
Идент. № на заявлението Кандидат- Име № на договора Стойност

1M41-312-01-T

 ET "Весела Симеонова - 2012"-Подобряване на 

туристическите услуги, предлагани от семеен хотел 

"Панорама" гр.Априлци, чрез модернизиране на 

помещенията за гости, оборудване на многофукционална 

спортна площадка и подобряване на инфраструктурата

№33/3/3120054/2013 г. от 02.09.2013 г. 82965.19

2M41-312-02-T
"Хит 07" ООД-Подобряване на услугата на обществена 

пералня Хит-07

3М41-312-03-Т
"Полимакс" ЕООД-Създаване на туристическа 

база"Власковските къщи", с.Орешак,общ.Троян

4M41-312-04-T

"Сарача 2010" EООД-Реконструкция на стопански постройки 

за сарашка работилница и къща за гости "При Сарача"-

гр.Априлци

№33/3/3120067/2013 г. от 10.07.2013 г. отказ

5M41-312-05-T

Занаятчийско ателие "Яне"-Снежанка Янева Димитрова-

Подобраване икономическото състояние на региона на 

МИГ Троян и Априлци чрез насърчаване на възможностите 

за пазарна реализация на керамични продукти

№33/3/3120099/2013 г. от 17.07.2013 г. 17635.59

6M41-123-01-T
"Радина елит" ЕООД-Изграждане на дървопреработвателна 

база в с.Черни Осъм,общ.Троян
№33/1/1230051/2013 г. от 30.09.2013 г. 91977.77

7M41-312-06-T
ЕТ"Даена-Деница Драганова"-Къща за гости"Белишки хан", 

с.Белиш,общ.Троян

8M41-312-07-T

ET"Екоцентър - Десислава Димитрова Иванова"-

Модернизация на вакационен комплекс 

"Паздерите"гр.Априлци и разнообразяване на 

предлаганите туристически услуги

9M41-312-08-T Турс Строй ЕООД-Къща за гости с.Черни Осъм №33/3/3120033/2013 г. от 19.07.2013 г. 74157.92

10М41-312-09-Т

Енерджи Инвест 2012 ЕООД-Монтаж на покривна 

фотоволтаична инсталация до 30 квт.върху жилищна сграда 

с височина до 10 м.

№33/3/3120069/2013 г. от 23.07.2013 г. 53829.15

11М41-123-02-Т
Елеганс мебел ЕООД - Изграждане на 

дървопреработвателно предприятие 
№33/1/1230052/2013 г. от 17.10.2013 г. 66300.00

12M41-226-01-T

Община Троян-Възстановяване на горския потенциал на 

общински горски територии по кадастралната карта на 

с.Старо село

№33/2/2260105/2013 г. от 30.07.2013 г. 17301.53

13M41-321-01-T

Сдружение "Център за медицинска и социална 

рехабилитация - Шипково - Подобряване на център за 

отдих и свободно време Релакс в с.Шипково

14М41-322-01-Т

Сдружение "Либерални инициативи за развитие - Лира" 

с.Борима-Рехабилитация на обществени зелени площи-

паркове и градини,детски площадки и съоръжения към тях, 

в т.ч.доставка на съоръжения в с.Борима, общ.Троян

№33/3/3220106/2013 г. от 16.08.2013 г. 25290.06

15М41-321-02-Т
Община Троян-Изграждане на Център за предоставяне на 

културни услуги-многофункционална сграда в гр.Троян  
№33/3/3210109/2013 г. от 10.07.2013 г. 257274.43

16М41-321-03-Т
Община Троян-Изграждане на Център за отдих, свободно 

време  и спорт  с.Балканец,общ.Троян
№33/3/3210110/2013 г. от 10.07.2013 г. 35677.97

17М41-322-02-Т

Община Троян - Рехабилитация на обществени зелени 

площи – паркове и градини, детски площадки и 

съоръжения към тях, в т.ч. доставка на съоръжения, в 

гр.Троян и с. Дебнево, общ.Троян

№33/3/3220111/10.07.2013 г. 65545.87

18М41-321-04-Т
НЧ "Просвета - 1927" -  Ремонт, оборудване и обзавеждане 

на сградата на НЧ"Просвета - 1927" - гр.Априлци, кв.Видима 
№33/3/3210112/2013 г. от 10.07.2013 г. 19095.00

19М41-321-05-Т
НЧ "Светлина -1895" - Традиции и съвременност - сцена за 

всички

20М41-321-06-Т
Сдружение " Европейско развитие за Г.Желязна" -  

Създаване на културно-информационен център

21M41-313-01-T

Община Троян - Обновяване на туристическата 

инфраструктура на Община Троян, чрез изграждане на 

информационен пункт и съоръжения за посетители

№33/3/3130173/ от 16.12.2013 г. 27676.90

РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ И ИЗПЛАТЕНИ ПРОЕКТИ КЪМ СМР НА МИГ ТРОЯН И АПРИЛЦИ ЗА 

ПЕРИОДА 2011 -2015 Г.



