
№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/
111- 2013.2/ 001

Сдружение
„Алтернатива
Попово XXI

век”, гр.Попово,
пл.”Ал.Стамбол

ийски” 2, ет.4

„Работа с компютър,
средства за

комуникации и
информация”

6 месеца

компютърна зала на
ПГСС „Никола

Пушкаров“ гр.Попово,
ул.„Раковска“ № 1

информационна сесия : Нови
информационни технологии в сектор

растениевъдство; животновъдство
12 993 лв. 12 993 лв. не 100%

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/1
21- 2013.1/001

„ЕЛИТ С2” ООД
/  гр.Попово,

ул.”Земеделска”
70

„Мореднизиране на
земеделското

стопанство на „ЕЛИТ
С2” ООД чрез
закупуване на

земеделска техника”

гр.Попово,
общ.Попово

Закупуване на :
1. Трактор CLAAS ARION 420 CIS

2. Центробежна навесна торачка AMAZONE
ZA-M 1501

143 138,66 57255.46 да 40%

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/121- 2013.1

 Стратегия за местно развитие

Мярка 111 „ Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/111- 2013.2

 Стратегия за местно развитие

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
„Европа инвестира в селските райони”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ОТ КИП И ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ - 2013 г.



2
РД 50-

150/13.10.2011/1
21- 2013.1/002

Кооперация
„Напредък –

Медовина” / с.
Медовина,
ул.”Иван

Иванов” 25А

„Закупуване на
специализирана

земеделска техника”
1 месец

с.Медовина,
общ.Попово

 модернизация на стопанството и закупуване на
следната специализирана земеделска техника:

• Колесен трактор "LAMBORGHINI"  модел R3
EVO 110 - 1бр. нов;

• Ремарке за транспорт на насипни товари модел
"Парлаян" -8 тона- 1бр. нов;

• Шредер "FALC" модел ALCE 3200- 1бр. нов;
• Брана дискова прикачна модел БДП-2.4- 1бр.

нов;
• Дискова бранаБДП модел "Перла 5.5 V- 1бр.

нов;
• Колесен трактор "LAMBORGHINI" модел

R5160- 1бр. нов;
• Продълбочител JYMPA модел SJ-5R-2F- 1бр.

нов;
• Елекктрически шнеков зърнотоварач модел

ALP- 1бр. нов.

318 240 127296 да 40%

3
РД 50-

150/13.10.2011/1
21- 2013.1/003

”АГРОТРЕНД”
ООД /

гр.Попово,
бул.”България”

94, ет.2, ап.4

„Модернизиране на
земеделското

стопанство на ООД
“АГРОТРЕНД”  чрез

закупуване на
телескопичен товарач“

1 месец
гр.Попово,

общ.Попово
Закупуване на :

1.Телескопичен товарач Bobcat TL470 115 139,99 46056 да 40%

4
РД 50-

150/13.10.2011/1
21- 2013.1/004

ЕТ „ВАНКО –
Иван Райков” /

гр.Попово,
ул.”Братя

Шишкови” 11

„Закупуване на
специализирана

земеделска техника”

гр.Попово,
общ.Попово

Закупуване на :
1.Трактор CLAAS ARION 420 CIS 123 020 49208 да 40%

5
РД 50-

150/13.10.2011/1
21- 2013.1/005

ЕТ”Тодоров-93-
Янко Тодоров” /

гр.Попово,
ул.”Ген.Баранов”

1

„Закупуване на
специализирана

земеделска техника”
1 месец

гр.Попово,
общ.Попово

Закупуване на :
1.Трактор  CLAAS ARION 420CIS
2.Пръскачка AMAZONE UF 1201Q

3. БДП “ПЕРЛА 6.0 V
189 987 75994.8 да 40%

6
РД 50-

150/13.10.2011/1
21- 2013.1/006

ЕООД „Гужер
Комерс”

„Модернизиране на
птицеферма в с.Зараево

на ЕООД „Гужер
Комерс”

с.Зараево,
общ.Попово

 - технологично и транспортно
оборудване на фуражен цех ;

 - закупуване на силоз и силозно
оборудване ;

- закупуване на Везна 60 т ;
- закупуване на автоматизиране система

за птицеферма ;
- СМР – смяна на покривна част.

