РЕГИСТЪР С ПРОЕКТИТЕ, ПОДАДЕНИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Име на
кандидата/
получателя

1
2
Мерки,
финансирани
от ПРСР 2014 2020г.
(ЕЗФРСР)
4.1
„Инвестиции
в земеделски
стопанства“
Код
на ЗП
Митко
процедурата
Жеков
BG06RDNP001 Маринов
-19.068

Име на проекта

3

Закупуване
на
земеделска техника
за
обработка
и
отглеждане
на
зърнено-житни
и
маслодайни култури
Код
на Агро Инвест Закупуване
на
процедурата
ИД ООД
специализирана
BG06RDNP001
селскостопанска
-19.068
техника
за
отглеждане
на
зърнено-житни
растения.

Заявен общ
Заявена
размер на
субсидия
разходите по
по
заявления заявления,
подадени в подадени
МИГ
в МИГ

4

126 801,00

291 418,67

5

Интензитет
на
заявената
помощ %

6

63 400,50

50%

145 709,34

50%

Одобрен
Субсидия по
общ размер проектите,
на разходите одобрени
по проект
от МИГ
от МИГ

7

Отхвърлено
/ оттеглено/
анулирано
заявление

Мотив за отхвърляне

Заявен
общ
размер на
разходите
по проект
към
УО/ДФЗ

Заявена
субсидия
към УО/
ДФЗ

Одобрен
общ
размер
на
разходите
по проект
от УО/
ДФЗ

Одобрена
субсидия
от УО/ДФЗ

Изплатена
субсидия

9

10

11

12

13

14

15

63 400,50

Н/П

Н/П

126 801,00

63 400,50

126 801,00

62 363,79

0,00

0,00

Н/П

Н/П

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

126 801,00

0,00

Код
на Зара
процедурата
ЕООД
BG06RDNP001
-19.068

Агро Закупуване
на
земеделска техника

293 370,00

146 685,00

50%

0,00

Закупуване
на
специализирана
земеделска техника

136 000,59

68 000,30

50%

136 000,59

68 000,30

Н/П

Закупуване
на
земеделска техника
и прикачен инвентар
за
нуждите
на
земеделското
стопанство
на
Едноличен търговец
"Стефка Иванова 2000"
Код
на ЗП
Христо Инвестиции
в
процедурата
Пантулов
земеделското
BG06RDNP001
стопанство на ЗП
-19.068
Христо Пантулов

208 430,00

104 215,00

50%

0,00

0,00

Н/П

275 500,00

137 750,00

50%

0,00

0,00 отхвърлено
на етап АСД

Код
на Импер ООД
процедурата
BG06RDNP001
-19.068
Код
на ЕТ
"Стефка
процедурата
Иванова
BG06RDNP001 2000"
-19.068

0,00 отхвърлено
на етап АСД

Проектното предложение не е
допустимо
по
критерий
"Размерът
на
общите
допустими разходи проекта е
по-малък или равен на 293
370,00 лева". Представената
оферта за стопанска техника е
на стойност 300 000,00 лева
без
ДДС.
Приложените
документи към проекта не
съответстват на насоките за
кандидатстване.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Н/П

136 000,59

68 000,30

136 000,59

67 559,01

0,00

Н/П

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Съгласно Удостоверение №
12-02-2715/05.12.2018г.
кандидатът е с постоянен
адрес гр. Стара Загора. На
основание чл.18, ал.1 от
Наредба № 22/14.12.2015г.,
проектното предложение се
отхвърля, защото кандидатът
не е с постоянен адрес на
територията на действие на
МИГ Гълъбово – Опан.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Код
на Антония
процедурата
Тенева
BG06RDNP001 Минова
-19.068

Закупуване
на
земеделски
инвентар за нуждите
на стопанството за
извършване
на
агротехнически
мероприятия
Код
на Агро лукс 1 Закупуване
на
процедурата
ООД
земеделска техника
BG06RDNP001
-19.068
Код
на "Шиков Агро" Модернизиране
на
процедурата
ЕООД
земеделското
BG06RDNP001
стопанство
на
-19.068
"ШИКОВ АГРО" ЕООД,
чрез закупуване на
трактор
и
селскостопански
инвентар
Код
на "ДИП" ООД
Модернизация с цел
процедурата
повишаване
BG06RDNP001
конкурентоспособ-19.068
ността на „ДИП” ООД

