
                        
 

 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел.0878 216 111 , e-mail:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg  
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Страница 1 от 7 
 

Регистър на подадени проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.141 на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле"  

за Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията  
на МИГ „Тутракан – Сливо поле“,извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“, 

 с Първи краен срок: 03.04.2019 г. – 17:00 часа 

 

 
Процедура Номер на 

ПП 
Наименование Кандидат/ Име Булстат/

ЕИК/ЕГН 
Идентификатор Дата и час на 

регистрация 
Регистрационе

н статус 
Тип 

Мярка 21 
„Съхраняване и 
популяризиране 
културно-
историческо и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“, 
извън Регламент 
(EC) №1305/2013, 
но отговаряща на 
целите на 
ЕЗФРСР“ 

BG06RDNP

001-19.141-

0001 

Съхраняване и 

популяризиран

е природното 

наследство на 

територията на 

с. Бръшлен 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"БРАТСТВО 

1906 Г." 

Булстат 000523335 29.03.2019 

16:53 

Регистрирано Проектно 

предложение 

Мярка 21 
„Съхраняване и 
популяризиране 

BG06RDNP

001-19.141-

0002 

Старите къщи 

на Тутракан 

СДРУЖЕНИЕ 

"ТРАНСМАРИ

СКА" 

Булстат 118509867 31.03.2019 

17:02 

Регистрирано Проектно 

предложение 
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културно-
историческо и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“, 
извън Регламент 
(EC) №1305/2013, 
но отговаряща на 
целите на 
ЕЗФРСР“ 

Мярка 21 
„Съхраняване и 
популяризиране 
културно-
историческо и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“, 
извън Регламент 
(EC) №1305/2013, 
но отговаряща на 
целите на 
ЕЗФРСР“ 

BG06RDNP

001-19.141-

0003 

Организиране 

и провеждане 

на "Рибен фест 

Бръшлен" 

Сдружение с 

нестопанска 

цел "Зелена 

точка" 

ЕИК 205530927 02.04.2019 

16:27 

Регистрирано Проектно 

предложение 
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Мярка 21 
„Съхраняване и 
популяризиране 
културно-
историческо и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“, 
извън Регламент 
(EC) №1305/2013, 
но отговаряща на 
целите на 
ЕЗФРСР“ 

BG06RDNP

001-19.141-

0004 

Организиране 

и възстановка 

на обичаи 

Дядовден в с. 

Черешово и 

Бабинден в с. 

Борисово 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ХРИСТО 

БОТЕВ 1926" 

Булстат 000500443 02.04.2019 

16:29 

Регистрирано Проектно 

предложение 

Мярка 21 
„Съхраняване и 
популяризиране 
културно-
историческо и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“, 
извън Регламент 
(EC) №1305/2013, 

BG06RDNP

001-19.141-

0005 

Организиране 

и възстановка 

на обичаи 

"Булчински 

кравай" в с. 

Малко Враново 

и "Лазаровден" 

в с. Голямо 

Враново 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ХРИСТО 

БОТЕВ 1928 

Г." 

Булстат 000523029 02.04.2019 

16:31 

Регистрирано Проектно 

предложение 
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но отговаряща на 
целите на 
ЕЗФРСР“ 

Мярка 21 
„Съхраняване и 
популяризиране 
културно-
историческо и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“, 
извън Регламент 
(EC) №1305/2013, 
но отговаряща на 
целите на 
ЕЗФРСР“ 

BG06RDNP

001-19.141-

0006 

Организиране 

на 

Републиканско 

състезание по 

водомоторен 

спорт и 

Нептунова 

вечер в с. 

Ряхово 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ  

"ПОЗНАЙ 

СЕБЕ СИ - 

1911 Г. " 

Булстат 000523196 02.04.2019 

16:33 

Регистрирано Проектно 

предложение 

Мярка 21 
„Съхраняване и 
популяризиране 
културно-
историческо и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ „Тутракан – 

BG06RDNP

001-19.141-

0007 

Въстановка на 

празник 

"Гергьовден на 

етносите" в гр. 

Сливо поле 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ХРИСТО 

БОТЕВ 1928" 

Булстат 000523239 02.04.2019 

16:35 

Регистрирано Проектно 

предложение 
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Сливо поле“, 
извън Регламент 
(EC) №1305/2013, 
но отговаряща на 
целите на 
ЕЗФРСР“ 

Мярка 21 
„Съхраняване и 
популяризиране 
културно-
историческо и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“, 
извън Регламент 
(EC) №1305/2013, 
но отговаряща на 
целите на 
ЕЗФРСР“ 

BG06RDNP

001-19.141-

0008 

Организиране 

на "Празник на 

баклавата в с. 

Кошарна" 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ИВАН 

ВАЗОВ - 1927" 

Булстат 000523520 02.04.2019 

16:38 

Регистрирано Проектно 

предложение 

Мярка 21 
„Съхраняване и 
популяризиране 
културно-
историческо и 
природно 

BG06RDNP

001-19.141-

0009 

Организиране 

на Фолклорен 

празник 

"Греяна ракия 

и зелева чорба 

от 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"НИКОЛА 

ЙОНКОВ 

ВАПЦАРОВ 

1927 Г." 

Булстат 000522977 02.04.2019 

16:41 

Регистрирано Проектно 

предложение 
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наследство на 
територията на 
МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“, 
извън Регламент 
(EC) №1305/2013, 
но отговаряща на 
целите на 
ЕЗФРСР“ 

старовремската 

софра" в с. 

Бабово 

Мярка 21 
„Съхраняване и 
популяризиране 
културно-
историческо и 
природно 
наследство на 
територията на 
МИГ „Тутракан – 
Сливо поле“, 
извън Регламент 
(EC) №1305/2013, 
но отговаряща на 
целите на 
ЕЗФРСР“ 
 

BG06RDNP

001-19.141-

0010 

Наследството 

на загадъчните 

алиани 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"СВЕТЛИНА - 

1941 Г." 

Булстат 000559534 03.04.2019 

16:52  

Регистрирано Проектно 

предложение 
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04.04.2019г.              

Подпис:……………/П/….…………… 

   Д-р Димитър Стефанов, 

  Председател на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле”  

 

Подписът е заличен по чл.2 от ЗЗЛД 

 