379 909,41 136632.08 да 40%



7
РД 50-

150/13.10.2011/1
21- 2013.1/007

ЗП”Красимир
Йорданов

Пенев”

„Преустройство и
модернизация на

съществуваща
кравеферма и
изграждане на
съоръжения за

животински торов
отпадък”

гр.Попово,
общ.Попово СМР 390 689,74 106040.66 да 27%

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/1
21- 2013.2/001

ЗК „Възход-94”
с.Осиково,

ул.”П.Хилендарс
ки” 2

„Мореднизиране на
земеделското

стопанство на ЗК
„Възход-94” с.Осиково

чрез закупуване на
земеделска техника”.

6 месеца с.Осиково,
общ.Попово

1. Закупуване на елескопичен товарач Bobcat
TL360 111100,00 44440,00 да 40%

2
РД 50-

150/13.10.2011/1
21- 2013.2/002

ЗП Мариела
Иванова Генова,

гр.Попово

„Закупуване на колесен
товарач и работни

инструменти за
оползотворяване на

оборски тор”

6 месеца гр.Попово,
общ.Попово

Закупуване на :1.Колесен товарач WEIDEMANN,
2.Вилици за тор тип крокодилен захват

          3.Торов скрепер 78332,45 31332,98 да 40%

3
РД 50-

150/13.10.2011/1
21- 2013.3/003

ЗК „Напредък”
с.Светлен ,
ул.„Стоян

Палаузов“ № 49

„Модернизиране на
земеделското

стопанство на ЗК
„Напредък” с.Светлен

чрез закупуване на
автомобилна електронна

везна”

6 месеца с.Светлен,
общ.Попово

1. Закупуване на евтомобилна електронна
везна. 29400,00 11760,00 да 40%

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/121- 2013.2

 Стратегия за местно развитие



№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/121-
2013.3/002

ЕТ „АГРО-М-
Драгомир
Дончев”,
с.Водица,

ул.”Димитър
Благоев” 6

Закупуване на
специализирана

земеделска техника за
растителна защита”.

6 месеца

с.Водица, ,
ул.”Димитър
Благоев” 6,
общ.Попово

Закупуване на : 1. Самоходна пръскачка
John Deere 4730 389992,50 155997,00 да 40%

2
РД 50-

150/13.10.2011/121-
2013.3/003

„АГРО-ТИЯ”
ООД, гр.Попово,
ул.”Каломенска”

2, вх.А, ап.2

Закупуване на
земеделска техника за

стопанството на „АГРО-
ТИЯ” ООД”.

6 месеца

гр.Попово ,
ул.”Каломенска”

2, вх.А, ап.2,
общ.Попово

Закупувамне на : 1.Зърнокомбайн, марка
CLAAS, модел TUCANO 440- Tier 3b 390900,00 156360,00 да 40%

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ

/неодобрена
субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

Мярка 123 „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/123-2013.1

 Стратегия за местно развитие

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/121- 2013.3

 Стратегия за местно развитие



1
РД 50-

150/13.10.2011/1
23- 2013.1/001

„РОСА” АД /
гр.Попово,
ул.”Алеко

Константинов” 4

Закупуване на
”Универсална

класическа линия за
бутилиране на

растително масло”

гр.Попово

Линия за бутилиране на растително масло
със следните елементи :

1.МОНОБЛОК в комплект с елеватор -
ориентатор за капачки

2.ЕТИКИРАЩА МАШИНА
3.ПОЛУАВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА

ОПАКОВАНЕ СЪС СТРЕЧ ФОЛИО С
ВЪРТЯЩА СЕ ПЛАТФОРМА
4.ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

5.АВТОМАТИЧНА ФОЛИРАЩА
СИСТЕМА

6.ОРИЕНТАТОР ЗА БУТИЛКИ

338 870 лв. 169 435 лв да 50%

2
РД 50-

150/13.10.2011/1
23- 2013.1/002

„РЕАКТ – 33”
ЕООД /

гр.Попово,
ул.”Барикадна” 8

„Създаване на цех за
производство на пелети” 1 месец гр.Попово

Линията за производство на пелети  има
следните елементи:

1 Дробилка - 22kw-капацитет 500кг/ч за
материали с диаметър до 20 см

2 Конвейер винтов/шнеков транспортьор/ 3м
3  Сушилня за трици ( циклонен тип ), капацитет
500 кг/ч, изсушава материала от 40%, до работна

влажност 8-12%
4 Конвейер винтов/шнеков транспортьор/ 3м

5 Пелет преса капацитет 600кг/ч -30кW, размер
на пелета 6 или 8мм

6 Лентов конвейер 4м
7 Охладителна колона за пелети - 600 кг/ч

8 Лентов конвейер 5м
9 Пакетираща машина за пелети капацитет

капацитет 500-800кг/ч
10 Електрическо контролно табло за управление

на целия процес

114 120 лв. 57 060 лв. да 50%

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ

/неодобрена
субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

Част Конструкция за замразвателен тунел
(доставка и монтаж)

Доставка и монтаж на хладилни панели и
хладилна врата за 1 брой количков
замразвателен тунел 173798,48 86899,24

„РОДИНА-
АГРО” ЕООД,

гр.Попово

„Доставка и монтаж на
метална конструкция за

замразителен тунел,
хладилни панели и

хладилна врата,
хладилна инсталация,

ел.двигателна и
автоматизация за

замразителен тунел”

12 месеца
гр.Попово,

ул."Панайот
Хитов" 20

да 50%

Мярка 123 „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/123-2013.2

 Стратегия за местно развитие

1
РД 50-

150/13.10.2011/1
23- 2013.2/001



Доставка и монтаж на хладилна инсталация,
ел.двигателна и автоматизация за 1 брой
количков замразвателен тунел с капацитет
3300кг малини/4 часа

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/
223- 2013.2/ 001

Община Попово

„Първоначално залесяване
на неземеделски земи на
територията на община
Попово, с. Медовина.

5 години
Област Търговище,

Община Попово,
гр.Попово

залесяване на неземеделски земи на
територията на община Попово, с. Медовина 78469.12 78469.12 не 100%

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/
311- 2013.2/ 001

”Ивас-93” ООД,
гр.Попово,

ул.”Панайот
Хитов” 22

„Разнообразяване към
неземеделски дейности

– сладкарски цех”
6 месеца гр.Попово

Закупуване на : 1. Планетарен миксер SP 22
A

2. Планетарен миксер B 30F
3. Пекарна AF14ISOMTN

4. Хладилен шкаф среднотемпературен
5. Работна маса термоплот голяма
6. Помощна маса алпака голяма
7. Помощна маса алпака малка

8. Лекотоварен автомобил DACIA DOKKER

31 818.31 22272,82 да 70%

173798,48 86899,24
„РОДИНА-

АГРО” ЕООД,
гр.Попово

„Доставка и монтаж на
метална конструкция за

замразителен тунел,
хладилни панели и

хладилна врата,
хладилна инсталация,

ел.двигателна и
автоматизация за

замразителен тунел”

12 месеца
гр.Попово,

ул."Панайот
Хитов" 20

да 50%

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/223-2013.2

 Стратегия за местно развитие

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/311-2013.2

 Стратегия за местно развитие

1
РД 50-

150/13.10.2011/1
23- 2013.2/001



2
РД 50-

150/13.10.2011/
311- 2013.2/ 002

”СИЛВЪР-ЕКС”
ЕООД ,

гр.Попово,
ул.”Гагарин” 3

„Реконструкция на
съществуваща сграда в

къща за гости,
пристройка,

обзавеждане и
оборудване.”