149 900,00

74 950,00

50%

0,00

293 370,00

146 685,00

50%

293 370,00

262 779,00

131 389,50

50%

0,00

0,00

386 276,43

144 711,86

49%

0,00

0,00 отхвърлено
на етап АСД

Код
на ЗП
процедурата
Михов
BG06RDNP001
-19.068

231 400,00

115 700,00

50%

0,00

0,00

Иван Инвестиции
в
земеделското
стопанство на ЗП
Иван Михов

0,00

146 685,00

Н/П

Н/П

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Н/П

Н/П

293 370,00

146 685,00

293 370,00

146 685,00

0,00

Н/П

Н/П

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

От извършена справка в ТР е
видно, че кандидатът е със
седалище
и
адрес
на
управление гр. Стара Загора.
На основание чл.18, ал.1 от
Наредба
№22/14.12.2015г.,
проектното предложение се
отхвърля, защото кандидатът
не е със седалище и адрес на
управление на територията на
действие на МИГ Гълъбово –
Опан.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Н/П

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Н/П

Код
на "Агролинк"
процедурата
ООД
BG06RDNP001
-19.068

Закупуване
на
селскостопанско
техника за нуждите
на
земеделското
стопанство
на
"Агролинк" ООД
Код
на Росен
Модернизиране на
процедурата
Господинов
земеделското
BG06RDNP001 Димов
стопанство на Росен
-19.068
Димов,
чрез
закупуване
на
трактор и прикачен
инвентар
Код
на „Исиан“ ЕООД Модернизиране на
процедурата
кравеферма в с.
BG06RDNP001
Васил Левски, общ.
-19.068
Опан
4.2
„Инвестиции
в преработка/
маркетинг на
селскостопан
ски
продукти“.
Код
на ЕТ
"Весна „Закупуване на
процедурата
Енчо линия за преработка
BG06RDNP001 Каравелов"
на биологични
-19.069
орехови ядки в
с.Мъдрец, общ.
Гълъбово"
Код
на „АВАГАНДИРА „Закупуване на
процедурата
– АГРО“ ООД технологично
BG06RDNP001
оборудване за
-19.464
производство на
млечни продукти“
6.4
„Инвестицион
на подкрепа
за

255 339,00

127 669,50

50%

255 339,00

127 669,50

Н/П

Н/П

255 339,00

127 669,50

255 336,60

127 668,30

127 668,30

212 100,00

106 050,00

50%

0,00

0,00

Н/П

Н/П

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 340,00

58 170,00

50%

116 340,00

Н/П

Н/П

116 340,00

58 170,00

116 340,00

145 339,00

72 669,50

50%

145 339,00

Н/П

145 339,00

72 669,50

0,00

0,00

0,00

293 120,00

146 560,00

50 %

293 120,00

Н/П

293 120,00

146 560,00

293 120,00

146 560,00

0,00

58 170,00

72 669,50 оттеглено

146 560,00 Н/П

58 170,00

0,00

неземеделск
и дейности“

Код
на ГЕОРГИЕВ
процедурата
АУТО ЕООД
BG06RDNP001
-19.172

Повишаване
конкурентоспособн
остта на ГЕОРГИЕВ
АУТО ЕООД чрез
закупуване
на
оборудване
Код
на ГЕОРГИЕВ
Повишаване
процедурата
АУТО ЕООД
конкурентоспособн
BG06RDNP001
остта на ГЕОРГИЕВ
-19.172
АУТО ЕООД чрез
закупуване
на
оборудване
Код
на ФРЕШ ИДЕАС Закупуване
на
процедурата
ЕООД
автономна
BG06RDNP001
безпилотна система
-19.172
компютърно
оборудване
Код
на АГРО ФРУТИ
процедурата
ФРЕШ ЕООД
BG06RDNP001
-19.172

Създаване и развитие
на иновативен за
региона логистичен
център на "Агро фрути
фреш"ЕООД,
село
Ястребово
Код
на БГ МЕБЕЛ ИТС Закупуване
на
процедурата
ЕООД
технологично
BG06RDNP001
оборудване
за
-19.172
производство
на
мебели от ПДЧ за
мебелен цех в гр.
Гълъбовo,
общ.
Гълъбово, обл. Стара
Загора

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 оттеглено
преди
стартиране
на
оценителния
процес
67 914,00
Н/П