22M41-223-01-T
Община Троян - Първоначално залесяване на неземеделски 

земи в землището на село Калейца
№33/3/2230172/ от 28.01.2014г. 18208.50

23M41-111-01-T Сдружение ИКАР гр.Априлци-Информационни дейности №33/1/1110279/ от 13.01.2014 г. 10474.27

24M41-121-01-T

АГРОТЕХНИКА-ТРОЯН 98 ООД-Модернизиране на 

производството на зърнени култури във фирма 

"АГРОТЕХНИКА-ТРОЯН 98"ООД чрез инвестиции в нова 

земеделска техника

№33/1/1210271/2013 г. от 19.07.2013 г. 59124.73

25M41-121-02-T

Марияна Стойнева Колева ЗП гр.Априлци - Закупуване на 

земеделска техника за животновъден обект - шредер и 

машинка за стригане

№33/1/1210281/2013 г. от 02.09.2013 г. 5857.27

26М41-121-03-Т

Иван Георгиев Чернокожев ЗП - Създаване на трайно 

насаждение - сини сливи, 9 дка в м."Черквище", землището 

на с.Белиш, общ.Троян

№33/1/1210284/2013 г. от 30.09.2013 г.

27М41-123-03-Т

"РОДОПА   ТРОЯН"  ООД-Закупуване на оборудване за 

нуждите на месопреработвателно предприятие, част от 

мащабен проект за създаване на месопреработвателно 

предприятие "РОДОПА ТРОЯН"

№33/1/1230285/ 13.12.2013 г.; 99845.00

28М41-123-04-Т
ЕТ "Марин Коев" - Закупуване и монтаж на хоризонтален 

банцинг за гатерен цех
№33/1/1230570/2013 г. от 15.05.2014 г. 26883.34

29M41-313-02-T

Община Троян - Обновяване на туристическата 

инфраструктура на град Троян, чрез създаване на 

атракционни зони в Музея на занаятите и изграждане на 

туристическа пътека

№33/1/3130573/2014 г. от 05.08.2014 г. 26646.50

30M41-322-03-T Община Троян-Реконструкция на ул.Букова в гр.Троян №33/3/3220571/2013 г. от 20.05.2014 г. 87370.68

31M41-313-03-T

Сдружение с нестопанска цел "Ски-Тенис клуб - Троян" - 

Обновяване на туристическата инфраструктура , чрез 

поставяне на преместваемо съоръжение и подобряване на 

места за спорт и отдих в с.Орешак, общ.Троян

32M41-321-07-Т

Община Априлци-Изграждане на игрище за мини-футбол в 

община Априлци за подобряване достъпа на населението 

до спортни услуги"

33М41-312-10-Т
ЕТ"МЕРИ-Мария Миховска"-Къща за традиционни занаяти и 

атракции към вила "Божана"
№33/3/3120867/2014 г. от 22.10.2014 г. 48994.08

34М41-321-08-Т
Община Троян-Изграждане на информационно-културен 

център в град Троян
№33/1/3210847/2014 г. от 05.08.2014 г. 248122.42

35М41-312-11-Т
"Релакс - Голяма Желязна" ООД-Реконструкция на 

съществуващи сгради за къща за гости
№33/3/3120865/2014 г. от 01.07.2014 г. отказ

