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Регистър на подадени проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.140 на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле" за Мярка 6.4 

„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейност“, с Първи краен срок: 04.02.2019 г. – 17:00 часа 

 

Процедура Номер на 
ПП 

Наименование Кандидат/ Име Булстат/ЕИК/Е
ГН 

Идентификат
ор 

Дата и час 
на 

регистрац
ия 

Регистрацион
ен статус 

Тип 

СНЦ"МИГ 
Тутракан-Сливо 
поле", Мярка 
6.4  „Подкрепа 
за инвестиции в 
установяването 
и развитието на 
неселскостопанс
ки дейности” 

BG06RDNP00
1-19.140-
0001 

“Закупуване на  
Комбиниран 
многофункциона
лен багер с челен 
товарач и 
оборудване за 
осъществяване на 
комплекс от 
услуги за 
населението на 
община Сливо 
Поле и община 
Тутракан“ 

ВД СТРОЙ ЕООД ЕИК 202361236 29.12.2018 
13:18 

Регистрирано Проектно 
предложен
ие 

СНЦ"МИГ 
Тутракан-Сливо 
поле", Мярка 

BG06RDNP00
1-19.140-
0002 

“Закупуване на  
Компактен 
многофункциона

„КиК ПЛАНТ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ЕО
ОД 

ЕИК 205430125 03.02.2019 
09:01 

Регистрирано Проектно 
предложен
ие 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/
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6.4  „Подкрепа 
за инвестиции в 
установяването 
и развитието на 
неселскостопанс
ки дейности” 

лен багер с челен 
товарач , багерна 
уредба и 
специфично 
оборудване за 
осъществяване на 
специализирани 
услуги за 
населението на 
територията на 
МИГ –Тутракан - 
Сливо Поле“ 

СНЦ"МИГ 
Тутракан-Сливо 
поле", Мярка 
6.4  „Подкрепа 
за инвестиции в 
установяването 
и развитието на 
неселскостопанс
ки дейности” 

BG06RDNP00
1-19.140-
0003 

Развитие и 
модернизация на 
шивашко 
предприятие в с. 
Голямо Враново 

ЖУДЕА ЕООД ЕИК 205166693 04.02.2019 
12:37 

Регистрирано Проектно 
предложен
ие 

СНЦ"МИГ 
Тутракан-Сливо 
поле", Мярка 
6.4  „Подкрепа 

BG06RDNP00
1-19.140-
0004 

Реконструкция на 
къща за 
настаняване в с. 
Пожарево, общ. 

ЕТ Сиси Севинч 
Сеид 

Булстат за 
свободни 
професии 
(ЕГН) 

********** 04.02.2019 
16:39 

Регистрирано Проектно 
предложен
ие 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/
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за инвестиции в 
установяването 
и развитието на 
неселскостопанс
ки дейности” 

Тутракан 

 

 

 

 

 

07.02.2019г. 

Д-р Димитър Стефанов……………п…………. 

Председател на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” 

 

/п/ - Заличена информация по ЗЗЛД 
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