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Сдружение „Местна
съгласно  Допълнително споразумение

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

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 “ 

BG06RDN
P001-
19.434- 
0001 

„Изграждане на
специализиран
сервиз за 
обслужване на
лекотоварни и
тежкотоварни
автомобили в 
град Главиница

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 “ 

BG06RDN
P001-
19.434- 
0002 

„Популяризиран
е, предаване и
възраждане на
различни 
аспекти на 
културното 
наследство в 
община 
Главиница чрез
провеждане на
Фестивал на 
Местната 
памет“  
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предложения по процедура № BG06RDNP001-19.434 на СНЦ „МИГ Глав
Проучване съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното

общините Главиница и Ситово“, с краен срок: 10.08.2020 г. – 17:30 часа 

Наименование Кандидат/ 
Име 

Булстат/ЕИК/
ЕГН 

Идентификатор Дата и час
на 

регистрация

Изграждане на 
специализиран 

обслужване на 
лекотоварни и 
тежкотоварни 
автомобили в 

Главиница“  

Народно 
читалище 
„Йордан 
Йовков” - 
Добротица 

ЕИК 000560294 07.08.2020
07:17 

Популяризиран
предаване и 

възраждане на 

наследство в 

Главиница чрез 
провеждане на 

Община 
Главиница 

ЕИК 000565380 10.08.2020
17:14 

 

 

МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска 
културното наследство на територията на 

 

Дата и час 
на 

регистрация 

Регистрационен 
статус 

Тип 

07.08.2020 Регистрирано Проектно 
предложение 

.08.2020 Регистрирано Проектно 
предложение 
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