97020,00

67 914,00

70%

97020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 144,33

140 101,03

70%

200 144,33

140 101,03

268 510,20

187 957,14

70%

268 510,20

187 957,14

Н/П

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Н/П

97 020,00

67 914,00

97 020,00

67 914,00

0,00

Н/П

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Н/П

Н/П

200 144,33

140 101,03

0,00

0,00

0,00

Н/П

Н/П

268 510,20

187 957,14

0,00

0,00

0,00

0,00 оттеглено
преди
стартиране на
оценителния
процес

Код
на
процедурата
BG06RDNP001
-19.172
Код
на
процедурата
BG06RDNP001
-19.172

ЕМ ПАУЪР 17 Закупуване
на
ООД
оборудване
за
нуждите на "ЕМ
ПАУЪР 17" ООД
ХИДРО
Създаване и развитие
КОНСТРУКТ
на иновативен за
ЕООД
територията мобилен
сервиз
за
хидравлични маркучи
Код
на ДИП ООД
Ремонт на сервиз за
процедурата
селскостопанска
BG06RDNP001
техника в с. Пъстрен
-19.172

80 776,50

56 543.55

70%

80 776,50

150 238,74

105 167,07

70%

0,00

276 690,85

193 683,60

70%

0,00

56 543,55

Н/П

Н/П

80 776,50

56 543,55

80 776,50

56 543,55

0,00

0,00 оттеглено
на етап АСД

Н/П

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 отхвърлено
на етап АСД

На основание Раздел I, т. 21 от
Насоките на кандидатстване,
утвърдени с Протоколи №
56/20.09.2019г.
и
№
59/25.11.2019г. на УС на СНЦ
„МИГ Гълъбово – Опан“ по
процедура № BG06RDNP00119.172 по подмярка 6.4
"Инвестиционна подкрепа за
неземеделски дейности", са
установени следните пороци,
които в 7 дневен срок от
изпращане
на
второ
уведомително
писмо
за
допълнителна информация не
са отстранени, а именно:
По
Уведомително
писмо от 20.02.2020 г., за
предоставяне на информация
и/или документи по подадено
проектно
предложение
BG06RDNP001-19.172-0008,
кандидатът е представил
Приложение № 1 Основна
информация за проектното
предложение, във формат
„pdf”, както и във формат
„doc”, “docx”,
но са
установени неясноти относно
попълнена информация. В т. 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сектор на основната дейност
по
Класификацията
на
икономическите
дейности
(КИД) на юридическото лице
кандидатът не е записал код.
Предвид това, от кандидата е
изискано
да
представи
коректно Приложение № 1
Основна
информация
за
проектното предложение, във
формат „pdf”, както и във
формат „doc”, “docx”.
Това изискване не е
изпълнено - не е представено
коректно
попълнено
Приложение № 1 Основна
информация за проектното
предложение, във формат
„pdf”, както и във формат
„doc”, “docx”.
В
представена
от
кандидата
Таблица
за
допустими инвестиции
и
дейности
/ТДИД/
са
установени следните неясноти
относно
попълнената
информация:
- В раздел II „Разходи за
извършване на строителномонтажни работи“, разходите
са обединени по някакъв
признак, който не е описан
под ТДИД.
- В раздел II „Разходи за
извършване на строителномонтажни работи“ е записан
некоректен номер на разхода
спрямо Списъка с референтни
цени на ДФЗ. Следва да имате

в предвид, че в колона 2 “Вид
на разходите“, раздел II
„Разходи за извършване на
строително-монтажни работи“
разходите задължително се
нанасят по подобекти, като в
случай че за даден подобект
РА има референтни цени, то
наименованието следва да е
съотносимо с наименованието
от списъка с референтни цени.
В случай, че РА няма
референтна
цена
за
съответния разход, то изрично
се посочва дали е за основен
ремонт,
текущ
ремонт,
реконструкция,
ново
изграждане,
довършителни
работи.
От
кандидата
е
изискано
да
представи
коректно попълнена ТДИД във
формати „xls“ - подписана с
КЕП на кандидата съгласно чл.
23, ал. 2 от НАРЕДБА за
определяне на условията,
реда
и
механизма
за
функциониране
на
Информационната система за
управление и наблюдение на
средствата от Европейските
структурни и инвестиционни
фондове
(ИСУН)
и
за
провеждане на производства
пред управляващите органи
посредством ИСУН, и „pdf“.
Това изискване не е
изпълнено - не е представена

