Реализирани проекти от Община Попово:
1. Проект “Красива България 2003” – 167670,00 евро.
2. Проект “Младежка организация – учредяване” - 2209,00 лв.
3. Проект “ Реконструкция и модернизация на общинска оранжерия за цветя и разсадник
за производство на декоративен посадъчен материал” – 18640,00 евро.
4. Проект “Шанс за живот” – 38972,00 евро.
5. Проект “Изграждане на общински център за услуги и информация на гражданите” по
програма “Подобряване обслужването на гражданите” с подкрепата на ФРМС –
61540,00 евро.
6. Проект “Обществен център по околна среда- град Попово” – 7535,00 долара.
7. Проект “Кът за отдих, размисъл и благодарност "ЧЕШМАТА"” - 14134,00 лв.
8. Проект “Централният градски площад – място за срещи и отдих” - 5226,21 лв.
9. Проект “За знание и инвестиция в природата и единния туристически екопродукт” –
1379,40 лв.
10. Проект “ Подобряване настилката на алеите и кътове за отдих в градския парк” – 48
705,00 лв.
11. Проект “Създаване на условия за труд и професионална реализация на младите хора
в Община Попово” – 48161,40 лв.
12. Проект “За да останем” - 40992,70 лв.
13. Проект “Конструктивно и архитектурно художествено обновяване на моста в южната
част на градския площад” - 180925,21 лв.
14. Проект “Изграждане на перилна база в “МБАЛ-ПОПОВО ЕООД”” – 61250,00 лв.
15. Проект “Спортен комплекс “Арена”” – 66020,31 лв.
16. Проект “Вътрешна газификация на обекти собственост и на издръжка на Община
Попово“.
17. Проект “Изграждане на детска площадка в жк “Русаля” – гр. Попово” – 8904,80 лв.
18. Проект “Обновяване на гробищен парк с. Паламарца, общ. Попово” – 9978,00 лв.

19. Проект “Детски кът в жк “Младост” – гр. Попово” – 7239,00 лв.
20. Проект “Водопойна чешма “Фотули” – гр. Попово” – 9824,00 лв.
21. Проект “Благоустроена и естетична околна среда – с. Водица, общ. Попово” –
9724,00 лв.
22. Проект “Ремонт на покрив на НЧ “Хр. Смирненски” – с. Априлово, общ. Попово” –
13313,26 лв.
23. Проект “Ремонт на храм “Св. Димитър” – с. Глогинка, общ. Попово” – 14106,74 лв.
24. Проект “Изграждане на молитвен храм – с. Козица, общ. Попово” – 14 990,00 лв.
25. Проект “Детски кът в кв. 32 – с. Зараево, общ. Попово” – 6001,25 лв.
26. Проект “Възстановяване на настилката и парапета на мост от стоманена конструкция
над р. Черни Лом – с. Светлен, общ. Попово” – 8872,00 лв.
27. Проект “Благоустрояване и оформяне на централен парк пред НЧ “Хр. Ботев” - с.
Осиково, общ. Попово” – 9584,73 лв.
28. Проект “Детска градина – с. Цар Асен, общ. Попово” – 7998,12 лв.
29. Проект “Ремонт на НЧ “Светлина” – с. Гагово, общ. Попово” – 14106,74 лв.
30. Проект “Ремонт на НЧ “Надежда” – с. Долна Кабда, общ. Попово” – 14390,00 лв.
31. Проект “Възстановяване на читалище – с. Еленово, общ. Попово” – 14652,00 лв.
32. Проект “Ремонт на НЧ “Пробуда” – с. Ломци, общ. Попово” – 14561,68 лв.
33. Проект “Ремонт на храм “Св. Иван Рилски” село Дриново” – 14712,47 лв.
34. Проект “Основен ремонт на мюсюлмански храм село Захари Стояново” – 14 988,78
лв.
35. Проект “Ремонт на НЧ “Виделина” село Конак” - 13930,76 лв.
36. Проект “Обновяване на гробищен парк село Априлово” – 9989,00 лв.
37. Проект “Ремонт на църква село Помощица” – 14749,00 лв.
38. Проект “Създаване и промоция на иновационен и пазарен екотуристически продукт
“На границата между Предбалкана и Дунавската равнина – Равнините на
приключенията”” - 200000,00 евро.

