлог, подготовка и провеждане на
различни фестивали и др.
158 577,12лв.
158 577,12лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи.

03.01.2013г.
гр. Разлог

Изготвил: Мария Манушкина
/експерт СМР , СНЦ „МИГ ‐ Разлог”/

Стратегия за местно развитие
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”
2760 гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” №1
тел./факс 0747 96330, моб. тел. 0888224459, e‐mail: razlog_mig@abv.bg, www.mig‐razlog.org