коректно попълнена ТДИД във
формати „xls“ - подписана с
КЕП на кандидата съгласно чл.
23, ал. 2 от НАРЕДБА за
определяне на условията,
реда
и
механизма
за
функциониране
на
Информационната система за
управление и наблюдение на
средствата от Европейските
структурни и инвестиционни
фондове
(ИСУН)
и
за
провеждане на производства
пред управляващите органи
посредством ИСУН, и „pdf“.
От
кандидата
е
представено е свидетелство за
съдимост на Диньо Петров
Динев, издадено не по-късно
от
6
месеца
преди
предоставянето му.
Кандидатът
е
уведомен, че следва да
представи Свидетелство за
съдимост на Даниела Динева
Петрова и Петър Динев Петров
в
качеството
им
на
съдружници.
Това изискване не е
изпълнено - не са представени
Свидетелства за съдимост на
Даниела Динева Петрова и
Петър Динев Петров в
качеството им на съдружници.
Кандидатът
е
уведомен, че в представената
декларация за нередности,
съгласно Приложение №10
към чл. 36, ал.1, т. 2 на

Наредба №22/14.12.2015г. по
образец (Приложение № 5) от
Насоките за кандидатстване на
СНЦ „МИГ Гълъбово - Опан“ от
Диньо
Петров
Динев,
посоченият адрес за седалище
и адрес на фирмата не е
актуален и следва да се
представи
коректно
попълнена Декларация за
нередности,
съгласно
Приложение №10 към чл. 36,
ал.1, т. 2 на Наредба
№22/14.12.2015г. по образец
(Приложение № 5) от Диньо
Петров Динев.
Това изискване не е
изпълнено - не е представена
коректно
попълнена
Декларация за нередности,
съгласно Приложение №10
към чл. 36, ал.1, т. 2 на
Наредба №22/14.12.2015г. по
образец (Приложение № 5) от
Диньо Петров Динев.
Констатирано е, че в
представения от кандидата
Бизнес план за 10 - годишен
период
по
образец,
страниците в Бизнес плана във
формат „pdf” са сканирани
хаотично, липсва яснота дали
документът е в своята цялост.
От
кандидата
е
изискано да
представи
коректно сканиран Бизнес
план във формат „pdf“ по
образец. “ (Приложение № 9).

Това изискване не е
изпълнено - не е представен
коректно сканиран Бизнес
план във формат „pdf“ по
образец. (Приложение № 9).
От
кандидата
са
представени
инвентаризационни описи на
ДА за периода 01.01.2019 31.01.2020 г..
Кандидатът е бил
уведомен, че е необходимо е
да се представи Инвентарна
книга към датата на подаване
на проектното предложение
към Стратегията за ВОМР с
разбивка по вид на актива,
дата и цена на придобиване.
Това изискване не е
изпълнено - не е представена
Инвентарна книга към датата
на подаване на проектното
предложение към Стратегията
за ВОМР с разбивка по вид на
актива, дата и цена на
придобиване.
От
кандидата са
представени
инвентаризационни описи на
ДА за периода 01.01.2018 31.12.2018 г..
Същия е уведомен, че
следва да се представи
Справка
за
дълготрайни
материални
активи,
приложение към счетоводния
баланс
за
предходната
финансова година, заверена
от кандидата.

Това изискване не е
изпълнено - не е представена
Справка
за
дълготрайни
материални
активи,
приложение към счетоводния
баланс
за
предходната
финансова година, заверена
от кандидата.
От
кандидата
е
представено
ценово
предложение на "Форум 49"
ЕООД и декларация от
оферента, че е информиран,
затова че няма предимство
пред останалите участници
при
провеждането
на
процедура за избор на
изпълнител
съгласно
Постановление № 160 на МС
от 01.07.2016 г., ведно със
Запитване за оферта.
Уведомен е, че следва
да представи количественостойностни сметки във формат
„pdf“.
Това изискване не е
изпълнено - не са представени
количествено-стойностни
сметки във формат „pdf“ към
запитване за оферта.
От
кандидата
е
представена декларация за
неприложими документи по
образец (Приложение № 17)
некоректно попълнена.
Уведомен е, че следва
да се представи такава, с
включени
всички

