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РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

№ 
по 

ред 
Наименование на процедура 

Наименование на проектно 
предложение 

Дата и час  на 
регистрация 

Стойност на 
проекта 

Кандидат 

Статус на 

заявлението за 

кандидатстване 

1 

процедура № BG06RDNP001-

19.108 по мярка 19.2 / 7.2. 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

„Изграждане на парк в гр. 

Балчик“ 
16.11.2018 15:40 

 

244 419.36 

лв 

Община Балчик 

Подписан 

договор за 

изпълнение 

2 

процедура № BG06RDNP001-

19.108 по мярка 19.2 / 7.2. 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

Вътрешно преустройство на 

част от първия етаж на 

съществуваща четириетажна 

сграда (бивша болница – 

корпус В) за изграждане на 

център за настаняване от 

семеен тип на стари хора в 

град Генерал Тошево, Община 

Генерал Тошево“ 

17.11.2018 18:29 

 

243 536.46 

лв 

Община Генерал 

Тошево 
Одобрено от УО 
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3 

процедура № BG16RFOP002-

2.032 по мярка 19.2 – 2.2.1  

„ Подобряване на 

производствения капацитет в 

МСП “ 

Подобряване на 

производствения капацитет в 

"Скития 1 ГТ" ЕООД, чрез 

закупуване и внедряване на 

машини за оптимизация на 

производствените процеси 

20.11.2018 11:14 

 

302 000.00 

лв. 

СКИТИЯ 1 ГТ 

ЕООД 

Подписан 

договор за 

изпълнение 

4 

процедура № BG16RFOP002-

2.032 по мярка 19.2 – 2.2.1 

 „ Подобряване на 

производствения капацитет в 

МСП “ 

“Технологична модернизация 

и повишаване на 

конкурентоспособността на 

ЕВРО ХОЛЦ ООД“ 

30.11.2018 18:16 
350 100.00 

лв. 
Евро Холц ООД Отхвърлено 

5 

процедура № BG16RFOP002-

2-039 по мярка 19.2 – 

2.1„Достъп до финансиране в 

подкрепа на 

предприемачеството “ 

Осигуряване на устойчиво 

развитие и капацитет за 

растеж на "БЕТА КАБЕЛ 

ЕЛЕКТРОНИКС" ЕООД чрез 

подкрепа на 

предприемаческата идея за 

инвестиция в съвременна 

производствена технология 

 

22.12.2018 15:17 

 

 

348 769.80 

лв. 

 

БЕТА КАБЕЛ 

ЕЛЕКТРОНИКС 

ЕООД 

Частично 

одобрено от УО 

и подписан 

договор за 

изпълнение 

6 

процедура № BG16RFOP002-

2-039 по мярка 19.2 – 

2.1„Достъп до финансиране в 

подкрепа на 

предприемачеството “ 

Повишаване на 

конкурентоспособността на 

„ВБЕ КОНТЕЙНЕРС” ЕООД 

31.12.2018 08:44 

 

226 773.19 

лв. 

„ВБЕ 

КОНТЕЙНЕРС” 

ЕООД 

Подписан 

договор за 

изпълнение 

7 

процедура №  BG06RDNP001-

19.144  по мярка 19.2 / 7.5 „ 

Инвестиции за  публично 

„Възстановяване на велоалея в 

сервитут на път DOB1149“ 
11.01.2019 14:33 

262 942.90 

лв. 

ОБЩИНА 

БАЛЧИК 

Одобрено от 

МИГ 
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ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

8 

процедура №  BG06RDNP001-

19.144  по мярка 19.2 / 7.5 „ 

Инвестиции за  публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

„Промяна предназначението 

на съществуваща сграда - 

бивша гранична застава, в 

посетителски център, чрез 

реконструкция, преустройство 

и оборудване/обзавеждане. 

Ремонт и обновяване на 

терена в ПИ 34045.54.222, в с. 

Йовково, община Генерал 

Тошево“пчеларство чрез 

закупуване на нова земеделска 

техника 

04.01.2019 15:05 
273 048.97 

лв. 

ОБЩИНА 

ГЕНЕРАЛ 

ТОШЕВО 

Оттеглено от 

кандидата 

9 

процедура № BG06RDNP001-

19.227  по мярка  1305 / 19.2 - 

7.8. „Изграждане на местна 

идентичност“ 

Фестивал на Къдравата салата 

- село Оброчище 
08.04.2019 13:49 

 

39 060.00 

 лв. 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ПРОСВЕТА-

1901" 

Оттеглено от 

кандидата 

10 

процедура № BG16RFOP002-

2.032 по мярка 19.2 – 2.2.1 „ 

Подобряване на 

производствения капацитет в 

МСП “ 

Подобряване на 

производствения капацитет в 

"ЕВРО ХОЛЦ" ООД чрез 

технологична модернизация 

26.04.2019 10:51 
341 950.00 

лв. 
Евро Холц ООД Отхвърлено 

11 
процедура №  BG06RDNP001-

19.144  по мярка 19.2 / 7.5 „ 

„Промяна предназначението 

на съществуваща сграда - 
30.05.2019 17:13 

273 599.29 

лв. 

