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СПИСЪК 
НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  

BG06RDNP001-19.138 ПОД МЯРКА 4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" 
Регистрационен номер на 

проектното предложение в 

ИСУН 2020 

Кандидат Наименование на проекта 

BG06RDNP001-19.138-0001 "СТРЕЛА - 2007" ООД „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството” 

BG06RDNP001-19.138-0002 ЗП Слави Иванов Славов  ,,Модернизация на земеделското стопанство на ЗП Слави Иванов Славов чрез закупуване на 

земеделска техника” 

BG06RDNP001-19.138-0003 БОРЕЛ - БГ ЕООД „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството” 

BG06RDNP001-19.138-0004 ЗП Станчо Тонев Денев „Закупуване на земеделска техника за нуждите на кравефермата” 

BG06RDNP001-19.138-0005 БЪЛГАРСКИ ЛОЗОВИ ПРОДУКТИ 

ЕООД 

„Създаване на 18,00 дка лозов маточник за подложки по биологична технология,  проектирано 

за отглеждане на конструкция, тип ниска – „приземна пергола“, в землището на с. Върбен, 

община Брезово, област Пловдивска” 

BG06RDNP001-19.138-0006 ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА 

КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ с. Чоба 

„Закупуване на оборудване за кравеферма” 

BG06RDNP001-19.138-0007 ЗП "Кристина Димитрова Пейчева"  „Създаване на трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника” 

BG06RDNP001-19.138-0008 ЗП Кунчо Тодоров Рабаджиев  „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството” 

BG06RDNP001-19.138-0009 СОЛАК АГРО ООД „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на Солак Агро ООД” 

BG06RDNP001-19.138-0010 ЛЮДМИЛ РАБОТОВ - 2002 ЕТ „Изграждане на склад за нуждите на стопанството в УПИ I-Стопански двор, кв.5- с. Борец, 

община Брезово” 

BG06RDNP001-19.138-0011 ТРАКИЯ АНТИК ЕООД  ,,Презасаждане на 10 дка десертно лозово насаждение и закупуване на система  за опазване от 

градушки на 91,4 дка десертно лозово насаждение” 

BG06RDNP001-19.138-0012 ЗП Пламен Георгиев Дамянов  „Закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на стопанството“ 

BG06RDNP001-19.138-0013 ЗП СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГИНДУЗОВ  „Закупуване на трактор и мини челен товарач, за нуждите на животновъдното стопанство на 

Стоян Гиндузов” 

BG06RDNP001-19.138-0014 "ОРГАНИК БИИ ПРОДЖЪКТ" ЕООД  „Устойчиво развитие и плавно увеличаване на пчелни семейства , нарастване на добива на 

пчелен мед, восък, прополис и цветен прашец и предлагането  на потребителя  на характерен за 

местността пчелен мед чрез закупуване на пчелни кошери и оборудване за добиване, 

съхранение, разфасоване и пакетиране на пчелен мед и пчелни продукти” 

BG06RDNP001-19.138-0015 ЕЙ ДЖИ ИНВЕСТ ООД  „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на ЕЙ ДЖИ ИНВЕСТ ООД” 

BG06RDNP001-19.138-0016 ЗП Васил Георгиев Боев  „Закупуване на машини за кравеферма” 

BG06RDNP001-19.138-0017 МИЗ ООД „Закупуване на техника за нуждите на животновъдния обект на "МИЗ" ООД в гр. Брезово” 

BG06RDNP001-19.138-0018 "БИОПРИМ" ЕООД „Създаване на трайно насаждение смокини и закупуване на земеделска техника” 

 

 


