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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“.  

                                                     
 

Регистър на подадените проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.030 

Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините  

Лясковец и Стражица" 
 

 

Процедура 

№ 

 

Номер на 

ПП 

 

Наименование 

 

 

Кандидат Дата и час 

на 

регистрация 

Регистрационен 

статус 

Тип 

Име 

Булстат/ 

ЕИК/ЕГН 

Идентиф 

икатор 

BG05M9OP001-1.030 BG05M9OP001-

1.030-0001 

По-добра работна 

среда чрез 

безопасни условия 

на труд и 

управление на 

човешките ресурси 

в Еко кошер ЕООД 

ЕКО КОШЕР 

ЕООД 
ЕИК 201517390 03.04.2018г. 

16:23ч. 

Регистрирано  Проектно 

предложение 

BG05M9OP001-1.030 BG05M9OP001-

1.030-0002 

Инвестиции в 

управление на 

човешките ресурси 

и безопасни условия 

на труд в ЕТ 

"ПРИМ-АЛТЪНОВ 

- МИРОСЛАВА 

ТОДОРОВА" 

ПРИМ-

АЛТЪНОВ - 

МИРОСЛАВА 

ТОДОРОВА ЕТ 

ЕИК 104115524 05.04.2018г. 

15:17ч. 

Регистрирано  Проектно 

предложение 

BG05M9OP001-1.030 BG05M9OP001-

1.030-0003 

Безопасни условия 

на труд и ефективно 

управление на 

човешките ресурси 

в Еврогориво ООД 

ЕВРОГОРИВО 

ООД 
ЕИК 204779370 10.04.2018г. 

11:59 

Регистрирано  Проектно 

предложение 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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BG05M9OP001-1.030 BG05M9OP001-

1.030-0004 

Нови 

организационни 

модели и системи за 

управление на 

човешките ресурси 

и безопасни условия 

на труд в ЕТ 

"ДжиЕнЕй-

Г.Александров" 

ДЖИЕНЕЙ - 

ГЕОРГИ 

АЛЕКСАНДРОВ 

ЕТ 

ЕИК 104067321 12.04.2018г. 

14:13ч. 

 

  

BG05M9OP001-1.030 BG05M9OP001-

1.030-0005 

Подобряване на 

работната среда в  

"Хлебозавод 

Стражица“ ООД 

чрез осигуряване на 

добри и безопасни 

условия на труд 

ХЛЕБОЗАВОД 

СТРАЖИЦА 

ООД 

ЕИК 104614477 16.04.2018г. 

11:49ч. 

  

BG05M9OP001-1.030 BG05M9OP001-

1.030-0006 

Оптимизиране на 

работното време на 

работниците, 

обезопасяване на 

работния процес и 

повишаване на 

удовлетвореността 

на работниците и 

служителите в 

предприятието на 

"ЕТ Пейчо Пейков - 

Атла Мария" 

ПЕЙЧО 

ПЕЙКОВ - 

АТЛА МАРИЯ 

ЕТ 

ЕИК 104057964 16.04.2018г. 

14:10ч. 

  

BG05M9OP001-1.030 BG05M9OP001-

1.030-0007 

Подобряване на 

работната среда в 

"ТОТАЛ ВИНИ - 

ГР.ЛЯСКОВЕЦ" 

ООД 

ТОТАЛ ВИНИ - 

ГР.ЛЯСКОВЕЦ 

ООД 

ЕИК 104578390 16.04.2018г. 

14:17ч. 

  

BG05M9OP001-1.030 BG05M9OP001-

1.030-0008 

Висока 

работоспособност и 

жизнеспособност на 

"Горнооряховска 

скара" ООД 
ЕИК 203820226 16.04.2018г. 

15:07ч. 
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служителите в 

"Горнооряховска 

скара" ООД 

 

 

 

 

 

 


