
 регистрационен 
номер на 

проектното 
предложение 
(заявлението)

Наименование на кандидата
Наименование на проектното 

предложение 
БУЛСТАТ/ЕИК

Телефон/Факс/       е-
mail                     за 

контакт

Дата на 
получаване

Час на 
получаване

РД 50-
150/13.10.2011/111- 

2012.1/001
ПГСС "Никола Пушкаров" Професионално обучение 000877832 0608 4 65 52 23.07.2012 11:21

РД 50-
150/13.10.2011/111- 

2012.1/002
НЧ"Св.св.Кирил и Методий"

Информационна дейност : "Създаване 
на инфраструктура и повишаване на 
информираността на населението за 
разделно събиране и третиране на 

биоотпадъци"

000868979 0608 4 2662 10,08,2012 16:10

РД 50-
150/13.10.2011/121- 

2012.1/001
Елена груп ЕООД

"Повишаване 
конкурентноспособността на "Елена 

груп" ЕООД посредством 
модернизиране на земеделското 

стопанство и повишаване 
производителността, чрез закупуване 

на нова техника"

125540222
0608 4 3516 

elenagroup.bg@abv.bg 
10.08.2012 13:05

РД 50-
150/13.10.2011/121- 

2012.1/002

"ЕМ ЕНД ЕС ТРЕЙД 
КОНСУЛТ" ООД

Закупуване на колесен трактор и 
прикачен инвентар

103931211
0887324226 

emesagro@gmail.com
10.08.2012 16:05

                                                                                    

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

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО
Общ регистър  на получените проектни предложения по първа покана за 2012 г.                                                                                                                                                                                                                                    

 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.

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



РД 50-
150/13.10.201/312- 

2012.1/001
"НЕДЕВ ГРУП" ЕООД

База за развитие на селски туризъм I-ви 
етап

200424456 0895708234 10.08.2012 15:50

РД 50-
150/13.10.201/312- 

2012.1/2
ЕТ "МИГ-09-Гатьо Гатев"

Къща за гости "Капанска среща" 
с.Садина

200712494 0608/42207 10.08.2012 15:53

РД 50-
150/13.10.2011/313-

2012.1/001
Фондация "Детско царство"

Създаване на детски занимателен и 
увеселителен обект на открито в 

гр.Попово, кратко име "Увеселителен 
обект"

176289163 0608 / 40048 13.07.2012 16:18

РД 50-
150/13.10.2011/321- 

2012.1/1
Община Попово

"Саниране на спортна зала "Тодор 
Янев" - 1-ви етап"

000875856 0608 / 40021 13.06.2012 14:06

РД 50-
150/13.10.2011/            
322- 2012.1/ 001

Област Търговище, Община 
Попово, гр.Попово ЕКАТТЕ 

57649 

"Разработване на интегриран план за 
градско възстановяване и развитие на 

гр.Попово - I етап"
000875856

0608-40021     0608-
40024 

obstina@popovo.bg
26.06.2012 11:51

РД 50-
150/13.10.2011/323- 

2012.1/001
НЧ "Просвета-1894" с.Водица

"Жива Водица - от Гергьовден до 
Димитровден"

000868242 882447851 13.06.2012 16:20

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.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.201/312- 2012.1.

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

Мярка  313 „Насърчаване на туристическите дейности” 
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/313-2012.1.

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

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”

Мярка 322  „Обновяване и развитие на населените места”;
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/322-2012.1
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		Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 
„Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

		МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО

		Общ регистър  на получените проектни предложения по първа покана за 2012 г.                                                                                                                                                                                                                                    
 Стратегия за местно развитие

		регистрационен номер на проектното предложение (заявлението)		Наименование на кандидата		Наименование на проектното предложение		БУЛСТАТ/ЕИК		Телефон/Факс/       е-mail                     за контакт		Дата на получаване		Час на получаване

		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.

		РД 50-150/13.10.2011/111- 2012.1/001		ПГСС "Никола Пушкаров"		Професионално обучение		000877832		0608 4 65 52		7/23/12		11:21

		РД 50-150/13.10.2011/111- 2012.1/002		НЧ"Св.св.Кирил и Методий"		Информационна дейност : "Създаване на инфраструктура и повишаване на информираността на населението за разделно събиране и третиране на биоотпадъци"		000868979		0608 4 2662		10,08,2012		16:10

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

		РД 50-150/13.10.2011/121- 2012.1/001		Елена груп ЕООД		"Повишаване конкурентноспособността на "Елена груп" ЕООД посредством модернизиране на земеделското стопанство и повишаване производителността, чрез закупуване на нова техника"		125540222		0608 4 3516 elenagroup.bg@abv.bg		8/10/12		13:05

		РД 50-150/13.10.2011/121- 2012.1/002		"ЕМ ЕНД ЕС ТРЕЙД КОНСУЛТ" ООД		Закупуване на колесен трактор и прикачен инвентар		103931211		0887324226 emesagro@gmail.com		10.08.2012		16:05

		Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.201/312- 2012.1.

		РД 50-150/13.10.201/312- 2012.1/001		"НЕДЕВ ГРУП" ЕООД		База за развитие на селски туризъм I-ви етап		200424456		0895708234		8/10/12		15:50

		РД 50-150/13.10.201/312- 2012.1/2		ЕТ "МИГ-09-Гатьо Гатев"		Къща за гости "Капанска среща" с.Садина		200712494		0608/42207		8/10/12		15:53

		Мярка  313 „Насърчаване на туристическите дейности” 
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/313-2012.1.

		РД 50-150/13.10.2011/313-2012.1/001		Фондация "Детско царство"		Създаване на детски занимателен и увеселителен обект на открито в гр.Попово, кратко име "Увеселителен обект"		176289163		0608 / 40048		13.07.2012		16:18

		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.

		РД 50-150/13.10.2011/321- 2012.1/1		Община Попово		"Саниране на спортна зала "Тодор Янев" - 1-ви етап"		000875856		0608 / 40021		13.06.2012		14:06

		Мярка 322  „Обновяване и развитие на населените места”;
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/322-2012.1

		РД 50-150/13.10.2011/            322- 2012.1/ 001		Област Търговище, Община Попово, гр.Попово ЕКАТТЕ 57649		"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Попово - I етап"		000875856		0608-40021     0608-40024 obstina@popovo.bg		26.06.2012		11:51

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

		РД 50-150/13.10.2011/323- 2012.1/001		НЧ "Просвета-1894" с.Водица		"Жива Водица - от Гергьовден до Димитровден"		000868242		882447851		13.06.2012		16:20
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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
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