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1

4.2 „Инвестиции в 

преработка/ маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

№ BG06RDNP001-19.046 № BG06RDNP001-19.046-001

Братя Георгиеви - 

Клуб за 

винопроизводство 

ООД 

203015205

"Пристройка и 

допълващо 

застрояване към 

винарна" в УПИ 

XIV, КВ. 15"  по плана на 

с. Плоски, общ. 

Сандански и 

закупуване на 

оборудване

16.11.2018 г., 

14:39 часа
388 134.67 лв.

50 %                     

194 067.33 лв.
194 067.33 лв.

Одобрено от 

МИГ Сандански
- - -

2

4.2 „Инвестиции в 

преработка/ маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

№ BG06RDNP001-19.046 № BG06RDNP001-19.046-002 Дамяница АД 101053576

Реконструкция, 

модернизация и 

подобряване на 

енергийната 

ефективност на 

винарна "Дамяница"

16.11.2018 г., 

16:10 часа
249 273.40 лв.

50 %                      

124 636.70 лв.
124 636.70 лв.

Одобрено от 

МИГ Сандански
- - -

3

 7.2 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“

№ BG06RDNP001-19.082 № BG06RDNP001-19.082-0001 

Народно читалище 

"Отец Паисий - 1919" 

– Сандански

000014498

„Развитие и подкрепа 

на културата и 

културния живот в 

община Сандански чрез 

закупуване на 

оборудване за 

повишаване качеството 

на услугите и 

културните дейности на 

НЧ „Отец Паисий-1919“ 

– Сандански

19.12.2018 г., 

16:13 часа
52 356.98 лв.

100 %                     

52 356.98 лв.
- Регистрирано - - -

4

 7.2 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“

№ BG06RDNP001-19.082 № BG06RDNP001-19.082-0002 Община Сандански 000024955

„Цялостна 

реконструкция на 

сградата на Читалището 

в село Склаве в УПИ I, 

кв.25, с цел 

възстановяване на 

покривната 

конструкция и 

театралния/ кино 

салон“

07.01.2019 г., 

11:58 часа
85 622.64 лв.

100%                     

85 622.64  лв.
- Регистрирано - - -

5

 7.2 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“

№ BG06RDNP001-19.082 № BG06RDNP001-19.082-0003 
СД "Плувен клуб 

Сандански"
176532583

„Спортно оборудване 

за нуждите на Плувен 

клуб - Сандански с цел 

постигане на високи 

спортни резултати на 

републикански и 

международни 

първенства“

07.01.2019 г., 

12:26 часа
15 000.00 лв.

100 %                    

15 000.00 лв.
- Регистрирано - - -

Регистър на входирани проектни предложения 



6

 7.2 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“

№ BG06RDNP001-19.082 № BG06RDNP001-19.082-0004 Община Сандански 000024955

„Подобряване на 

съществуващ общински 

път IV клас, свързващ 

селата Джигурово и 

Поленица”

07.01.2019 г., 

13:12 часа
279 978.74 лв.

100 %                  

279 978.74 лв.
- Регистрирано - - -

7

 7.2 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“

№ BG06RDNP001-19.082 № BG06RDNP001-19.082-0005 Община Сандански 000024955

„Цялостна 

реконструкция на 

сградата на кметството 

в село Дебрене и 

обезопасяване на 

строителните елементи 

в УПИ VI 

/представляващ УПИ I и 

УПИ II по стар план/, с 

цел подобряване на 

енергийната 

ефективност и 

качеството на 

административните 

услуги” 

07.01.2019 г., 

13:17 часа
46 938.80 лв.

100 %                      

46 938.80 лв.
- Регистрирано - - -

8

 7.2 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“

№ BG06RDNP001-19.082 № BG06RDNP001-19.082-0006 Община Сандански 000024955

„Въвеждане на 

автоматизирана 

поливна система в парк 

„Свети Врач”, гр. 

Сандански, община 

Сандански, област 

Благоевград“

07.01.2019 г., 

13:23 часа
315 221.31 лв.

82.86 %              

261 183.78 лв.
- Регистрирано - - -

9

 7.2 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“

№ BG06RDNP001-19.082 № BG06RDNP001-19.082-0007 Община Сандански 000024955

„Основно обновяване и 

рехабилитация на 

сградата на читалището 

в село Поленица, 

находящо се в УПИ IX, 

кв.13 по плана на 

селото и 

облагородяване на 

прилежащата дворна 

площ за 

удовлетворяване на 

местните жители“

07.01.2019 г., 

13:29 часа
95 103.03 лв.

100%                        

95 103.03 лв.
- Регистрирано - - -

10

 7.2 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“

№ BG06RDNP001-19.082 № BG06RDNP001-19.082-0008 Община Сандански 000024955

„Реконструкция на 

спортното игрище на III-

то Основно училище 

„Христо Ботев“, гр. 

Сандански“

07.01.2019 г.,  

15:37 часа
20 830.00 лв.

100%                      

20 830.00 лв.
- Регистрирано - - -

11

 7.2 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“

№ BG06RDNP001-19.082 № BG06RDNP001-19.082-0009 Община Сандански 000024955

„Доставка и монтаж на 

фитнес уреди на 

открито в дворното 

пространство на 

Спортно училище, гр. 

Сандански“

07.01.2019 г., 

15:49 часа
10 343.01 лв.

100%                     

10 343.01 лв.
- Регистрирано - - -




