”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 ПЪРВИ
ПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2013Г.
След проведени заседания на 03.06 и 06.06.2013г. на Комисията за избор на проекти по
Стартегията за местно развитие към СНЦ „МИГ ‐ Разлог”, членовете на КИП одобриха за
финансиране и класираха на 03.06.2013г. и 06.06.2013г. следните проектни
предложения:
 Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Наличен бюджет за този прием: 624 149,15 лв.

1.

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

2.

Наименование на кандидата и булстат:
Седалище:

"Боби ‐ 2007" ЕООД, с управител Стефан Борисов
Караджов
гр. Разлог, ул. „Грънчарска” №17, общ. Разлог,
обл. Благоевград
„Закупуване
на
строителна
техника
и
оборудване”
УИН РД 50 – 149/312/14

14
25.03.2013г., 16:18:20 часа
гр. Разлог, ул. „Грънчарска” №17, общ. Разлог,
обл. Благоевград
1. Багер – товарач; 2. Хидравличен чук; 3.
Багерна кофа
133 600.00 лв.
93 520.00 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.
"Галарис БГ" ЕООД, с управител Георги Христов
Огнянов
с. Горно Драглище, ул.”Четиринадесета” № 12,
общ.Разлог, обл.Благоевград
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Наименование на проекта:

"Къща за гости" в УПИ XII ‐ 335, кв. 35,
с. Добърско, общ. Разлог

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

РД 50 – 149/ 312/15

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

3.

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 инвстицията
Инвестиция в:

Сума на инвестицията:
Кандидатства за 62.75% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на

15
03.04.2013г., 16:11:37 часа
с. Добърско, ул., общ.Разлог, обл.Благоевград
1. Архитектура., 2. ВиК., 3. Електро.; 4. ОВК; 5.
Вертикална планировка и ограда; 6. Пердета,
корнизи и спално бельо; 7. Черна и бяла техника;
8. Мебели
191 236.24 лв.
133 865.37 лв.
Kандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи. Предлагането на туристически
продукт от "Галарис БГ" ЕООД благоприятства
развитието на селски туризъм в общината,
съхранението на традициите и културното
наследство. Реализирането на проекта ще доведе
до откриване на нови работни места и
насърчаване на предприемачеството в селските
райони. Целите на проекта съответстват на
приоритетите на мярката.
ЕТ "Пирин 2012 ‐
Анастасия Чобанова", с
управител Анастасия Иванова Чобанова
гр. Разлог, ул. „Тодор Александров” №4,
общ.Разлог, обл.Благоевград
Изграждане на група дървени къщи за гости

РД 50 – 149/ 312/16
16
09.04.2013г., 15:16:30 часа
гр. Разлог, м. „Писана черква”, общ.Разлог,
обл.Благоевград
1.СМР Къща 1 и Къща 2 – част дървения;
2.СМР Къща 1 и Къща 2 част Конструкция,
Архитектура, Ограда, ВиК, Електро и Вертикална
планировка
311 679.82 лв.
195 583.00 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
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4.

КИП

са допустими. Представени са всички изискуеми
документи. Проектното предложение има за цел
да развие печеливш бизнес в община Разлог със
създаването на две къщи за гости в землището на
града. Предлагането на туристически продукт от
ЕТ "Пирин 2012 ‐ Анастасия Чобанова"ЕООД
благоприятства развитието на селски туризъм в
общината. Реализирането на проекта ще доведе
до откриване на нови работни места и
насърчаване на предприемачеството в селските
райони. Целите на проекта съответстват на
приоритетите на мярката.

Наименование на кандидата и булстат:

"Тринити ЕМ ТИ ВИ" ЕООД, с управител Валери
Любенов Татарски
гр. Разлог , ул. „Христо Ботев” №2, общ.Разлог,
обл.Благоевград

Седалище:
Наименование на проекта:

„Подобряване на качеството на консултантските
услуги и услугите в инвестиционното проектиране на
територията на община Разлог”

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

РД 50 – 149/ 312/18

Инвестиция в:

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

18
29.04.2013г., 09:23:00 часа
гр. Разлог , ул. „Христо Ботев” №2, общ.Разлог,
обл.Благоевград
1.Закупуване на специализиран софтуер за
проектиране; 2. Оборудване и обзавеждане на
офис; 3. Изготвяне на информационни табели и
брошури;
44 106,13 лв.
27 338.97 лв.

След редукция на бюджета, който включва
недопустима дейност по мярката, а именно:
„Организиране и провеждане на обучение по
ЕВРОКОД” в размер на 4 235 лв. Това води до
редукция на общите допустими разходи с 415, 46
лв, включващи консултантски услуги /редуцирани
с 236,44 лв./, разходи за информационна табела
/редуцирани с 41,31 лв./ и рекламни брошури
/редуцирани с 137,71 лв./. Наложена е и
редукция на „Индивидуално обучение за работа с
програмен продукт Tower 7” в размер на 400 лв.
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Общата редукция на проектното предложение е в
размер на 5050, 46 лв.
Според членовете на КИП, кандидатът, дейностите
и
предвидените
разходи
са
допустими.
Представени са всички изискуеми документи.
Проектното предложение има за цел да развие
печеливш бизнес в община Разлог в областта на
предоставяне на услуги свързани със обследване,
сертифициране и паспортизация на сгради за
енергийна
ефективност,
предоставяне
на
специализирани консултантски услуги свързани,
управление и консултации по изпълнението на
инвестиционни проекти и консултации на
различните етапи от строителния процес, както и
изготвянето на програми, насочени към
повишаване
на
енергийната
ефективност,
предоставяне на комплексни проектантски услуги.
Целите на проекта съответстват на приоритетите
на мярката.
5.