12 месеца гр.Попово

1.СМР -  Съгласно договор с „Антола” АД
2. Обзавеждане за къща - Съгласно Договор с

ЕТ „Мигрос”
3. Обзавеждане, завеси и корнизи Съгласно

Договор с „РИО” ООД

193 786.95 95077,18 да 49%

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/
312- 2013.1/ 005

”УАЙЛД
ТЕЙМ” ООД /
с.Паламарца,
ул.”Климент
Охридски” 9

Община:Попово
Област:Търгови

ще

”Еко къща за гости  в
с.Паламарца, Община

Попово”

с.Паламарца,
Община:Попово

Инвестицията е свързана с подобряване на
енергийната ефективност на съществува

сграда чрез монтиране на Автономна
фотоволтайчна система с номинална
мощност от 2000 W и Термо сифонна

система за топла вода 300 l.

27 984,90 20569,22 да 70%

2
РД 50-

150/13.10.2011/
312- 2013.1/ 006

”Надя Дизайн”
ЕООД / адрес:

гр.Попово,
ул.”Дряновска”

45 А

„Надстрояване и
преустройство на

шивашки цех”

област Търговище,
община Попово, гр.

Попово 7800, ул.
„Дряновска” № 45

А.

„Надстрояване и преустройство на
шивашки цех” 389608,00 214130,78 да 55%

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/
313- 2013.1/ 001

Община Попово
Зони за отдих и

развлечение около
яз.”Каваците”

8 месеца гр.Попово,
общ.Попово

1.Полагане на настилки, във връзка с
обособяването на зоните за отдих и

развлечение. 2.Доставка и монтаж на
съоръжение, във връзка с обособяване

зоните за отдих и развлечение.

58 676 лв. 58 676 лв. не 100%

Мярка 312 „ Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/312- 2013.1

 Стратегия за местно развитие

мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/313- 2013.1

 Стратегия за местно развитие



№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/
321- 2013.1/ 001

Община Попово

Закупуване на специализиран
превоз за нуждите на ПСУ,
настанени в звено” ДВУИ и

ЗЖ” с.Медовина

6 месеца
обл.Търговище

общ.Попово
с.Медовина

„Закупуване на специализиран автомобил за
нуждите на потребителите на социални

услуги, настанени в звеното“
60 000 лв. 60 000 лв. не 100%

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/
321- 2013.2/ 001

Община Попово
„Саниране на спортна

зала „Тодор Янев”
гр.Попово – ІI етап”

9 месеца
обл.Търговище

общ.Попово
с.Медовина

Под-дейност 1.1: Подмяна на
осветителни тела   Под-дейност 1.2:
Изграждане на газова и отоплителна
инсталация             Под-дейност 1.3:

Подмяна на дюшеме  Под-дейност 1.4:
Възстановяване и пребоядисване на

стени и тавани

89 465.06 67188.00 да 100%

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ

/неодобрена
субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/321- 2013.1

 Стратегия за местно развитие

Мярка 322  „Обновяване и развитие на населените места”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/322-2013.1

 Стратегия за местно развитие

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/321- 2013.2

 Стратегия за местно развитие



1
РД 50-

150/13.10.2011/
322- 2013.1/ 001

Община Попово

„Благоустройствени
мероприятия в кв. 115 и
кв. 116 /Пространството
затворено от улици „П.
Хитов“, ”Ген. Баранов“,

„Македонска“ и „М.
Тасева“/

8 месеца гр.Попово,
общ.Попово

Дейност 2 : Ремонт и реконструкция на
тротоарни настилки по  ул. „Мара Тасева“ и
ул. „Панайот Хитов“.  Дейност 3: Доставка и
монтаж на градинска и паркова мебел в кв.

115 и кв.116.

117 188 лв. 117 188 лв. не 100%

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ

/неодобрена
субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/
322- 2013.2/ 001

Община Попово

„Привеждане в
съответствие с

изискванията на
Наредба No 1 от

12.01.2009 г. на МРРБ и
ДАЗД на детска

площадка в района на
мемориален комплекс на

ул.”Земеделска” и
детска площадска на

ул.”Каломенска”, кв.20,
гр.Попово”

9 месеца гр.Попово,
общ.Попово

Дейност 1: Рехабилитация на детска
площадка.

Под-дейност 1.1: Демонтажни и изкопни
работи.

Под-дейност 1.2:  Полагане на настилки.
Под-дейност 1.3: Изграждане на пясъчник.