неприложими за конкретния
проект документи.
Това изискване не е
изпълнено – не е представена
декларация за неприложими
документи
по
образец
(Приложение
№
17)
с
включени
всички
неприложими за конкретния
проект документи.
В попълненото от
кандидата Приложение №1 Основна
информация
за
проектното
предложение,
същия
заявява точки по
критерий за оценка 4,
Възможност за създаване на
нов за територията продукт
или услуга, за който следва да
се представят документи,
проучвания,
сертификати,
патенти и други приложими
документи
и
не
са
представени
изискуемите
документи. Това заявление е в
колизия с Декларацията за
неприложими
документи,
където преждеизброените са
посочени от кандидата, като
неприложими документи.
Изискано е, с оглед
отстраняване противоречията,
да представи обяснения и/или
допълнителна информация.
Това изискване не е
изпълнено - за заявените
точки по критерий за оценка 4
Възможност
за
създаване
на
нов
за

територията продукт или
услуга не са представени
посочените
документи/обяснения/допълн
ителна
информация,
необходима за отстраняване
на констатираните пропуски.
От
кандидата
е
представен отчет за заетите
лица, средствата за работна
заплата и други разходи за
труд
за
предходната
финансова
година,
предхождаща годината на
кандидатстването, заверен от
НСИ.
Уведомен е, че следва
да представи отчет за заетите
лица, средствата за работна
заплата и други разходи за
труд
за
предходната
финансова
година,
предхождаща годината на
кандидатстването заверен и от
кандидата.
Това изискване не е
изпълнено - не е представен
отчет за заетите лица,
средствата за работна заплата
и други разходи за труд за
предходната
финансова
година,
предхождаща
годината на кандидатстването
заверен и от кандидата.
Кандидатът, в основна
информация за проектното
предложение по т. ІІІ. Заявено
изпълнение на критериите за
подбор, в т. 8 Гарантирана

устойчивост
на
проекта
заявява
15 точки, а в
представената декларация за
неприложими
документи,
документи съотносими за
доказване на критерия, са
посочени като неприложими,
а други не са представени.
Изискано е
да
представи
посочените
документи/обяснения/
допълнителна информация,
необходима за отстраняване
на констатираните пропуски.
Това изискване не е
изпълнено - за заявените
точки
по
критерии
8.
Гарантирана устойчивост на
проекта не са представени
посочените
документи/обяснения/
допълнителна информация,
необходима за отстраняване
на констатираните пропуски.
В
представена
от
кандидата
основна
информация за проектното
предложение по т. ІІІ. Заявено
изпълнение на критериите за
подбор, в т. 9 Проекти в
зависимост от обществената
значимост, заявява 10 точки и
не представя Справка от
Националния статистически
институт /НСИ/ към края на
годината,
предхождаща
датата на кандидатстване.
Уведомен е, че следва
да
представи
посочения

документ/обяснения/допълни
телна
информация,
необходима за отстраняване
на констатираните пропуски.
Това изискване не е
изпълнено - за заявените
точки по критерии 9. Проекти в
зависимост от обществената
значимост не са представени
посочения
документ
/обяснения/допълнителна
информация, необходима за
отстраняване
на
констатираните пропуски.
От
представен
от
кандидата Договор за наем от
15.01.2020 г., вписан в Агенция
по вписванията за наем на
селскостопанска сграда със
застроена площ 1048 кв.м.,
селскостопанска сграда със
застроена площ 110 кв.м.,
селскостопанска сграда със
застроена площ 882 кв.м.,
селскостопанска сграда със
застроена площ 104 кв.м. в с.
Пъстрен, община Опан, е
видно, че Договорът е за срок
от
15
години,
а
предназначението на обекта
не
съответства
на
инвестиционното намерение.
Кандидатът
е
уведомен, че следва да
представи
Документ
за
собственост на земя и/или
друг вид недвижим имот,
обект на инвестицията, или
документ за учредено право

на строеж върху имота за срок
не по-малък от 6 години,
считано от датата на подаване
на проектното предложение
към стратегията за ВОМР
(когато е учредено срочно
право
на
строеж)
или
документ за ползване върху
имота, валиден за срок не помалък от 6 години, считано от
датата на подаване на
проектното предложение към
стратегията за ВОМР, вписан в
районната
служба
по
вписванията, а в случай на
договор за аренда на земя - и
регистриран в съответната
общинска
служба
по
земеделие на Министерството
на земеделието, храните и
горите,
в
случаите
на
обновяване на сгради и/или
помещения, за които не се
изисква
издаване
на
разрешение
за
строеж,
съгласно Закона за устройство
на
територията/обяснения/допъ
лнителна
информация,
необходима за отстраняване
на констатираните пропуски.
Това изискване не е
изпълнено - не е представен
Документ за собственост на
земя
и/или
друг
вид
недвижим имот, обект на
инвестицията, или документ за
учредено право на строеж
върху имота за срок не по-

