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общите 
допустими 

разходи 

1

РД 50-
150/13.10.2011/1

21-2014.1/001

„ЕЛЕНА ГРУП” 

ЕООД;              

гр. Попово, ул. 

„Цар Крум” № 

13, ет. 2

„Модернизиране на 

земеделското 

стопанство на „ЕЛЕНА 

ГРУП” ЕООД  чрез 

закупуване на 

земеделска техника“

6 месеца

гр. Попово, ул. 

„Цар Крум” № 13, 

ет. 2

Закупуване на: Трактор CLAAS, модел 

ARION 430
104230.00 40017.34 да 38.39%
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съфинансиране 

% на 
безвъзмездната 
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1

РД 50-
150/13.10.2011/1

23-2014.1/001

„Т и К сървисис” 

ООД, гр. Попово 

Промишлена 

зона 

„Пелети-екоенергия”  4 месеца
гр. Попово 

Промишлена зона 

Закупуване на: Автоматизирана 

производствена линия за производство 

на гориво от био маса и дървени пелети

308000.00 153 627.45 да 49.88%

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” 
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/121- 2014.1    

 Стратегия за местно развитие                

Мярка 123 „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/123-2014.1

 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 - 2014 г.
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1

 РД 50-

150/13.10.2011/3

11- 2014.1/001

ЗК"Напредък" 

с.Светлен, 

общ.Попово, 

ул.”Стоян 

Палаузов” 49

„Оборудване на фурна 

за производство на 

хляб“

6 месеца гр.Попово
Закупуване на фурна за производство на 

хляб
51 660.00 лв. 36 162.00 лв. да 70%

2

 РД 50-

150/13.10.2011/3

11- 2014.1/002

ЕТ "Хидра - 

Владислав 

Василев"; 

гр.Попово, 

ул.”Дряновска” 

34, ет.2, ап.4

"Подобряване на 

мобилността на  

местния бизнес и 

население чрез 

създаване на Център за 

отдаване на автомобили 

под наем в гр. Попово"

6 месеца гр.Попово
Закупиване на лек автомобил Ситроен C4 

PICASSO
49 312.41 лв. 34 518.69 лв. да 70%

3

 РД 50-

150/13.10.2011/3

11- 2014.1/002

ЕТ 

„АГРОЦЕНТЪР-

ГЕОРГИ 

ГЕОРГИЕВ”; 

гр.Попово, 

бул.”България” 

68 

"Закупуване на 

строителна техника и 

оборудване за 

извършване на изкопни 

работи на територията 

на община Попово"

6 месеца гр.Попово
Закупуване на Комбиниран багер - товарач , 

модел JCB 4CX Eco SM с директно управление 
151 200.00 лв. 102 629.48 лв. да 68%

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

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/311-2014.1

 Стратегия за местно развитие    