Дейност 2: Доставка и монтаж на
съоръжения и паркова мебел.

Под-дейност 2.1: Доставка и монтаж на
съоръжения за игра.

Под-дейност 2.2: Доставка и монтаж на
градинска и паркова мебел.

Дейност 3: Рехабилитация на зелени площи
и  озеленяване.

56989.93 49119.92 да 100%

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

Мярка 322  „Обновяване и развитие на населените места”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/322-2013.2

 Стратегия за местно развитие

мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/323- 2013.1

 Стратегия за местно развитие



1
РД 50-

150/13.10.2011/
323- 2013.1/ 001

НЧ “Св.св.Кирил
и методий –

1882” гр.Попово
„Кино - зона” 7 месеца

НЧ “Св.св.Кирил
и методий – 1882”

гр.Попово

Дейност 1:  Информираност за проекта ;
Дейност 2: Процедура за избор на доставчик

на оборудване, Компютърен софтуер и
специализирана техника, съгласно

техническото описание в таблицата за
инвестиции. ;   Дейност 3.Доставка и монтаж
на предвиденото оборудване, Компютърен

софтуер и специализирана техника, съгласно
техническите параметри ; Дейност 4.

Изработване на  некомерсиални филми от
участниците в Киностудията   с тематика:

• ”Светът около нас”
• „Живи корени – наследството на моя роден

край”
• « Природата  и  ние» . ;   Дейност 5.
Провеждане на  Десети Национален

фестивал на алтернативното кино „Мини
филм Попово 2014”.

10 365 лв. 10 365 лв. не 100%

2
РД 50-

150/13.10.2011/
323- 2013.1/ 002

НЧ “Възраждане
– 1924”

кв.Невски,
гр.Попово

„Рапсодия 7/8” 4 месеца
НЧ “Възраждане –
1924” кв.Невски,

гр.Попово

1.Организиране и провеждане на 2 work-shop
работилници  1.1.work-shop работилница за
изучаване на капанска  ръченица;  1.2.work-

shop работилница за популяризиране на бита
на капанците ;  2.Организиране и

провеждане на Фестивал на приятелските и
побратимени градове на Попово.

10 000 лв. 10 000 лв. не 100%

3
РД 50-

150/13.10.2011/
323- 2013.1/ 003

” Сдружение за
среда и култура

„Попово XXI
век” Попово”

„”Златното око”
Национален

кинофестивал за
оператоско майсторство

в памет на големия
български оператор
Димо Коларов наш

съгражданин”

6 месеца гр.Попово, Дом на
културата

дейност 1 Закупуване на професионално
видеопрожекционно оборудване с висока

разделителна способност и озвучаване
Surrfnd 7.1 ;                          дейност 2

Осигуряване на информираност за проекта ;
дейност 3 Организиране и провеждане на
Национален кинофестивал за операторско

майсторство „Златното око”

61 780 лв. 61 780 лв. не 100%

№
Проектно

предложение Рег.
№

Наименование и
седалище на
кандидата

Наименование на
проектното предложение

Продължителност
на изпълнение на

проекта

Място на
изпълнение на

проекта

Основни дейности за изпълнението на
проектите /предмет на инвестицията/

Общ бюджет
на проекта

Размер на
безвъзмездната

финансова
помощ /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/323- 2013.2

 Стратегия за местно развитие



1
РД 50-

150/13.10.2011/
323- 2013.2/ 001

Община Попово

„Опазване и подобряване
на селското наследство,

чрез инвестиции в
материално и

нематериално наследство
на територията на община

Попово”

6 месеца

Област Търговище,
Община Попово,

с.Ковачевец и
гр.Попово

Дейност 1: Възстановяване на каменна
чешма и настилка пред сградата на НЧ
«Познай себе си – 1893» с. Ковачевец

Дейност 2: „Популяризиране на
материалното и нематериалното културно

наследство, чрез  монтаж на външна
реклама“

Дейност 3: Възстановка на най-големия
християнски празник  Великден в Попово

16490.00 16489.06 не 100%

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com


