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    ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

РЕГИСТЪР НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДОГОВОРИ                                                                             

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА   2014-2020 
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Процедура:  BG06RDNP001-19.162 МИГ - Тунджа-Мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" 

Номер от ИСУН: BG06RDNP001-19.162-0001-C01 

Наименование на проекта: „Изграждане на Посетителски център- приложен учебен център за развитие и 

съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, община “Тунджа” 

Бенефициент: ЕИК/БУЛСТАТ 000970457  ОБЩИНА ТУНДЖА 

Обща стойност на проекта:  288 043.36 лева 

Безвъзмедна финансова помощ:  288 043.36 лева 

Източник на финансиране: ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, 

т.2 от ЗПЗП) 

Дата на сключване на договора/заповедта: 21.05.2020 

Дата на стартиране: 21.05.2020 

Дата на приключване:  21.05.2023 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП: Сключен 
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Процедура: BG06RDNP001-19.249  МИГ-Тунджа - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Номер от ИСУН: BG06RDNP001-19.249-0007-C01 

Наименование на проекта: „Изграждане на център за обществена подкрепа и закупуване на оборудване и 

обзавеждане“ 

Бенефициент:  ЕИК/БУЛСТАТ 205481326  Фондация "ЗА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" 

Обща стойност на проекта:  135 720.88 лева 

Безвъзмедна финансова помощ:  135 720.88 лева 

Източник на финансиране: ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, 

т.2 от ЗПЗП) 

Дата на сключване на договора/заповедта: 14.10.2020 

Дата на стартиране: 14.10.2020 

Дата на приключване: 30.06.2023 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП: Сключен 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/Company?uin=FFduDEQszm3KcNkkkqqZ%2Fw%3D%3D&uinType=Bulstat&isHistoric=False&type=Beneficiary
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Процедура:   BG06RDNP001-19.249  МИГ-Тунджа - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Номер от ИСУН:  BG06RDNP001-19.249-0005-C01 

Наименование на проекта „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура – 

Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. Безмер и 

Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ ХI, кв.20 по ПУП на с. Кукорево, 

Община „Тунджа" 

Бенефициент: ЕИК/БУЛСТАТ 000970457  ОБЩИНА ТУНДЖА 

Обща стойност на проекта:  223 352.79 лева 

Безвъзмедна финансова помощ:  223 352.79 лева 

Източник на финансиране: ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по 

чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 

Дата на сключване на договора/заповедта: 30.12.2020 

Дата на стартиране: 30.12.2020 

Дата на приключване:  30.06.2023 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП: Сключен 
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Процедура:BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Номер от ИСУН:  BG06RDNP001-19.249-0001-C01 

Наименование на проекта:  "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. 

„Странджа" от о.т. 131 до о.т. 132, с. Ботево; ул. „П. Волов" от о.т. 203 до о.т. 143 и ул. „Поп 

Андрей" от о.т. 204 до о.т. 205, с. Тенево, Община „Тунджа" 

Бенефициент: ЕИК/БУЛСТАТ 000970457  ОБЩИНА ТУНДЖА 

Обща стойност на проекта:  148 778.43 лева 

Безвъзмедна финансова помощ:  148 778.43 лева 

Източник на финансиране: ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по 

чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 

Дата на сключване на договора/заповедта: 30.12.2020 

Дата на стартиране: 30.12. 2020 

Дата на приключване: 30.06.2023 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП: Сключен 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/Company?uin=FFduDEQszm3KcNkkkqqZ%2Fw%3D%3D&uinType=Bulstat&isHistoric=False&type=Beneficiary
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Процедура:BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Номер от ИСУН:  BG06RDNP001-19.249-0002-C01 

Наименование на проекта:  "Реконструкция и ремонт на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение - Основен ремонт на детска градина, находяща се в УПИ 

XIV, кв.16 по ПУП на с.Крумово и Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ "Васил 

Левски", находящо се в УПИ I, кв.50 по ПУП на с.Тенево, Община "Тунджа" 

Бенефициент: ЕИК/БУЛСТАТ 000970457  ОБЩИНА ТУНДЖА 

Обща стойност на проекта: 177 982.15  лева 

Безвъзмедна финансова помощ: 177 982.15    лева 

Източник на финансиране: ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по 

чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 

Дата на сключване на договора/заповедта: 30.12.2020 

Дата на стартиране: 30.12. 2020 

Дата на приключване: 30.06.2023 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП: Сключен 


