”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

Утвърдил:
/Венета Нанева – председател на УС на СНЦ „МИГ ‐ Разлог”/
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ /КАНДИДАТИ/ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЯТА
ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ КЪМ СНЦ „МИГ ‐ РАЗЛОГ” ПО ВТОРИ
ПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2014Г.
След проведено заседание на 26.09.2014г. на Комисията за избор на проекти по
Стартегията за местно развитие към СНЦ „МИГ ‐ Разлог”, членовете на КИП одобриха за
финансиране и класираха на 26.09.2014г. следните проектни предложения:


1.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
Наличен бюджет за този прием: 94 169,86 лв.

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

Община Разлог
гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №1,
общ. Разлог, обл. Благоевград
„Рехабилитация на квартален парк в град Разлог –
детски съоръжения и паркови елементи“
на УИН РД 50 – 149/322/44

Уникален идентификационен №
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:

44
19.09.2014г., 14:21:27 часа
гр. Разлог, ул. „Шипка”, общ. Разлог, обл.
Благоевград
Рехабилитация на квартален парк, чрез
оборудването му със съвременни, устойчиви на
външни условия, атрактивни и безопасни детски
съоръжения за игра и обзавеждането му с
паркови елементи – пейки, кошчета.
35 004,00 лв.
35 004,00 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Приложени са всички изискуеми
документи. Планът за действие е ясен, изпълним
и добре обоснован. Проектното предложение
съдържа обективно проверими индикатори.
Община Разлог
гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №1,
общ. Разлог, обл. Благоевград
"Рехабилитация на детски площадки
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съоръженията към тях в населените места на
територията на Община Разлог"
на УИН РД 50 – 149/322/45

Уникален идентификационен №
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

45
19.09.2014г., 15:37:10 часа
гр. Разлог, ул. „Илинден”, ул. „Александър
Стамболийски“ №31, и в с. Баня, общ. Разлог,
обл. Благоевград
Основните дейности, предвидени в проекта са:
Рехабилитация на детски площадки на
територията на община Разлог, чрез доставка и
монтаж на съоръжения и паркови елементи. Ще
бъдат рехабилитирани 2 бр.детски площадки в
град Разлог, като в едната ще бъдат монтирани
фитнес уреди на открито и паркови елементи и 1
бр. в с. Баня.
59 165,00 лв.
59 165,00 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Приложени са всички изискуеми
документи. Планът за действие е ясен, изпълним
и добре обоснован. Проектното предложение
съдържа обективно проверими индикатори.

Мярка 323 „Съхраняване и възобновяване на селското наследство”
Наличен бюджет за този прием: 17 217,35 лв
1.

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

СНЦ „Агенция за развитие и образование”, с
председател Елена Иванова Тумбева
гр. Разлог, ул. „Шейново” №13, ет.1, общ. Разлог,
обл. Благоевград
Създаване на туристическа карта "Културното
наследство на Община Разлог"
на РД 50 ‐149/323/43

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

43
18.09.2014г., 16:28:48 часа
гр. Разлог, ул. „Шейново” №13, ет.1, ателие 2, общ.
Разлог, обл. Благоевград
1. Изготвяне и разпространение на „Карта на
културното наследство на Община Разлог“ ;
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Сума на инвестицията:
Кандидатства за 100% ‐ одобрена сума
Резюме на становищата на членовете на
КИП

2. Изготвяне
и
разпространение
на
информационни брошури на културни
обекти на територията на Община Разлог.
17 217,00 лв.
17 217,00 лв.
Кандидатът, дейностите и предвидените разходи
са допустими. Представени са всички изискуеми
документи. Проектното предложение ще се
изпълни
посредством
ясно
формулирани,
дефинирани и последователни дейности. С
реализирането на преокта ще предоставя на
местните хора полезна информация и материали
за културното наследство в община Разлог. Планът
на действие е изпълним и ясно описан.

26.09.2014г.
гр. Разлог

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