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Сдружение „Местна
съгласно  Допълнително споразумение

гр. Главиница
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Регистър на подадени проектни предложения
Добруджа” за мярка 7.5. „Инвестиции за публично

№ Процедура Номер на 
ПП 

Наименование

1 СНЦ „МИГ Главиница-
Ситово Крайдунавска 
Добруджа”, мярка 7.5. 
„Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура“ 

BG06RDNP001
-19.363- 
0001 

„Реализация на
потенциал на
община Главиница
изграждане н
център за представяне
местното природно
наследство в УПИ
по плана на с
Главиница, обл

2 СНЦ „МИГ Главиница-
Ситово Крайдунавска 
Добруджа”, мярка 7.5. 
„Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура“ 

BG06RDNP001
-19.363- 
0002 

„Изграждане на
пикник и два броя
защитена местност
диворастящи бо

околностите на

общ. Ситово
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предложения по процедура № BG06RDNP001-19.363 на СНЦ „МИГ Глав
за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

прием 29.05.2020 г. – 17:30 часа 

 
Наименование Кандидат/ 

Име 

Булстат/
ЕИК/ЕГН 

Идентифика

тор 
Дата и

на

регистрация

Реализация на туристическия 
потенциал на територията на 
община Главиница чрез 
изграждане на посетителски 

а представяне на 
местното природно и културно 
наследство в УПИ I-160, кв.19 
плана на с. Коларово, общ. 

Главиница, обл. Силистра“  

Община 
Главиница 

ЕИК 000565380 29.05.2020
10:56

Изграждане на „Площадка за 
пикник и два броя екопътеки до 

местност с 
диворастящи божури“ в 
околностите на село Добротица, 
общ Ситово, обл. Силистра 

Община 
Ситово 

ЕИК 000565544 29.05.2020
12:48

 

 

МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска 
туристическа инфраструктура “, с краен срок за 

Дата и час 
на 

регистрация 

Регистрационен 
статус 

           Тип 

29.05.2020 
10:56 

Регистрирано Проектно 
предложение 

29.05.2020 
12:48 

Регистрирано Проектно 
предложение 
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