Наименование на кандидата и булстат:
Седалище:

"Рем‐Принт" ООД, с управител Ивайло Петров
Николов
гр. Разлог , ул. „Тодор Александров” №34,
общ.Разлог, обл.Благоевград

Наименование на проекта:

"Разнообразяване и иновативност на икономически
дейности във и извън община Разлог"

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

РД 50 – 149/ 312/20

Инвестиция в:

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

20
30.04.2013г., 15:43:32 часа
гр. Разлог , ул. „Преображение” №7, ет.3,
общ.Разлог, обл.Благоевград
1.Цветен дигитален принтер; 2. Широкоформатен
солвентен принтер; 3. Режещ плотер; 4. Принтер
за сублимационен печат; 5. Термопреса; 6.
Компютър; 7. Софтуер
39 094,80 лв.
27 366.36 лв.

Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи. Проектното предложение има за цел
да развие печеливш бизнес, свързан с
предлагането и предоставянето на рекламни
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продукти и услуги. Реализирането на проекта ще
доведе до откриване на нови работни места и
насърчаване на предприемачеството в селските
райони. Целите на проекта съответстват на
приоритетите на мярката.
6.

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

„Изграждане на къща
за гости с подземен гараж, фитнес и басейн в град
Разлог“

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

РД 50 – 149/ 312/22

Инвестиция в:

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



1.

"Праймъри Лийдър" ЕООД, с управител
Костадинка Христова Кърджиева
гр. Разлог , ул. „Св. Климент Охридски” №2,
общ.Разлог, обл.Благоевград

22
30.04.2013г., 16:18:47 часа
гр. Разлог , ул. „Св. св. Кирил и Методий”,
общ.Разлог, обл.Благоевград
1.Архитектура; 2. Електро; 3. ВиК; 4. ОВК; 5.
Басейн; 6. Ограда, Двор, Оборудване; 7.
Обзавеждане
162 383,25 лв.
113 668,27лв.

Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи. Реализирането на проекта ще доведе
до откриване на нови работни места и
насърчаване на предприемачеството в селските
райони. Целите на проекта съответстват на
приоритетите на мярката.

Мярка 323 „Съхраняване и възобновяване на селското наследство”
Наличен бюджет за този прием: 279 528,80 лв

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

СНЦ „Долината на Места”, с председател Любен
Петров Татрски
гр. Разлог, ул. „Христо Ботев” №2, ет. 2, общ.
Разлог, обл. Благоевград
"Проучване и популяризиране на туристическия
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Уникален идентификационен № на
проекта:
Уникален регистрационене номер:
Дата и час на входиране в „МИГ ‐ Разлог”
Място на инвестицията
Инвестиция в:
Сума на инвестицията:
Кандидатства за 100% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП

2.

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:
Кандидатства за 100% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП

потенциал на община Разлог"
РД 50 ‐149/323/19
19
30.04.2013г., 14:52:03 часа
гр. Разлог, ул. „Христо Ботев” 2, ет.2, общ. Разлог
1.Киоск – 9 бр.; 2. Проучване на туристическия
потенциал; 3. Отпечатване на алманах; 4. Дипляни;
5. Джобни карти; 6. Табела; 7. Поддържане на сайт
112 135 лв.
112 135 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи.
Реализирането
на
проектното
предложение ще доведе до утвърждаване на
община Разлог като предпочитана дестинация за
традиционен и алтернативен туризъм.
СОПД „МАИР ‐ Разлог”, с изп. директор Захари
Ангелов Беличенов
гр. Разлог, пл. „Преображение” №1, общ. Разлог,
обл. Благоевград
"Пътуващи традиции ‐ културната мозайка на
Разлог"
РД 50 ‐149/323/21
21
30.04.2013г., 16:11:10 часа
гр. Разлог, пл. „Преображение” 1, общ. Разлог
1.Подготовка и провеждане на фестивал; 2.
Комуникационен план; 3. Изработка на лого; 4.
Изработка на уеб-сайт; 5. Изработка на
интерактивна книга; 6. Закупуване на шатра; 7.
Изгитвяне на база данни на производители; 8. План
за медийно отразяване; 9. Изследване на
туристическия потенциал; 10. Регистрация на
търговска марка; 11. Изготвяне на проучване и
стратегия за развитие на фестивала;
162 400 лв.
162 400 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи. Проектното предложение има за
основна цел създаване на един завършен, нов
6
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културен туристически продукт, който не само ще
повиши традиционното културно самосъзнание на
региона, а и ще се превърне в предпоставка за
подобряване
на
икономическото
му
благосъстояние, чрез превръщането му в една по‐
привлекателна дестинация, както за местните, така
и за чуждестранните посетители.

7