малък от 6 години, считано от
датата на подаване на
проектното предложение към
стратегията за ВОМР (когато е
учредено срочно право на
строеж) или документ за
ползване
върху
имота,
валиден за срок не по-малък
от 6 години, считано от датата
на подаване на проектното
предложение към стратегията
за ВОМР, вписан в районната
служба по вписванията, а в
случай на договор за аренда
на земя - и регистриран в
съответната общинска служба
по
земеделие
на
Министерството
на
земеделието,
храните
и
горите,
в
случаите
на
обновяване на сгради и/или
помещения, за които не се
изисква
издаване
на
разрешение
за
строеж,
съгласно Закона за устройство
на
територията/обяснения/допъ
лнителна
информация,
необходима за отстраняване
на констатираните пропуски.
Установено
е,
че
кандидатът не е представил
Одобрен
инвестиционен
проект, изработен във фаза
"Технически проект" или
"Работен проект (работни
чертежи и детайли)", в
съответствие с изискванията
на Закона за устройство на

територията и Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и
съдържанието
на
инвестиционните проекти (ДВ,
бр. 51 от 2001 г.) или
заснемане
на
обекта/съоръжението и/или
архитектурен
план
на
сградата,
съоръжението,
обекта, който ще се изгражда,
ремонтира или обновява, в
случаите
на
проекти,
включващи
разходи
за
строително-монтажни работи
и когато за предвидените
строително-монтажни работи
не се изисква одобрен
инвестиционен
проект
съгласно Закона за устройство
на
територията.
От
представена
Таблица
за
допустимите инвестиции и
дейности, Бизнес план и
посочените разходи в т.
Бюджет от Формуляра за
кандидатстване става ясно, че
ще се извършва ремонт, който
отговаря на определението за
основен ремонт съгл. & 5 т.42
от
Допълнителните
разпоредби на Закон за
устройство на територията
(ЗУТ).
Изискано
е
да
предостави
посочения
документ/обяснения/допълни
телна
информация,
необходима за отстраняване
на констатираните пропуски.

Това изискване не е
изпълнено - кандидатът не е
представил
Одобрен
инвестиционен
проект,
изработен
във
фаза
"Технически проект" или
"Работен проект (работни
чертежи и детайли)", в
съответствие с изискванията
на Закона за устройство на
територията и Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и
съдържанието
на
инвестиционните проекти (ДВ,
бр. 51 от 2001 г.) или
заснемане
на
обекта/съоръжението и/или
архитектурен
план
на
сградата,
съоръжението,
обекта, който ще се изгражда,
ремонтира или обновява, в
случаите
на
проекти,
включващи
разходи
за
строително-монтажни работи
и когато за предвидените
строително-монтажни работи
не се изисква одобрен
инвестиционен
проект
съгласно Закона за устройство
на територията.
От
кандидата
е
представено становище на
главния архитект на община
Опан, че строежът не се
нуждае от издаване на
разрешение за строеж, а
описаните разходи в т.
Бюджета от Формуляра за
кандидатстване съгласно & 5

от
Допълнителните
разпоредби т.42 от ЗУТ(Закон
за устройство на територията)
касаят основен ремонт на
сградата.
Представеният
от
кандидата документ, касае
част от сградния фонд, обект
на инвестицията. Уведомен е,
че следва да представи
разрешение
за
строеж,
отговарящо на законовите
изисквания и касаещо целия
проект.
Това изискване не е
изпълнено - кандидатът не е
представил разрешение за
строеж обект на инвестицията.
От
кандидата
са
представени
подробни
количествени
сметки
за
предвидените
строителномонтажни работи във формат
„xls“ с липсващи реквизити.
Уведомен е, че следва
да
представи
подробни
количествени
сметки
за
предвидените
строителномонтажни работи, заверени от
правоспособно
лице
във
формат pdf.
Това изискване не е
изпълнено - не са представени
подробни
количествени
сметки
за
предвидените
строително-монтажни работи,
заверени от правоспособно
лице във формат pdf.

