
 регистрационен 
номер на 
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Наименование на кандидата
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предложение 
БУЛСТАТ/ЕИК

Телефон/Факс/       е-
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контакт
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получаване

Час на 
получаване

РД 50-
150/13.10.2011/            
121- 2012.2/ 001

ЕТ"Добруджа-97-Станчо Станев"
"Модернизация на ферма в 

с.Еленово,общ.Попово"
116024438 089784459 19.11.2012 11:25

РД 50-
150/13.10.2011/            
121- 2012.2/ 002

ЗК"Напредък" с.Светлен

"Модернизация на земеделското 
стопанство на ЗК"Напредък" 
с.Светлен, чрез закупуване на 

телескопичен товарач"

835011402 0878985129 19.11.2012 11:55

РД 50-
150/13.10.2011/            
123- 2012.2/ 001

"Братя Томови" АД гр.Попово

"Технологично обновяване и 
разширяване на производствения 

асортимент на фирма "Братя 
Томови АД, гр.Попово"

835047619
0898939356 

ttomov@pigfarm-
popovo.com

23.10.2012 15:55

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

 Стратегия за местно развитие                                                                                                                                                                                                  

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

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

                                                                                    

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

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/123- 2012.2



РД 50-
150/13.10.2011/223- 

2012.2/001
Община Попово

"Първоначално залесяване на 
неземеделски земи на територията 

на община Попово"
000875856

0608-40021     0608-
40024 

obstina@popovo.bg
19.11.2012 16:03

РД 50-
150/13.10.2011/            
311- 2012.2/ 001

ЕТ "Юлия - Митко Димитров" 
с.Водица

„Изграждане на плувен басейн и 
предлагане на рекреативни 

дейности в село Водица, община 
Попово”

125012399 885318831 23.10.2012 15:20

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.”

200266782
0887649970  

agrovet_ni@abv.bg 
19.11.2012 14:17

РД 50-
150/13.10.2011/            
312- 2012.2/ 002

”Попово Инн” ЕООД 
„Семеен хотел с бистро в 

гр.Попово”
202320766 0889342846 19.11.2012 15:40

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/            
322- 2012.2/ 001

Област Търговище, Община 
Попово, гр.Попово ЕКАТТЕ 

57649 

"Благоустрояване на централен 
площад и парк 

с.Садина,общ.Попово"
000875856

0608-40021     0608-
40024 

obstina@popovo.bg
26.09.2012 г. 16:00

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.201/312- 2012.2

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

Мярка 323Б „Опазване и подобряване на културното наследство”                                                                                                                                                                                                              
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/323- 2012.2

Мярка 322  „Обновяване и развитие на населените места”;
Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/322-2012.2
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Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/311- 2012.2                                                                                                                                                                                                 

Стратегия за местно развитие   



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"Познай себе си-1893" в 

с.Ковачевец

000868694 0888407857 02.08.2012 10:08

7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26
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