36М41-312-12-Т
"Полимакс" ЕООД-Създаване на туристическа 

база"Власковските къщи", с.Орешак,общ.Троян

37М41-312-13-Т
ЕТ"Иигл-Бойко Лучев"-Закупуване на нови машини за 

мебелното производство
№33/3/3120872/2014 г. от 15.10.2014 г. 42542.50

38М41-121-04-Т

"Агротехника - Троян 98"-Повишаване на 

конкурентноспособността и модернизиране на 

производството във фирма "Агротехника-Троян 98" ООД 

чрез закупуване на нова земеделска техника

№33/1/1211021/2014 г. от 11.08.2014 г. 59950.00

39М41-121-05-Т

ЕБ към ИПЖЗ ДП - Закупуване на оборудване за 

животновъден обект 5600Б-0001-помпа за гъсти течности и 

сепаратор за отделяне на трърда от течна фракция

№33/1/1211019/2014 г. от 04.08.2014 г. отказ

40M41-121-06-T

ЗП Иван Зиновиев Иванов - Презасаждане на 34,945 дка 

трайни насаждения от сливи в землището на с.Гумощник, 

общ.Троян

41M41-312-14-T

Тихомир Цанков Акимов-Изграждане на керамично ателие 

на Занаятчийско предприятие Тихомир Цанков Акимов в 

УПИ V с кад.№ 65,68, кв.9, с.Калейца, общ.Троян

№33/3/3121145/2014 г. от 17.10.2014 г. отказ

42M41-312-15-T

ЕТ "ТИПО-Орешак- Ташко Тасев"-Закупуване на 

автоматичен хидравличен струг за дървообработка за 

оптимизиране на производството на сувенири

№33/3/3121144/2014 г. от 13.10.2014 г. 83894.86

43M41-123-05-T

Арония Алайф Агрикалчър ЕООД-Закупуване на 

съоръжения за оборудване на подвижна платформа за 

производство на директни плодови сокове

№33/1/1231149/2014 г. от 11.08.2014 г. 45770.30

44M41-312-16-T ЕТ Марин Коев - Къща за гости



45М41-121-07-Т
ЗП Мирослава Константинова Йовчевска-Създаване на 

сливово насаждение
№33/1/121150/2014 г. от 05.08.2014 г. отказ

46М41-121-08-Т
ЗП Кирил Станиславов Станев-Създаване сливово 

насаждение и закупуване на земеделска техника
№33/1/121151/2014 г. от 04.08.2014 г. 3359.29

47M41-123-06-T
Елеганс мебел ЕООД - Изграждане  на сушилна камера за 

дървен материал
№33/1/1231146/2014 г. от 27,11,2014 г. отказ

48M41-321-09-T
Сдружение "Европейско развитие за Голяма Желязна" - 

Създаване на културно информационен център

49М41-321-10-Т

Община Априлци-Изграждане на игрище за мини-футбол в 

община Априлци за подобряване достъпа на населението 

до спортни услуги"

№33/3/3211210/2014 г. от 08.08.2014 г. 77529.47

50M41-321-11-T

Сдружение с нестопанска цел "Ски-Тенис клуб - Троян" - 

Подобряване на достъпа на населението на с.орешак, 

община троян до спортни и свързани със свободното време 

и отдиха услуги, чрез поставяне на  преместваемо 

съоръжение.

№33/3/3211209/2014 г. от 19.09.2014 г. 28079.55

51М41-121-09-Т
ЗП.Марияна Стойнова Колева  "Закупуване на земеделска 

техника за животновъден обект -трактор за овцеферма"
№33/1/121208/2014 г. от 04.08.2014 г. 24450.00

52М41-123-07-Т
Родопа Троян ЕООД - Модернизация на 

месопреработвателно предприятие "Родопа Троян"
№33/1/1231244/2014 г. от 11.08.2014 г. 86407.65

53M41-312-17-T ЕТ "Марин Коев" - Къщи за гости №33/3/3121243/2014 г. От 13.10.2014 г. 130754.19

54M41-312-18-T
Хостандстор - Създаване на Център за данни и хостинг 

"HOST N STORE"
№33/3/3121249/2014 г. От 25.11.2014 г. 108139.08

55M41-312-19-T

ЕТ "Иван Стефанов Терзийски" - Изграждане на 

туристически комплекс за спорт и развлечения - 

мултифункционално игрище / тенис на корт, баскетбол, 

волейбол/ в гр.Априлци

№33/3/3121580/2015 г. От 18.02.2015 г. 139859.99

56M41-121-10-T

ЗП Искрена Михайлова Ненова - Инвестиции в 

специализирана земеделска техника за обслужване на 

стопанството

№33/1/1211515/2015 г. От 30.01.2015 г. 22999.50

57M41-123-08-T
"Еко Рима" ЕООД - Създаване на предприятие за 

производство на кисело и прясно мляко
№33/1/1231576/2015 г. От 17.02.2015 г. 109017.24

58М41-121-11-Т

АГРОТЕХНИКА-ТРОЯН 98 ООД-Модернизиране на 

производството на зърнени култури във фирма 

"АГРОТЕХНИКА-ТРОЯН 98"ООД чрез инвестиции в нова 

земеделска техника

№33/1/1211561/2015 г. От 12.02.2015 г. 53680.00

59М41-312-20-Т

Надежда 3 ООД - Инвестиция в ново транспортно средство 

с цел подобряване на възможностите за пазарна 

реализацияна продукцията на фирма "Надежда 3 "ООД 

с.Голяма Желязна

№33/3/3121578/2015 г. От 25.03.2015 г. 25297.97

60М41-312-21-Т
"Манджукови глаз" ООД - Изграждане на футболно игрище 

и реконструкция на обслужваща сграда 
№33/3/3121563/2015 г. От 17.02.2015 г. 61841.11

61M41-321-12-T

Община Априлци - Подобряване достъпа на населението от 

oбщина Априлци до спортни услуги. Изграждане на спортен 

център

Отказ на  бенефициента

62М41-321-13-Т

Община Априлци - Закупуване на специализиран 

автомобил за подобряване достъпа до социални услуги в 

община Априлци

№ 33/3/3211562/2015 от 19.03.2015 99843.00

2669669.87


