”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 КАНДИДАТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ КЪМ СНЦ „МИГ ‐ РАЗЛОГ” ПО ПЪРВИ ПРИЕМ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
След проведени заседания на Комисията за избор на проекти по Стратегията за местно
развитие към СНЦ „МИГ ‐ Разлог” на 26.08.2012г. и 31.08.2012г., членовете на КИП
одобриха за финансиране следните проектни предложения:


1.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Наличен бюджет за този прием: 231 570, 27 лв.

Наименование на кандидата:
Седалище:
Наименование на проекта:

Уникален идентификационен № на
проекта:
Уникален регистрационене номер:
Дата и час на входиране в „МИГ ‐ Разлог”
Инвестиция в:
Сума на инвестицията:
Кандидатства за 70% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП

2.

Наименование на кандидата :

ЕТ „Султана – Таня Копанарова”, с управител Таня
Копанарова
гр. Разлог, ул. „Изворите” №23, общ. Разлог, обл.
Благоевград
Къща за гости „Баба Къта” – промяна
предназначението на съществуваща жилищна
сграда, барбекю и ограда, УПИ XVI, кв.62, ПИ
61813.756.239 по плана на гр. Разлог, общ. Разлог,
обл. Благоевград
РД 50 ‐149/312/02
02
31.05.2012г., 15:19:38 часа
1. Архитектура и обзавеждане; 2. Електро; 3. ВиК;
4. Барбекю; 5. Ограда; 6. Вертикална планировка;
7. Соларна инсталация; 8. Отопление
117 452.46 лв.
82 216.72 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.
„Гарабийски 2012” ЕООД, с управител Петър Стоюв
Гарабийски

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:
Наименование на проекта:

Уникален идентификационен № на
проекта:
Уникален регистрационене номер:
Дата и час на входиране в „МИГ ‐ Разлог”
Инвестиция в:
Сума на инвестицията:
Кандидатства за 70% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП



1.

гр. Разлог, ул. „Черна река” №22,общ.Разлог,
обл.Благоевград
„Закупуване на строителна техника и оборудване
за извършване на изкопни работи на територията
на община Разлог и съседните й общини”
РД 50 – 149/ 312/01
01
23.04.2012г., 11:53:03 часа
1.багер товарач – 1 бр., 2.багерни кофи – 2 бр., 3.
палетни вилици за кофа – 1 бр., 4. хидравличен чук
– 1 бр.; 5. гребло за сняг – 1 бр.
178 980.00 лв.
125 286.00 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Приложени са всички изискуеми
документи. Проектното предложение дава ясна
представа за устойчивостта на идеята, чрез добре
балансирания бюджет и обосновка, направена на
база задълбочен анализ и проучвания на социално
– икономическата ситуация на региона.

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Наличен бюджет за този прием: 187 759, 68 лв

Наименование на кандидата:
Седалище:
Наименование на проекта:

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

ЕТ „Перун – Костадин Левенов”, с управител
Костадин Димитров Левенов
гр. Разлог, ул. „Св. Климент Охридски” №2, ет. 1,
ап.3, общ. Разлог, обл. Благоевград
„Оптимизация на производството в ЕТ „Перун –
Костадин Левенов” чрез инвестиции в енргийна
ефективност”
РД 50 ‐149/123/04
04
31.05.2012г., 15:19:38 часа
гр. Разлог, м-та „Пети Километър”, обл.
Благоевград
Подобряване
енергийната
ефективност
на
дърводелски цех за първична преработка на
дървесина чрез: демонтаж, доставка, монтаж на
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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

прозоречни системи; демонтаж, доставка, монтаж
на врати; СМР по монтаж на прозоречни системи и
врати и др.
49 637.52 лв.
29 782.51 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи. Инвестицията е свързана с повишаване
на показателите за енергийна ефективност на
сграден фонд, добре обоснована и целесъобразна.
Реалистични цели и бизнес план.
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