
 № Договор за субсидия Мярка от СМР Бенефициент Наименование на проекта
Одобрена 

субсидия

Изплатена 

субсидия

1

договор № 

44/1/1210330/26.08.2013

Мярка 121 

"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Георги Динков 

Чалъков

Закупуване на агрегат за контурна 

резитба ERO модел LK/UE 132/85, 

ремарке за бране на грозде V-

1,5m3 и електрически ножици за 

рязане на лозя 35 668.91 лв. 35,556.45 лв

2

договор № 

44/1/1210329/29.08.2013

Мярка 121 

"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Добри Тодоров 

Добрев

Закупуване на Трактор FENDT 208 

VARIO, Сеялка с торовнасяне 

GUNGOR модел М03.01.04, 

Дискова брана KNOCHE модел 

DIM-40/RP595, Ремарке РЕМБИ, 

модел АТ2 RT10      69 796.25 лв. 69 796.25 лв.

3

договор № 

44/3/3120346/30.08.2013 

Мярка 312 " Подкрепа за 

създаване и развитие на 

микропредприятия" "Темпо М" ООД

Закупуване на флоупак 

опаковъчна машина UKFLOW-400 

и казан за варене на крем    26 202.40 лв. 25,502.00 лв

4

договор № 

44/3/3120333/03.09.2013 

Мярка 312 "Подкрепа за 

създаване и развитие на 

микропредприятия" "Греато"ЕООД

Създаване и развитие на 

микропредприятие чрез 

закупуване на машина за 

прошиване на борд на матраци и 

въвеждане на иновативно 

производство и услуги 79,800.00 лв 79,800.00 лв

5

договор № 

44/3/3210259/04.09.2013 

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони"

НЧ"Изгрев-1928" 

с.Меден кладенец

Създаване на център за 

приобщаване на всички слоеве на 

населението за предоставяне на 

възможност за общуване с 

изкуството и културата 5,179.96 лв 5,179.96 лв

                                                                  

  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА                                                                                                                                           

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ-2007-2013

РЕГИСТЪР НА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ                                                                                                  



6

договор № 

44/3/3210257/04.09.2013 

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони"

НЧ"Н.Й.Вапцаров-

1928" с.Савино

Читалищната библиотека -

традиции с ново бъдеще 7 373.89 лв. 7 373.89 лв.

7

договор № 

44/3/3120336/09.09.2013 

Мярка 312 " Подкрепа за 

създаване и развитие на 

микропредприятия"

"Конкордия - 

Антони Петков" 

ЕООД

Реконструкция на съществуваща 

фурна за хляб и пристройка към 

нея 78 551.20 лв. 78 551.20 лв.

8

договор № 

44/3/3120335/20.09.2013 

Мярка 312 "Подкрепа за 

създаване и развитие на 

микропредприятия"

"СИМПА АГРИ" 

ЕООД

Изграждане на бетонова 

площадка към база за ремонт на 

селскостопански машини, 

закупуване на електрокар 

ДИМЕКС Е 16.33S и стелажно 

оборудване 69 414.63 лв. 67,664.63 лв

9

договор № 

44/1/1210327/26.09.2013 

Мярка 121 

"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

"АГРОТРЕЙД" 

ЕООД

Закупуване на трактор CLAAS 

AXOS 340 ; сеялка за слети 

култури Gasparado модел Nina 400 

; плуг MASS 4х14 ; 

селскостопанско ремарке Ремел 

модел РС 14   57 896.00 лв. 57 896.00 лв.

10

договор № 

44/1/1210331/27.09.2013 

Мярка 121 

"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

"СТОЯНОВИ ГРУП" 

ООД

Закупуване на трактор New 

Holland модел Т6050, култиватор 

за слята повърхност КАМТ модел 

КСК-6, плуг МАСС модел 4 тела 

14 обръщателен 70 498.00 лв. 70,448.00 лв

11

договор № 

44/1/1210332/01.10.2013 

Мярка 121 

"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Славка 

Николова 

Карагьозова

Закупуване култиватор окопен за 

торовнасяне марка ОЗДУМАН, 

пръскачка навесна щангова за 

полски култури марка АЛПЕР и 

хидравличен валяк прикачен 6м 

марка ОРУДИЦА 8 895.00 лв. 8 895.00 лв.

12

договор № 

44/2/2260255/28.10.2013 

Мярка 226 

"Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни дейности" Община Тунджа

Ремонт и реконструкция на 

съществуващ водоизточник за 

борба с пожарите –ПИ000758 по 

КВС на землището на с.Меден 

кладенец, община Тунджа  30 245.95 лв. 30 245.95 лв.