Констатирано е, че от
кандидата не е представен
Документ за собственост или
ползване на земята или
заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и
12 ЗСПЗЗ, която участва при
изчисляването на минималния
стандартен
производствен
обем за 2020 г. и същия е
уведомен, че следва да
представи
посочения
актуален документ.
Това изискване не е
изпълнено - не са представени
Документ за собственост или
ползване на земята или
заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и
12 ЗСПЗЗ, която участва при
изчисляването на минималния
стандартен
производствен
обем за 2020 г.
Установено
е,
че
представеното от кандидата
Становище с изх. №КОС-01458(1)/30.01.2020 г. на РИОСВСтара Загора касае дейности
свързани с текущ ремонт.
Кандидатът
е
уведомен, че следва да
представи
документ
съответстващ
на
инвестиционното намерение.
Това изискване не е
изпълнено - не е представено
становище
на
РИОСВ
съответстващо
на
инвестиционното намерение.

Код
на ИСИАН ЕООД
процедурата
BG06RDNP001
-19.172

Център
за
настаняване
от
семеен тип за стари
хора в УПИ VII-398,
кв.38 по плана на с.
Ястребово,
общ.
Опан
Код
на ФРЕШ ИДЕАС Закупуване
на
процедурата
ЕООД
автономна
BG06RDNP001
безпилотна система
-19.172
компютърно
оборудване
Код
на СПАСОВ 2019 Изграждане
и
ЕООД
оборудване
на
процедурата
автомивка, ограда и
пункт за годишен
BG06RDNP001
технически преглед
-19.343
на леки автомобили
Код
на ЕМ ПАУЪР 17 Закупуване
на
ООД
оборудване
за
процедурата
сервиз за ремонт и
обслужване
на
BG06RDNP001
автомобили
-19.343
Код
на Хидро
Развитие
и
Конструкт
разнообразяване на
процедурата
ЕООД
местната икономика
чрез
иновативна
BG06RDNP001
услуга в „ Хидро
-19.343
Конструкт“ ЕООД – с.
Средец
7.2
„Инвестиции
в
създаването,
подобряванет
о
или
разширяванет
о на всички

293 224,57

205 257,20

70%

293 224,57

205 257,20

Н/П

Н/П

293 224,57

205 257,20

0,00

0,00

0,00

176 965,92

123 876,15

70%

176 965,92

123 876,15

Н/П

Н/П

176 965,92

123 876,15

176 965,92

26 365,62

0,00

156 956,80

109 869,76

70%

156 940,14

109 858,10

Н/П

Н/П

156 940,14

109 858,10

148 694,70

104 086,29

0,00

190 959,67

133 671,77

70%

190 959,67

133 671,77

Н/П

Н/П

190 959,67

133 671,77

0,00

0,00

0,00

280 161,43

196 113,00

70%

0,00

0,00

Н/П

Н/П

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

видове малка
по
мащаби
инфраструкту
ра,
включително
инвестиции в
енергия
от
възобновяем
и източници и
спестяване на
енергия“
Код
на Община Опан
процедурата
BG06RDNP001
-19.048

Код
на Община
процедурата
Гълъбово
BG06RDNP001
-19.048

Код
на Община
процедурата
Гълъбово
BG06RDNP001
-19.048

Повишаване
на
енергийната
ефективност
на
сграда Общинска
администрация –
община Опан, с.
Опан
Основен ремонт и
смяна
на
предназначението
на производствена
сграда в спортен
клуб, находящ се в
УПИ І – 673, кв. 57,
с.Обручище
Изграждане
на
детска площадка в
УПИ I, кв. 2, гр.
Гълъбово

293 367,80

293 367,80

100%

293 367,80

293 367,80

Н/П

Н/П

293 367,80

293 367,80

285 759,80

285 759,80

0,00

122 017,74

122 017,74

100%

122 017,74

122 017,74

Н/П

Н/П

122 017,74

122 017,74

122 017,74

122 017,74

0,00

66 527,92

66 527,92

100%

0,00

Н/П

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 оттеглено
преди
стартиране
на
оценителни
я процес