39. Проект “Корекция река Поповска от км 5+056.00 до км 5+ 302.49” гр. Попово –
255640,00 евро.
40. Проект “Осигуряване на заетост за продължително безработни младежи чрез активно
включване в консервацията на късноантичната крепост “Ковачевско кале”” - 55954,00
евро.
41. Проект “Изграждане на улични водопроводи в село Водица, общ. Попово” 232247,00 лв.
42. Проект “Изграждане на водопроводи от водоснабдителна система “Мали Лом” в
община Попово” - 159168,00 лв.
43. Проект “Събиране и преработване на отпадъчните води в Попово” - 11860433,00
евро
44. Проект “Почистване и озеленяване на квартал 20 по плана на кметство село Захари
Стояново, Община Попово, въвеждане на разделно събиране на отпадъци от стъкло и
пластмасови бутилки в централната част на кметството и обособяване на кът за отдих” 6290,53 лв.
45. Проект “Ремонт на крайречен парк до хотел “Антола” – гр. Попово” - 149491,20 лв.
46. Проект “Изграждане лапидариум с детска площадка около Исторически музей
Попово” - 123010,35 лв.
47. Проект “Изграждане на водопровод и канализация по бул. “България” от площад “3
март” до улица “Хан Крум” - 214868,69 лв.
48. Проект “Изграждане на улични водопроводи в с. Захари Стояново” - 119974,15 лв.
49. Проект “Интегрирано подобряване на техническа инфраструктура обслужваща
бизнес развитието в индустриалната зона на Попово” - 293795,00 евро.
50. Проект “Интегрирано развитие на регионален иновационен туристически продукт,
основано на наследството “Да изживеем многообразието на етничността в
Лудогорието”” - 266160,00 евро.
51. Проект “Ликвидиране на неорганизираните сметища в селата Баба Тонка, Берковски,
Бракница, Горица, Долец, Иванча, Манастирица, Медовина, Посабина, Славяново,
Водица, Гагово, Осиково, Ковачевец, Цар Асен, Зараево, Захари Стояново, Садина и в
кварталите “Невски” и “Сеячи” в град Попово” - 1225250,00 лв.
52. Проект “Ремонт на крайречен парк до Кооперативен пазар – град Попово” 149850,59 лв.

53. Проект “Ремонт на Гимназия “Христо Ботев””.
54. Проект “Дневен център за възрастни хора в град Попово” - 48866,78 лв.
55. Проект “Рехабилитация на пътна инфраструктура, пострадала от наводненията през
2005 г. на територията на община Попово” - 352193,00 евро.
56. Проект “Рехабилитация на път Водица- Цар Асен- Захари Стояново IV 51 021 от км.
000 до км. 1400 и път Цар Асен- Голямо Градище IV 20 232 от км. 9+800 до км. 14+900”
- 3497726,80 лв.
57. Проект “Вътрешно селищна улична мрежа село Козица” - 499200,00 лв.
58. Проект „Внедряване подхода на публично-частното партньорство
разработването на проект на инсталация за биогаз” - 33184,00 евро.
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59. Проект “Публично-частните партньорства - подход за интегрирано развитие на
екотуристически дестинации на териториите на община Разград и община Попово” 37415,00 евро.
60. Проект “Канализация по ул. “Панайот Хитов” в отсечката от бул. “България” до река
Поповска град Попово” - 453705,85 лв.
61. Проект “Основен ремонт на Гимназия “Христо Ботев” град Попово” - 199910,00
евро.
62. Проект “Възстановяване на инженерна инфраструктура – град Попово” - 3317539,15
лв.
63. Проект “Залесяване на изоставени земеделски земи” - 185388,06 лв.
64. Проект “Рехабилитация на улични настилки село Помощица” – 120000,00 лв.
65. Проект “Изграждане на улична канализация по улици ”Оборище” и „Таньо Войвода”
– гр. Попово” – 119987,96 лв.
66. Проект “Изграждане на канализация по ул. “България” от ул. “Трети март” до ул. “29
юни” и по ул. “Цар Освободител” от ул. “Лозарска” до ул. “Керамик” град Попово” –
119963,81 лв.
67. Проект “Саниране сграда на ЦДГ 5 – ОДЗ “Слънце” – град Попово” – одобрен 1-ви
етап – 199194,60 лв.
68. Проект “Дом за възрастни с умствена изостаналост - село Медовина, община
Попово“ - 34678,70 лв.

