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Регистър на подадени проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-1.110 на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска 
Добруджа”, мярка 1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и 

нетехнологични иновации в предприятията“, с краен срок: 04.01.2021 г. – 17:30 часа 
Процедура Номер 

на ПП 
Наименование Кандидат/ 

Име 
Булстат/ЕИК

/ЕГН 
Идентификатор Дата и час 

на 
регистрация 

Регистрационен 
статус 

Тип 

СНЦ „МИГ 
Главиница-Ситово 
Крайдунавска 
Добруджа”, мярка 1.7. 
„Приспособяване на 
работниците, 
предприятията и 
предприемачите към 
промените, въвеждане 
на социални и 
нетехнологични 
иновации в 
предприятията“  

BG05M9OP
001-1.110-
0001 

„Социални 
придобивки и 
по-здравословни 
условия на труд 
в Зафира-Бен 
ООД““ 

Зафира – 
БЕН ООД  

ЕИК 202780024 21.12.2020 
14:38 

Регистрирано Проектно 
предложение 

СНЦ „МИГ 
Главиница-Ситово 
Крайдунавска 
Добруджа”, мярка 1.7. 
„Приспособяване на 
работниците, 
предприятията и 
предприемачите към 
промените, въвеждане 
на социални и 
нетехнологични 
иновации в 
предприятията“ 

BG05M9OP
001-1.110-
0002 

„Популяризиран
е, предаване и 
възраждане на 
различни 
аспекти на 
културното 
наследство в 
община 
Главиница чрез 
провеждане на 
Фестивал на 
Местната 
памет“ 

Районна 
потребител

на 
кооперация 
„Бъдеще“ 

ЕИК 000552372 02.01.2021 
13:42 

 

Регистрирано Проектно 
предложение 
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СНЦ „МИГ 
Главиница-Ситово 
Крайдунавска 
Добруджа”, мярка 1.7. 
„Приспособяване на 
работниците, 
предприятията и 
предприемачите към 
промените, въвеждане 
на социални и 
нетехнологични 
иновации в 
предприятията“ 

BG05M9OP
001-1.110-
0003 

Подобряване 
условията на 
труд и развитие 
на човешките 
ресурси в ЕТ 
„Гюнер Риза“ 

ЕТ „Гюнер 
Риза“ 

ЕИК 202190550 04.01.2021 
16:06 

Регистрирано Проектно 
предложение 

 


