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гр. Главиница
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Регистър на подадени проектни предложения
Добруджа” за Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване

общините Главиница

№ Процедура Номер на 
ПП 

Наименование

1 СНЦ „МИГ Главиница-
Ситово Крайдунавска 
Добруджа”, Мярка 
19.05. „Проучване, 
съхраняване и 
оползотворяване на 
природните ресурси и 
културното наследство 
на територията на 
общините Главиница и 
Ситово“ 

BG06RDNP001
-19.209- 
0001 

„Зад нас е паметта
на предците ни
пред нас са очите
на децата ни

2 СНЦ „МИГ Главиница-
Ситово Крайдунавска 
Добруджа”, Мярка 
19.05. „Проучване, 
съхраняване и 
оползотворяване на 
природните ресурси и 
културното наследство 
на територията на 
общините Главиница и 
Ситово“ 

BG06RDNP001
-19.209- 
0002 

„Развитие и
популяризиране
културното 
наследство на
Черногор, об
Главиница“
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предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.209 на СНЦ „МИГ Глав
Проучване съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното

общините Главиница и Ситово“, с краен срок: 02.09.2019 г. – 17:00 часа 

 
Наименование Кандидат/ Име Булстат/

ЕИК/ЕГН 
Идентификатор Дата и час

регистрация

Зад нас е паметта 
предците ни, 

пред нас са очите 
децата ни“  

Народно 
читалище 
„Димитър 

Иванов Полянов 
– 1970” 

ЕИК 000559324 06.08.2019
10:54

Развитие и 
популяризиране на 
културното 
наследство на с. 
Черногор, община 

“  

Народно 
читалище „Янко 
Забунов 1957” 

ЕИК 118024344 30.08.2019
10:50

 

 

 

МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска 
културното наследство на територията на 

 

Дата и час на 
регистрация 

Регистрационен 
статус 

                
Тип 

06.08.2019 
10:54 

Регистрирано Проектно 
предложение 

30.08.2019 
10:50 

Регистрирано Проектно 
предложение 
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3 СНЦ „МИГ Главиница-
Ситово Крайдунавска 
Добруджа”, Мярка 
19.05. „Проучване, 
съхраняване и 
оползотворяване на 
природните ресурси и 
културното наследство 
на територията на 
общините Главиница и 
Ситово“ 

BG06RDNP001
-19.209- 
0003 

„Инвестиционна
подкрепа за
съхраняване и
развитие на
културното 
наследство на
Малък Преславец
община Главиница

4 СНЦ „МИГ Главиница-
Ситово Крайдунавска 
Добруджа”, Мярка 
19.05. „Проучване, 
съхраняване и 
оползотворяване на 
природните ресурси и 
културното наследство 
на територията на 
общините Главиница и 
Ситово“ 

BG06RDNP001
-19.209- 
0004 

„Ремонтни работи
дейности по
съхраняване на
културното 
наследство в
Народно читалище
„Бачо Киро
г.” 

5 СНЦ „МИГ Главиница-
Ситово Крайдунавска 
Добруджа”, Мярка 
19.05. „Проучване, 
съхраняване и 
оползотворяване на 
природните ресурси и 
културното наследство 
на територията на 
общините Главиница и 
Ситово“ 

BG06RDNP001
-19.209- 
0005 

„Опазване и
възстановяване
традиционния
селски пейзаж
закупуване на
сцена за 
представяне на
местния фолклор
бит и традиции
територията на
Община 
Главиница”
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Инвестиционна 
подкрепа за 
съхраняване и 
развитие на 
културното 
наследство на село 
Малък Преславец, 
община Главиница“  

Народно 
читалище 

„Йордан Йовков 
– 1946” 

ЕИК 000560287 30.08.2019
10:54

монтни работи и 
дейности по 
съхраняване на 
културното 
наследство в 
Народно читалище 
Бачо Киро – 1943 

Народно 
чиралище „Бачо 
Киро – 1943 г.” 

ЕИК 000559299 01.09.2019
23:24

Опазване и 
възстановяване на 
традиционния 
селски пейзаж чрез 
закупуване на 

представяне на 
местния фолклор, 
бит и традиции на 
територията на 

”  

Община 
Главиница 

ЕИК 000565380 02.09.2019
11:22

 

 

 

30.08.2019 
10:54 

Регистрирано Проектно 
предложение 

01.09.2019 
23:24 

Регистрирано Проектно 
предложение 

02.09.2019 
11:22 

Регистрирано Проектно 
предложение 
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