13

договор № 

44/3/3120348/29.10.2013 

Мярка 312 "Подкрепа за 

създаване и развитие на 

микропредприятия"

"Стройтех 2010" 

ЕООД

Увеличаване на производствените 

възможности и 

конкурентоспособността на 

„Стройтех 2010” ЕООД чрез 

закупуване на троен рипер за 

булдозер „Коматсу D65PX-15EO” с 

хидравличен комплект за 

инсталирането му и лекотоварен 

камион „IVECO Daily 70C15” със 

самосвална бордова настройка и 

хидравличен кран 76 203.39 лв. 0.00 лв

14

договор № 

44/3/3210261/19.12.2013 

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони"

Футболен клуб 

"Хаджи Димитър"

Обновяване на спортен терен за 

развитие на футбола в с. 

Хаджидимитрово  57 067.81 лв. 57 067.81 лв.

15

договор № 

44/1/1210337/18.12.2013

Мярка 121 

"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЕТ"Милър - Милко 

Милков"

Изграждане на навес за първична 

преработка и съхранение на 

селскостопанска продукция 43 928.57 лв. 43 928.57 лв.

16

договор № 

44/3/3220260/20.12.2013

Мярка 322 "Обновяване и 

развитие на населените 

места" Община Тунджа

Благоустрояване на площад 

с.Генерал Тошево, община 

Тунджа 75,861.43 лв 75,861.43 лв

17

договор № 

44/1/1210328/10.01.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЕТ "Стожер - Стоян 

Стоянов"

Закупуване на Трактор NEW 

HOLLAND модел Т7 .260 78,186.26 лв. 78,186.26 лв.

18

договор № 

44/3/3110688/29.04.2014

Мярка 311 

„Разнообразяване към 

неземеделски дейности”

ЕТ "Стожер - Стоян 

Стоянов"

Изграждане на ремонтна 

работилница за услуги  56,272.71 лв. 56,272.71 лв.

19

договор № 

44/3/3210991/30.05.2014

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони"

Сдружение 

"Футболен клуб 

"Межда"

Обновяване на спортен терен за 

развитие на футбола в с.Межда 55,207.83 лв. 55,207.83 лв.



20

договор № 

44/3/3110543/03.06.2014г

.

Мярка 311 

„Разнообразяване към 

неземеделски дейности” Кооперация "Тракия"

Изграждане на ремонтна 

работилница за селскостопанска 

техника на мястото на коларо-

железарска работилница и 

реконструкция на част от битова 

сграда-стол към нея  94,131.65 лв. 92,588.18 лв

21

договор № 

44/3/3210609/07.08.2014

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони"

НЧ" Зора - 1928" с. 

Межда

Създаване на център за 

приобщаване на всички слоеве от 

населението за предоставяне на 

възможност за общуване с 

изкуството и културата  7,583.28 лв. 7,583.28 лв.

22

договор № 

44/1/1211251/07.08.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Янко 

Александров Янков

Закупуване на радиална 

центрофуга, механична 

разпечатваща машина, сушилня 

за цветен прашец, LEGA 35. 4,260.00 лв. 4,260.00 лв.

23

договор № 

44/1/1211352/07.08.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Борис Тенев 

Борисов

Закупуване на челен товарач, 

марка PRONAR, модел LC-3 и 

навесен обръщателен плуг, марка 

OVERUM модел CX 4975F 22,484.83 лв. 22,484.83 лв.

24

договор № 

44/3/3210687/07.08.2014

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони"

НЧ "Отец Паисий - 

1926" с. Завой Модерна библиотека 6,650.00 лв. 6,650.00 лв.

25

договор № 

44/3/3211444/07.08.2014

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони" Община Тунджа

Повече грижа за възрастните хора 

– осигуряване на оборудване и 

обзавеждане на клубовете на 

пенсионера в община „Тунджа" 44,863.59 лв. 44,863.59 лв.

26

договор № 

44/2/2261162/07.08.2014

Мярка 226 

"Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни дейности" Община Тунджа

Закупуване и монтаж на сигнално-

охранителна техника за борба с 

пожарите в горските територии на 

община Тунджа 84,770.00 лв. 84,770.00 лв.

27

договор № 

44/3/3211213/07.08.2014

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони"

НЧ "Напредък - 

1930" с. Кабиле

Закупуване на мобилно 

обзавеждане и оборудване за 

нуждите на културния календар на 

НЧ "Напредък" и местната 

общност на село Кабиле 19,916.66 лв. 19,916.66 лв.



28

договор № 

44/3/3131443/07.08.2014

Мярка 313 "Насърчаване 

на туристическите 

дейности"  Община Тунджа

Инвестиция в потенциала за 

развитие на културния и 

фестивален туризъм на 

територията на МИГ „Тунджа” 36,958.00 лв. 36,958.00 лв.

