
№
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- 2012.1/ 001

ПГСС "Никола
Пушкаров"
гр.Попово

Професионално обучение шест месеца
ПГСС "Никола

Пушкаров"
гр.Попово

краткосрочен курс от 30 часа.
10 работни дни 4715.50 лв 4715.50 лв не 100

2
РД 50-

150/13.10.2011/
111- 2012.1/ 002

НЧ "Св.св.Кирил и
Методий - 1882"

гр.Попово

Създаване на
инфраструктура и

повишаване на
информираността на

населението за разделно
събиране и третиране на

биоотпадъци

един месец
НЧ "Св.св.Кирил и

Методий - 1882"
гр.Попово

двудневен информационен
семинар 3284.50 лв 3284.50 лв не 100

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/121- 2012.1.

 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- 2012.1.

 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



№
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- 2012.1/ 001

"ЕЛЕНА ГРУП"
ЕООД, гр.Попово,
ул."Цар Крум" 13,

ет.2

Повишаване
конкурентноспособността

на "Елена груп" ЕООД
посредством

модернизиране на
земеделското стопанство и

повишаване
производителността, чрез

закупуване на нова
техника

дата на реализация :
10.06.2013 г.

Дата на въвеждане в
експлоатация :
15.06.2013 г.

ЕЛЕНА ГРУП
ЕООД, гр.Попово

закупуване на 1 бр.
Зърнокомбайн марка

"CLAAS", модел LEXION 660
389 111,00 лв. 155 644,40 лв 233 466,60 лв 40

2
РД 50-

150/13.10.2011/
121- 2012.1/ 002

"Ем енд ес Трейд
Консулт" ООД,

гр.Попово,
ул."Асен

Златаров" 45

Закупуване на колесен
трактор и прикачен

инвентар

дата на реализация :
31.03.2013 г.

Дата на въвеждане в
експлоатация :
01.04.2013 г.

"Ем енд ес Трейд
Консулт" ООД,

гр.Попово

Закупуване на колесен
трактор и прикачен

инвентар
215 000 лв. 86 000 лв. 129 000 лв. 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 /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/
121- 2012.2/ 001

ЕТ"Добруджа-97-
Станчо Станев"

с.Еленово,
общ.Попово,  ул.

„Георги
Димитров” №7

"Модернизация на ферма в
с.Еленово,общ.Попово" 1 месец с.Еленово,

общ.Попово
закупуване на Челен товарач

“Bobcat TL470” 126 250 лв 50 500 лв. 75 750 лв 40%

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/121- 2012.2

 Стратегия за местно развитие



2
РД 50-

150/13.10.2011/
121- 2012.2/ 002

ЗК „Напредък“ с.
Светлен,

общ.Попово, ул.
„Стоян Палаузов“

№ 49

"Модернизация на
земеделското стопанство

на ЗК"Напредък"
с.Светлен, чрез закупуване
на телескопичен товарач"

1 месец
с. Светлен,

общ.Попово
закупуване на

телескопичен товарач 107 060 лв. 42 824 лв. 64 236 лв. 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 /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

1
РД 50-

150/13.10.2011/
121- 2012.3/ 001

ЕТ
„АГРОЦЕНТЪР-

ГЕОРГИ
ГЕОРГИЕВ” /

гр.Попово

„Модернизиране на
земеделското
стопанство на

ЕТ„АГРОЦЕНТЪР-
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ”

чрез закупуване на
земеделска техника”.

1 месец гр.Попово Закупуване на самоходна
пръскачка "CAURELLE" 264 037,05 лв. 64021,60 лв 200 015,45 лв 24,24 %

№
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 50-150/13.10.2011/123-2012.2

 Стратегия за местно развитие

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/121- 2012.3

 Стратегия за местно развитие



1
РД 50-

150/13.10.2011/123-
2012.2/001

"Братя Томови"
АД, гр.Попово,
ул."Калакоч"7

"Технологично обновяване
и разширяване на
производствения

асортимент на фирма
"Братя Томови" АД в

гр.Попово, общ.Попово,
обл.Търговище"

2 месеца гр.Попово

1.Закупуване и
инсталиране на нови

машини и оборудване за
подобряване на

производствения процес и
маркетинга  2.Закупуване

на специализирани
транспортни средства,

свързани с подобряване на
производството и
реализацията на

продукцията

254915.55 127457.77 127457.78 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

1
РД 50-

150/13.10.2011/
123- 2012.3/ 001

”МЕГА-М 999”
ЕООД /

гр.Попово,
бул.”България”
78, вх.А, ет.2,

ап.3

Добавяне на стойност
към производството на
фирма „МЕГА-М 999”

ЕООД”.

