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Регистър на подадени проектни предложения 

по Процедура № BG16RFOP002-2.074 на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле" Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на 

МСП“, с краен срок: 31.05.2021 г. 

 

 
Процедура Номер на ПП Наименование Кандидат/ 

Име 

Булстат/ 

ЕИК/ 
ЕГН 

Идентифи 

катор 

Дата и час на 

регистрация 

Регистрационе 

н статус 

Тип 

МИГ Тутракан – 

Сливо поле“ 

Мярка ОПИК 1 

„Капацитет за 

растеж на МСП“ 

BG16RFOP002 

-2.074-0001 
Модернизация на 

машините 

ЛЕОПАРД 

РУСЕ 

ЕООД 

ЕИК 202264463 04.04.2021 

15:07 

Регистрирано Проектно 

предложение 

МИГ Тутракан – 

Сливо поле“ 

Мярка ОПИК 1 

„Капацитет за 

растеж на МСП“ 

BG16RFOP002 

-2.074-0002 

„Капацитет за 
растеж на МСП на 
МЕБЕЛИ ДИМОВ 

ООД“ 

МЕБЕЛИ 

ДИМОВ 

ООД 

ЕИК 

 

 

118546552 27.05.2021 

13:34 

Регистрирано Проектно 

предложение 
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МИГ Тутракан – 

Сливо поле“ 

Мярка ОПИК 1 

„Капацитет за 

растеж на МСП“ 

BG16RFOP002 

-2.074-0003 

Засилване на 

експортния потенциал 

и повишаване на  

конкурентоспособнос

тта на ЕТ "КИПАРИС 

- Иван Костанцалиев" 

ЕТ КИПАРИС 

- Иван 

Костанцалиев 

ЕИК 828008847 

 
31.05.2021 

10:38 

Регистрирано Проектно 

предложение 

01.06.2021г. 
 

 

Подпис:……………/п/….…………… 

Д-р Димитър Стефанов, 

Председател на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле” 
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