29

договор № 

44/1/1211219/07.08.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Стоян Жечев 

Люцканов

Закупуване на трактор ZETOR 

FORTERRA 135, 

тороразпръсквачка навесна 

FERTI2-1000, пръскачка щангова 

навесна AGS1200 EN GPS 

навигация SKIPPER    50,029.20 лв. 50,029.20 лв.

30

договор № 

44/1/1210989/07.08.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Георги Колев 

Радев

Закупуване на трактор New 

Holland,модел Т7.250 75,603.87 лв. 75,603.87 лв.

31

договор № 

44/1/1211012/07.08.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Тодор Стоянов 

Енчев

Изграждане на работилница за 

пчелни продукти и закупуване на 

необходимото оборудване 34,646.96 лв. 34,646.96 лв.

32

договор № 

44/1/1211385/07.08.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства" "Боровец - К" ЕООД

Закупуване на земеделска техника- 

трактор- 2 бр., сеялка за окопни 

култури - 2 бр, прикачна пръскачка 

и култиватор окопни култури с 

торовнясяне   76,840.00 лв. 76,840.00 лв.

33

договор № 

44/1/1210993/07.08.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Янка Желязкова 

Енчева

Закупуване на земеделска техника-

трактор, дискова брана и плуг    11,181.60 лв. 9,399.98 лв

34

договор № 

44/1/1211217/07.08.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЕТ "Стожер - Стоян 

Стоянов"

Закупуване на Сеялка за слети 

култури VADERSTAD модел 

RD400SЕТ  35,596.10 лв. 35,596.10 лв.

35

договор № 

44/1/1211260/07.08.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Антон Василев 

Василев

Закупуване на земеделска техника-

сеялка за редова сеитба и сеялка 

слети култури       16,380.00 лв. 16,380.00 лв.

36

договор № 

44/1/1211235/07.08.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

"АГРОСТАРТ 2010" 

ЕООД

Закупуване на трактор за нуждите 

на земеделското стопанство 74,787.72 лв. 74,047.75 лв



37

договор № 

44/3/3211218/07.08.2014

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони"

НЧ "Светлина - 

1929" с. Калчево

"Читалището - съвременен 

информационен център" 11,762.98 лв. 11,762.98 лв.

38

договор № 

44/3/3211163/07.08.2014

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони"

НЧ "Христо Ботев - 

1928 г." с. Ботево

Читалището- съвременен 

културен център 14,803.89 лв. 14,803.89 лв.

39

договор № 

44/3/3211165/07.08.2014

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони"

НЧ "Христо Ботев - 

1929 г." с. Окоп

Читалището -център за младежки 

дейности 7,350.86 лв. 7,350.86 лв.

40

договор № 

44/3/3211165/07.08.2014

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони"

НЧ "Искра - 1931" с. 

Симеоново

Осигуряване на по-добри условия 

за достъп на населението на с. 

Симеоново до възможности за 

отдих и организиране на 

свободното време в НЧ „Искра -

1931“ чрез закупуване на 

енергийно ефективна климатична 

техника 13,003.20 лв. 12,835.20 лв.

41

договор № 

44/3/3210689/07.08.2014

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони"

НЧ "Зора - 1928" с. 

Ханово

Читалището - културно 

информационен център 7,232.88 лв. 7,232.88 лв.

42

договор № 

44/1/1211343/11.08.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

"АГРОТРЕЙД" 

ЕООД

Закупуване на пръскачка марка 

GASPARDO, модел POMPEO 22 с 

работен захват 24 м и 

тороразпръсквачка марка AGREX 

модел KYLO DDI 3000 с капацитет 

3000 л  35,036.74 лв. 0.00 лв

43

договор № 

44/3/3211215/10.09.2014

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони" Община Тунджа

Възстановяване на спортен 

комплекс в село Генерал Инзово, 

община Тунджа 235,861.46 лв. 234,919.02 лв

44

договор № 

44/1/1210995/17.09.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

"АГРОПЛАМ 

ЗАВОЙ" ЕООД

Закупуване на земеделска техника 

– трактор и прикачен инвентар 45,286.40 лв. 44,856.42 лв



45

договор № 

44/1/1211245/25.09.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

"АГРО СИГМА" 

ООД

Закупуване на пневматична 

сеялка с торовнасяне Тюркай 

модел TPNM-6-GS, плуг 

необръщателен 4+1 тела 8,840.00 лв. 0.00 лв

46

договор № 

44/1/1211230/01.10.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЕТ"ДОБРИ 

ТОДОРОВ 

ДОБРЕВ"

Склад за селскостопанска 

продукция и техника в УПИ-I-147 

кв. 35 с. Симеоново, общ. Тунджа 69,391.20 лв. 69,391.20 лв.