69. Проект “Корекция на река Поповска от км 5+302.49 до км 5+519.61 град Попово” –
489990,30 лв.
70. Проект “Комплексен център за култура, художествени занаяти, търговия и туризъм
град Попово” (ремонт на вътрешната конструкция на Доходното здание) - 198987,34
лв.
71. Проект “Ремонт на крайречен парк в кв. 104, УПИ VIII, от пл. “Ал. Стамболийски”
до пл. “3 март” град Попово” – 199833,68 лв.
72. Проект “Работилница за идеи” (създаване на 7 студия по тематични области в ОУ
“Любен Каравелов” за учениците от I до VIII клас) – 27199,77 лв.
73. Проект “Водопровод захранващ Пречиствателната станция за отпадни води – град
Попово” (изграждане на нов водопровод, който ще захранва пречиствателната
станция, хижа Маринка Лъка, поливна помпена станция и др.) – 81245,47 лв.
74. Проект „Саниране на сграда на ЦДГ № 1 „Люляче” град Попово” – 439999,81 лв.
75. Проекти за Националната кампания на МОСВ “За чиста околна среда” на тема:
“Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи”: за Попово,
Цар Асен, Садина, Кардам, Славяново, Ломци, Водица, Зараево, Ковачевец и Звезда –
всеки проект е на стойност около 10000,00 лв.
76. Проект “Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра
достъпност и мобилност на територията на община Попово” – 4985104,40 лв.
77. Проект "Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база
на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото
градско развитие и социално включване" (ремонт на 4 ЦДГ и 5 основни училища на
територията на общината) – 4893375,41 лв.
78. Проект “Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово
за осигуряване на равен достъп и социално включване” (саниране и ремонт на 7
читалищни сгради и Дом на културата) – 5435650,52 лв.
79. Проект „Обществена трапезария” (помощ и подкрепа чрез предоставяне на храна за
обяд през зимните месеци на 35 лица) – 6 658,40 лв.
80. Проект “Подобряване водопроводната и канализационна мрежа на град Попово”
(изготвяне на техн. документация и инвестиционен проект) - 215499,60 лв.
81. Проект “Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел
предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи” (Дом за отглеждане и
възпитание на деца лишени от родителска грижа в град Попово) – 1502169,02 лв.

82. Проект “По следите на миналото за достойно бъдеще” (финансиране на похода “По
стъпките на четата на Таньо Войвода”, съпровождащите го дейности и др.) –
380800,00 лв.
83. Проект „Мрежа за култура, спорт и туризъм” (партньорство между побратимени и
приятелски градове на Попово от България, Македония, Румъния и Полша) – 76 798,00
евро.
84. Проект “По-добро бъдеще за децата от ДДЛРГ гр. Попово” (извършване на услуги,
удовлетворяващи ежедневните и образователни потребности на децата) – 229572,63
лв.
85. Проект “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за
потенциална местна инициативна група на територията на община Попово” – 186730,00
лв.
86. Проект “Грижа в семейна среда за самотно живеещи хора и хора с увреждания в
община Попово – дейност “Домашен помощник”” (обслужване на 60 самотно живеещи
хора и хора с увреждания на територията на община Попово) – 82970,08 лв.
87. Проект "Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и
бизнеса" (подобряване на админ. обслужване чрез оптимизиране на админ. процеси,
въвеждане на електронни админ. услуги и др.) – 350280,08 лв.
88. Проект "Подобряване водоснабдителната и канализационна мрежа на град Попово"
(рехабилитация на ВиК-мрежите в Попово) - 11176904,00 лв.
89. Проект "Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимносвързани елементи и
съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за постигане
на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване" (осигуряване на
качествена жизнена и екологична градска среда и повишаване на привлекателността
на града за посетители и инвеститори) – 9 008 818,32 лв.
90. Проект "Подкрепа за достоен живот" (предоставяне на социалната услуга „Личен
асистент”) – 235 871,18 лв.
91. Проект "Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р. Поповска в
рамките на регулацията на гр. Попово от км 4 + 115,00 до км 6 + 657,00" (корекция на
река Поповска – 3-ти етап) – 877 708, 97 лв.