ОБЩИНА 

ГЕНЕРАЛ 
Одобрено от 
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Инвестиции за  публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

бивша гранична застава, в 

посетителски център, чрез 

реконструкция, преустройство 

и оборудване/обзавеждане. 

Ремонт и обновяване на 

терена в ПИ 34045.54.222, в с. 

Йовково, община Генерал 

Тошево“ 

ТОШЕВО МИГ 

12 

процедура № BG06RDNP001-

19.261 по Мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

Инвестиция в земеделско 

стопанство ЗП Драгомир 

Тодоров Йорданов 

30.05.2019 21:55 
90 300.00  

лв. 

ЗП Драгомир 

Тодоров 

Йорданов 

Одобрено от 

МИГ 

13 

процедура № BG06RDNP001-

19.261 по Мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

Закупуване на земеделска 

техника за обработка на 

лавандула 

22.05.2019 15:38 
97 700.00  

лв. 

ЗП Стоянка 

Пламенова 

Атанасова 

Одобрено от 

МИГ 

14 

процедура № BG06RDNP001-

19.261 по Мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

Закупуване на трактор и 

прикачен инвентар за 

стопанството на ЗП Атанас 

Атанасов 

23.05.2019 16:59 
73 800.00  

лв. 

ЗП Атанас 

Пламенов 

Атанасов 

Частично 

одобрено от 

МИГ 

15 

процедура № BG06RDNP001-

19.261 по Мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

Инвестици в материални 

активи 
27.05.2019 07:55 

90 300.00  

лв. 

Николай 

Симеонов 

Николов 

Одобрено от 

МИГ 

16 

процедура № BG06RDNP001-

19.261 по Мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски 

Разширение на животновъден 

обект в м-ст Момчил, гр. 

Балчик за пасищно 

29.05.2019 17:39 
97 131.28  

лв. 
"ЕКО АГРО" АД Частично 

одобрено от 
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стопанства” отглеждане на месодайни 

говеда 

МИГ 

17 

процедура № BG06RDNP001-

19.261 по Мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

Закупуване на 

селскостопанска техника- 

трактор 

31.05.2019 00:48 
97 440.00  

лв. 

ЗП Теодор 

Валентинов 

Катранджиев 

Отхвърлено 

18 

процедура № BG06RDNP001-

19.261 по Мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

"Закупуване на земеделска 

техника за нуждите на 

стопанството" 

31.05.2019 14:23 
95 000.00  

лв. 

Земеделски 

стопанин Илия 

Андреев Илиев 

Одобрено от 

МИГ / резервен 

проект 

19 

процедура № BG06RDNP001-

19.261 по Мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

Закупуване на земеделска 

техника за отглеждане на 

лавандулови насаждения 

31.05.2019 15:16 
94 025.00  

лв. 

ИНСМАРК 

ЕООД 

Одобрено от 

МИГ 

20 

процедура № BG06RDNP001-

19.261 по Мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

Земеделска техника за трайни 

насаждения - био орехи 
31.05.2019 15:55 

97 555.30  

лв. 

Здравко 

Михайлов 

Златев 

Одобрено от 

МИГ 

21 

процедура № BG06RDNP001-

19.261 по Мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

Земеделска техника за трайни 

насаждения - био орехи 
31.05.2019 16:00 

97 731.33  

лв. 

Галин Михайлов 

Златев 

Одобрено от 

МИГ 

22 

процедура № BG16RFOP002-

1.012 по мярка 19.2 - 1  

" Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията" 

Разработка на продуктова 

иновация - Интелигентна 

система за енергиен 

мениджмънт на микросреда в 

хотели. 

19.06.2019 18:03 

 

211 710.00 

лв. 

"НОВЕЛ КОМ" 

ЕООД 

Частично 

одобрено от УО 

и подписан 

договор за 
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изпълнение 

23 

процедура № BG05M9OP001-

1.059  по мярка 19.2/1.1-1 " 

Достъп до заетост за 

търсещите работа и 

неактивните лица, трайно 

безработни и лица, отдалечени 

от пазара на труда чрез местни 

инициативи за заетост" 

Разработка на продуктова 

иновация - Интелигентна 

система за енергиен 

мениджмънт на микросреда в 

хотели. 