47

договор № 

44/1/1211257/09.10.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства" ЗПК "Тунджа" 

Закупуване на дискова брана 

Диана 5 м 13,480.00 лв. 13,480.00 лв.

48

договор № 

44/1/3121221/15.10.2014

Мярка 312 "Подкрепа за 

създаване и развитие на 

микропредприятия"

"СЪНДАЙЛ 

УАЙНЪРИ ЛТД" 

ЕООД

Закупуване на преносима 

специализирана лабораторна 

апаратура за комплексен анализ 

на вино и мъст 75,354.93 лв. 0.00 лв

49

договор № 

44/1/3111446/15.10.2014

Мярка 311 

„Разнообразяване към 

неземеделски дейности”

"АГРО СИГМА" 

ООД

Преустройство и реконструкция на 

съществуваща сграда във фурна и 

демонстрационен център 44,504.29 лв. 0.00 лв

50

договор № 

44/1/3121319/15.10.2014

Мярка 312 "Подкрепа за 

създаване и развитие на 

микропредприятия" "Коларис" ЕООД

Закупуване на комбиниран багер 

товарач 81,460.40 лв. 81,460.40 лв.

51

договор № 

44/1/1211214/15.10.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Коста Димитров 

Петров

Закупуване на специализирана 

земеделска техника за стопанство 

на млад фермер 38,885.00 лв. 38,885.00 лв.

52

договор № 

44/1/3121195/16.10.2014

Мярка 312 "Подкрепа за 

създаване и развитие на 

микропредприятия"

ЕТ"ЕВРО СТИЛ - 

ПЕНКА ИВАНОВА"

Изграждане на къща за гости с 

лятна кухня    82,115.81 лв. 82,115.81 лв.

53

договор № 

44/1/1211233/31.10.2014

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Светлина 

Иванова Колева

Създаване на трайни насаждения: 

десертни лозя -14 дка, сливи - 

6,009 дка и череши- 37 дка 21,110.89 лв. 10,875.75 лв



54 договор № 44/1/121

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЕТ "Милър-Милко 

Милков"

Закупуване на Система 

AutoTrackUniversal и Компактор 

Bednar Swifter SO 5000 28,433.42 лв. 28,433.42 лв.

55 договор № 44/1/121

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Борис Тенев 

Борисов

Закупуване на ПРИКАЧНА 

ПРЪСКАЧКА , марка BARGAM, 

модел ELIOS BDL 2700, 

Механична сеялка за слята 

повърхност AGRISEM ECOSEM 

1500 MHD 35,855.00 лв. 35,855.00 лв.

56 договор № 44/1/121

Мярка 

121"Модернизиране на 

земеделските стопанства"

ЗП Галин 

Пантелеев Янков

Закупуване на Преса за отделяне 

на меда от отпечатките с 

производителност 

100кг/час,Радиална центрофуга с 

диаметър 1200мм.с пълно 

автоматично управление,Помпа за 

мед 1.5 кW, 400V,Сито за мед без 

отопление, 1500мм, Матуратор 

300л     6,478.80 лв. 6,478.80 лв.

57 договор № 44/3/311

Мярка 311 

„Разнообразяване към 

неземеделски дейности”

"АЛЕКСАНДЪР 

ВИНИАРДС” ООД

Стартиране и развитие на 

шивашко производство чрез 

закупуване на многоиглова 

прошивна машина 95,550.00 лв. 95,550.00 лв.

58 договор № 44/3/312

Мярка 312 "Подкрепа за 

създаване и развитие на 

микропредприятия"

„СЪРВИС 

ПАРТНЪРС” ЕООД 

Закупуване на преносима 

специализирана апаратура за 

диагностика и ремонт на 

автомобили и земеделска техника  72,450.00 лв. 72,450.00 лв.

59 договор № 44/3/321

Мярка 321 "Основни 

услуги за населението и 

икономиката в селските 

райони" Община Тунджа

Повече възможности за масов 

спорт и оползотворяване на 

свободното време на младите 

хора на територията на МИГ-

Тунджа     73,854.30 лв. 73,854.30 лв.

60 договор № 44/3/322

Мярка 322 "Обновяване и 

развитие на населените 

места" Община Тунджа

Ремонтно-възстановителни 

дейности на тротоарни площи в 

селата Голям Манастир и 

Веселиново -Община "Тунджа"  79,423.29 лв. 79,423.29 лв.



61 договор № 44/3/312

Мярка 312 "Подкрепа за 

създаване и развитие на 

микропредприятия"

„КИБЕЛА ИНВЕСТ” 

ЕООД

Закупуване на високопроходим 

автомобил с възможност за 

превоз на шест човека,минимум 

три велосипеда и туристическа 

екипировка за петнадесет човека     28,812.00 лв. 28,812.00 лв.