Код
на Община
процедурата
Гълъбово
BG06RDNP001
-19.048

Изграждане
на
детска площадка в
УПИ I, кв. 2, гр.
Гълъбово

66 527,92

66 527,92

100%

66 527,92

Код
на Община
процедурата
Гълъбово
BG06RDNP001
-19.048

Основен ремонт на
читалище
с.
Мусачево,
находящо се в УПИ
XII-262, кв. 14

236 121,56

236 121,56

100%

0,00

0,00 отхвърлено
на етап АСД

Код
на Община
процедурата
Гълъбово
BG06RDNP001
-19.048

Ремонт на главна
зала в Дом на
културата – гр.
Гълъбово, находящ
се в УПИ І, ПИ №
534, кв. 148
Изграждане
на
детска площадка в
УПИ II, кв. 9, с.
Помощник, община
Гълъбово
Основен ремонт на
читалище
с.
Мусачево,
находящо се в УПИ
XII-262, кв. 14
Ремонт и мерки за
подобряване
на
енергийната
ефективност
на
сграда на кметство в
село Главан

293 111,91

293 111,91

100%

0,00

0,00 оттеглено
на етап АСД

44 076,88

44 076,88

100%

44 076,88

44 076,88

236 127, 82 236 127, 82

100%

236 127, 82

236 127, 82

283 264, 00 283 264, 00

100%

Код
на Община
процедурата
Гълъбово
BG06RDNP001
-19.048
Код
на Община
процедурата
Гълъбово
BG06RDNP001
-19.222
Код
на Община
процедурата
Гълъбово
BG06RDNP001
-19.222

283 264, 00

66 527,92

283 264, 00

Н/П

Н/П

66 527,92

66 527,92

66 527,92

66 527,92

0,00

На
етап
подаване
на
проектното
предложение,
както и на етап комуникация,
не са представени изискуеми
документи за проектното
предложение.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Н/П

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Н/П

Н/П

44 076,88

44 076,88

44 076,88

44 076,88

0,00

Н/П

Н/П

236 127,82

236 127,82

0,00

0,00

0,00

Н/П

Н/П

283 264,00

283 264,00

283 232,00

283 232,00

0,00

Мерки, извън
обхвата
на
мерките
от
Регламент
(EC)
№
1305/2013, но
съответстващ
и на целите на
регламента
(финансирани
от ЕЗФРСР)
7.1
„Територията
МИГ
ГълъбовоОпан
ни
обединява”
Код
на
процедурата
BG06RDNP001
-19.064
Код
на
процедурата
BG06RDNP001
-19.064
Код
на
процедурата
BG06RDNP001
-19.064
Код
на
процедурата
BG06RDNP001
-19.064
Код
на
процедурата
BG06RDNP001
-19.064

Народно
читалище
"Георги Сава
Раковски
1921 г."
Народно
читалище
"
Никола
Г.
Астаджов
1926 г."
Народно
читалище
"
Отец Паисий 1924"
Народно
читалище
"
Просвета
1911г."
Фондация
„Ателие 1 за
култура
и
изкуство"

С песните на Главан

18 889,92

18 889,92

100%

18 889,92

18 889,92

Н/П

Н/П

18 889,92

18 889,92

18 889,92

18 889,92

0,00

Весела фолклорна
седянка

19 067,58

19 067,58

100%

19 067,58

19 067,58

Н/П

Н/П

19 067,58

19 067,58

19 067,58

19 067,58

0,00

Обручище
танцува

и

18 779,04

18 779,04

100%

18 779,04

18 779,04

Н/П

Н/П

18 779,04

18 779,04

0,00

0,00

0,00

Фолклорна магия в
Гълъбово

19 073,88

19 073,88

100%

19 073,88

19 073,88

Н/П

Н/П

19 073,88

19 073,88

0,00

0,00

0,00

Отворено за Опан

19 018,00

19 018,00

100%

19 018,00

19 018,00

Н/П

Н/П

19 018,00

19 018,00

19 018,00

19 018,00

0,00

пее

Код
на Народно
С песните и гозбите
процедурата
читалище
по Дуван - дере
BG06RDNP001 Христо Ботев -19.339
1907 г."
Код
на Народно
процедурата
читалище
BG06RDNP001 Развитие
-19.339
1921"
Общо:

Сто години развитие
-

13 009,50

13 009,50

100%

13 009,50

13 009,50

Н/П

Н/П

13 009,50

13 009,50

13 009,50

13 009,50

0,00

9 502,26

9 502,26

100%

9 502,26

9 501,78

Н/П

Н/П

9 502,26

9 501,78

9 502,26

9 501,78

0,00

