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МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ 

Одобрена 

Изплатена 

субсидия 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

                            

Мярка МИГ4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

"Центроленд" 

ООД 

„Подобряване на 

земеделския 

производствен процес, 

чрез закупуване на 

колесен трактор“ 

99 000 99 000 50% 99 000 49 500 НП НП 99 000 49 500 НП НП НП 

"ПРОИЗВОДСТВЕ „Повишаване  100 000 100 000 50% 100 000 50 000 НП НП 100 000 50 000 НП НП НП 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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НА 

КООПЕРАЦИЯ  
Конкурентноспособнос 

"СЪГЛАСИЕ - 

СЕЛО КАМЕН" 

тта на земеделското 

стопанство ” с. Камен 
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Земеделски 

производител 

Радослав Дончев 

Димитров 

Повишаване 

ефективността на 

стопанството, чрез 

закупуване на техника 

(трактор) използвана 

както за обработка на 

почвата, така и във 

връзка със събирането 

на готовата продукция 

(лешникови насаждения 

ок. 100 дек.). 

Ограничаване ръчния 

труд полаган в 

стопанството, 

използване на 

съвременна и нова 

техника щадяща 

околната среда. 

39 000 39 000 57,50% 39 000 22 425 НП НП 39 000 22 425 НП НП  НП 

Земеделски  „ЗАКУПУВАНЕ НА  72 696 72 696 50% 72 696 36 348 НП НП 72 696 36 348 НП НП НП 
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производител 

Иван Йорданов 

Иванов 

ЗЕМЕДЕЛСКА  

  

ТЕХНИКА И 

ИНВЕНТАР ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

КУЛТУРИ, 

ИЗПОЛЗВАНИ КАТО 

СУРОВИНА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА 

ФУРАЖИ ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ЖИВОТНИ В 

ЖИВОТНОВЪДЕН 

ОБЕКТ“ 

КПК "Доверие-

Козаревец" 
„Повишаване на  88 550 88 550 50% 88 550 44 275 НП НП 88 550 44 275 НП НП НП 
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конкурентоспособността 

на Земеделска 

Кооперация „Доверие“ 

с.Козаревец, чрез  

подобряване качеството 

на агротехническите  

операции при  

отглеждане на 

земеделски култури“ 

Кооперация 

"ЧАСТНА 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

КООПЕРАЦИЯ 

"ШИПА" 

„ПОВИШАВАНЕ 

99 200 99 200 50% 99 200 49 600 НП НП 99 200 49 600 НП НП НП 

КОНКУРЕНТОСП 

ОСОБНОСТТА  

НА ЧЗП „ШИПА“ 

  
ЗП БОРИСЛАВ 

ИВАНОВ ХАМОВ 

Инвестиции в 

земеделска 

51927,68 51927,68 50% НЕ  НЕ ДА 

Не са 

представени 

изискуемите  

документи 

          

 техника, с цел 

повишаване на 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


                                                  
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg, www.mig-zaedno.eu  
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, 
Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

 

конкурентоспособността 

на стопанството на ЗП 

Борислав Хамов 

Мярка МИГ7.5. 

Инвестиции за 

публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

инфраструктура 

ОБЩИНА  Зона за отдих "Ангел 

Каралийчев" гр. 

Стражица 

34329 34329 100% 34329 34329 НП НП 34329 34329 34329 34329 НП 

СТРАЖИЦА 

ОБЩИНА  Зона за отдих  

15659 15659 100% 15659 15659 НП НП 15659 15659 15659 15659 НП 

СТРАЖИЦА "Възрожденци" 

ОБЩИНА  Зона за отдих с  

149998,4 149998,4 100% 149 998,40 149 998,40 НП НП 149 998,40 149 998,40 149 998,40 149 998,40 НП 

СТРАЖИЦА велоалея, гр. Стражица 

"Култура и  Създаване на дигитален  

38 905,00 38 905,00 100% 

НЕ Е  НЕ Е  

ДА 

НЕДОПУСТИМИ 

ДЕЙНОСТИ И 

РАЗХОДИ 

          

Туризъм"  мобилен атракцион за  ОДОБРЕН ОДОБРЕН 

сдружение 

презентиране на 

местните културни, 

природни и исторически 

богатства 
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Мерки, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013, 

но 

съответстващи 

на целите на 

регламента 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 

                            

Мярка МИГ01 

„Проучвания и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 

възстановяване 

и на културното 

и природното 

наследство на 

селата. 

Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране 

на 

специфичната 

местна 

идентичност и 

местната 

култура” 

Сдружение  

"От корените към 

бъдещето" 
15 084 15 084 100% 15 084 15 084 НП НП 15 084 15 084       

"Училищно  

Настоятелств 

о към Начално  

училище  

"Цани Гинчев" гр. 

Лясковец" 

НАРОДНО  
Алманах - "Нова 

Върбовка - свидно  

14428 14428 100% ОТХВЪРЛЕНО ОТХВЪРЛЕНО ДА 

НЕ  СА  ПРИЛ 

          

ЧИТАЛИЩЕ 
бащино огнище, обич, 

гордост и тревога" 
ОЖ 

http://www.eufunds.bg/
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 "ХРИСТО    ЕНИ НЕОБХ 

БОТЕВ - 1918"   ОД 

    
ИМИТЕ 

ДОКУМЕНТИ 

Народно  Закупуване на носии,  

10515,06 10515,06 100% 10 515,06 10 515,06 НП НП 10 515,06 10 515,06       
читалище  

репетиционни и 

сценични облекла за 

дейността на НЧ 

Пробуждане -1896"". 

"Пробуждане-

1896" 
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