1 месец гр.Попово

Закупуване на :
• Трактор "Massey Ferguson
MF7620"
• Ремарке "Ferruzza RB 80
P"
• Сламопреса "Gallignani
GA FB 12 R"

348 528,91 лв 174 264, 45 лв 174 264, 46 лв 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 /одобрена

субсидия/

Собствено
съфинансиране

% на
безвъзмездната
помощ спрямо

общите
допустими

разходи

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/223-2012.2

 Стратегия за местно развитие

Мярка 123 „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/123-2012.3

 Стратегия за местно развитие



1
РД 50-

150/13.10.2011/
321- 2012.1/ 001

Община Попово

Първоначално залесяване
на неземеделски земи на
територията на община

Попово

Област Търговище,
Община Попово,

гр.Попово

Първоначално залесяване
на неземеделски земи на
територията на община

Попово

46 940 лв. 46 940 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-

150/13.10.2011/311-
2012.2/001

ЕТ"Юлия-Митко
Димитров"
с.Водица,

общ.Попово

"Изграждане на плувен
басейн и предлагане на
рекреативни дейности в
с.Водица, общ.Попово"

10 месеца с.Водица,
общ.Попово

1. Разработване на
архитектурен проект на

обекта
2. Предоставяне на

консултации за
разработване на

заявлението и бизнес –
план

3.Подготовка на терена и
изграждане на двата

басеина, летните
съблекални и офиса

4. Изграждане на летния
бар, оформяне на паркинга

и зелените площи,
довършителни дейности

184439,76 78233.00 106206.76 42.41%

№
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 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/311-2012.2

 Стратегия за местно развитие

Мярка 312 „ Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/312- 2012.2

 Стратегия за местно развитие



1
РД 50-

150/13.10.2011/
312- 2012.2/ 001

”АГРОВЕТ-
ИВАНОВИ”

ООД

„Висок професионален
подход при ветеринарно-
медицинските услуги в

Община Попово.
Осигуряване на

съвременно медико
диагностично

оборудване в дейността
на ВМЦ „АГРОВЕТ” гр.

Попово.”

3 месеца гр.Попово

•Развитие и ефективен подход
на ветеринарно медицинското

обслужване  в община
Попово, чрез въвеждане на

съвременно медико-
диагностично оборудване в

дейността на ВМЦ
„Агровет”гр. Попово.

21900 15330 6570 70%

2
РД 50-

150/13.10.2011/
312- 2012.2/ 002

”Попово Инн”
ЕООД

„Семеен хотел с бистро
в гр.Попово”

6 месеца гр.Попово изграждане на семеен
хотел с бистро в гр.Попово 214415,17 141136 73217,17 65,8%

№
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- 2012.1/ 001

Фондация "Детско
царство", гр.Попово,
ул."Райко Даскалов"

2, вх.Б, ет.1, ап.23

Създаване надетски
занимателен и увеселителен
парк на открито в гр.Попово,

кратко име "Увеселителен
обект"

10 месеца

област Търговище,
общ.Попово,

гр.Попово, имот
представляващ - част

от ПИ с
идентификатор

57649.503.2215 по
кадастралната карта

на землище гр.Попово
с площ 1400 кв.м.

Проект "Увеселителен
обект" включва изграждане

и разработване на детски
занимателен парк

включващ в себе си :
батути, спортна част -

трамплин и бънджи и кафе-
павилион.

58 600 лв. 39 116 лв 19 484 лв. 66.75 %

№
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 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/313- 2012.1.

 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- 2012.1.

 Стратегия за местно развитие



1
РД 50-

150/13.10.2011/
321- 2012.1/ 001

Община Попово
"Саниране на спортна зала
Тодор Янев гр.Попово - I

етап"
7 месеца

Област Търговище,
Община Попово,

гр.Попово

"Саниране на спортна зала
"Тодор Янев" - гр.Попово -

I етап"
157 055.34 лв. 78 125.00 лв. да 49.74

№
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-
2012.2/001

Община Попово
гр.Попово

Благоустрояване на
централен площад и парк

с.Садина, общ.Попово
9 месеца с.Садина,

общ.Попово

Дейност 2: „Реконструкция
на площад и настилки пред
монумент” - Предвижда се

реконструкция на
централния площад  и

настилките пред
монумента в с. Садина с

площ 800 м2, изрязващо се
в подмяна на настилките,

изграждане на водни
площи, подмяна на

водопровод, канализация и
ел. инсталация.

73197.32 73197.32 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 322  „Обновяване и развитие на населените места”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/322-2012.2

 Стратегия за местно развитие

Мярка 323Б „Опазване и подобряване на културното  наследство”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/323- 2012.1

 Стратегия за местно развитие



1
РД 50-

150/13.10.2011/
323- 2012.1/ 001

НЧ "Просвета-
1894" с.Водица

«Жива Водица- от
Гергъовден до
Димитровден»

10 месеца

Област Търговище,
Община Попово,

село Водица
ЕКАТТЕ 11716

Съхраняване и модерно
възпроизвеждане на
селското културно

наследство на село Водица
и околните села като

фактор за оживяване и
устойчиво развитие на
селата от територията

28 700 лв 28 700 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/
323- 2012.2/ 001

НЧ „ Познай себе
си – 1893”

с.Ковачевец

Подкрепа за дейности към
повишаване на

обществената активност за
запазване на

традиционните местни
обичаи, чрез ремонт и

оборудване на НЧ
„Опознай себе си – 1893” в

с.Ковачевец

с.Ковачевец,
общ.Попово

Ремонтирано мопещение на
компютърен клуб в

читалището. Възстановена
каменна чешма "Лъвът" и

възстановена настилка пред
сградата на читалище

"Познай себе си-1893" в
с.Ковачевец

26 063 лв. 26 063 лв. 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

мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/323- 2012.2.

 Стратегия за местно развитие