 

01.07.2019 11:38 

 

141 620.76 

лв. 

МОРСКО ОКО - 

92 ЕООД 

Подписан 

договор за 

изпълнение 

24 

процедура № BG05M9OP001-

1.059  по мярка 19.2/1.1-1 " 

Достъп до заетост за 

търсещите работа и 

неактивните лица, трайно 

безработни и лица, отдалечени 

от пазара на труда чрез местни 

инициативи за заетост" 

Достъп до заетост за 

търсещите работа, 

неактивните и трайно 

безработни лица в Община 

Балчик 

01.07.2019 15:01 

 

292 401.30 

лв. 

ОБЩИНА 

БАЛЧИК 

 

 

Частично 

одобрено от УО 

25 

процедура № BG05M9OP001-

1.059  по мярка 19.2/1.1-1 " 

Достъп до заетост за 

търсещите работа и 

неактивните лица, трайно 

безработни и лица, отдалечени 

от пазара на труда чрез местни 

Осигуряване на достъп до 

заетост на безработни лица от 

Община Генерал Тошево и 

повишаване качеството на 

работните места на заетите 

лица 

01.07.2019 16:20 

 

163 099.00 

лв. 

ОБЩИНА 

ГЕНЕРАЛ 

ТОШЕВО 

 

 

Частично 

одобрено от УО 
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инициативи за заетост" 

26 

процедура № BG05M9OP001-

2.037  по мярка 19.2 / 2.2-2 

„Активно приобщаване с 

оглед насърчаване на равните 

възможности, подобряване 

достъпа до социални услуги и 

до по-добра пригодност за 

заетост” 

„Подобряване достъпа до 

социални услуги и до по-

добра пригодност за заетост  в 

Община Балчик“ 

01.07.2019 14:51 
266 060.25 

лв. 

ОБЩИНА 

БАЛЧИК 

 

 

Одобрено от 

МИГ 

27 

процедура № BG05M9OP001-

2.037  по мярка 19.2 / 2.2-2 

„Активно приобщаване с 

оглед насърчаване на равните 

възможности, подобряване 

достъпа до социални услуги и 

до по-добра пригодност за 

заетост” 

Подобряване пригодността за 

заетост и предоставяне на 

интегрирани услуги в 

домашна среда на територията 

на община Генерал Тошево. 

01.07.2019 14:51 
279 395.80 

лв. 

ОБЩИНА 

ГЕНЕРАЛ 

ТОШЕВО 

 

 

Частично 

одобрено от 

МИГ 
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28 

процедура № BG16RFOP002-

2.032 по мярка 19.2 – 2.2.1 

 „ Подобряване на 

производствения капацитет в 

МСП “ 

Подобряване на 

производствения капацитет 

във фирма "Аква Сервиз - БГ" 

ООД. 

20.08.2019 14:52 
335 832.31 

лв. 

АКВА СЕРВИЗ - 

БГ ООД 

 

Одобрено от 

МИГ 

29 

процедура № BG16RFOP002-

1.012 по мярка 19.2 - 1  

" Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията" 

Създаване на собствен 

иновтивен прототип, наречен 

Sollar Cottage, изграден на 

принципа на сглобяема 

постройка от типа "пасивна 

къща" 

20.09.2019 15:33 
194 319.45 

лв. 
ФАБХАУС ООД 

 

Частично 

одобрено от 

МИГ / резервен 

проект  

30 

процедура № BG06RDNP001-

19.227  по мярка  1305 / 19.2 - 

7.8. „Изграждане на местна 

идентичност“ 

Събор на преселението 02.10.2019 16:40 

 

38 850.00 

 лв. 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"Дора Габе 

1940" 

Одобрено от 

МИГ 

31 

процедура № BG16RFOP002-

1.012 по мярка 19.2 - 1  

" Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията" 

Укрепване на възможностите 

на Леасист ЕООД да създаде и 

развие пазарно Интерактивна 

облачно базирана платформа 

за обучение на ученици, 

студенти и служители 

31.10.2019 16:09 
390 228.00 

лв. 

Леасист ЕООД 

(ЕИК: 

204913911) 

 

Частично 

одобрено от 

МИГ / резервен 

проект 
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ОФИС: Балчик, ул.”Дионисополис” № 3 , Изнесен офис: Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 9 

Email: lag.balchik.toshevo@gmail.com или  migbgt@abv.bg, 
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процедура № BG16RFOP002-

1.012 по мярка 19.2 - 1  

" Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията" 

Комплексни инженерни 

услуги с Чич системс ООД 
31.10.2019 16:35 

 

133 275.00 

лв. 

Чич системс 

ООД (ЕИК: 

205880371) 

 

Одобрено от 

МИГ 

 


