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Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", 
Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата 

помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

                                                     
 

Регистър на подадените проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.007 

Процедура: МИГ "Лясковец-Стражица". Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие 

и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” 
 

 

Процедура 

№ 

 

Номер на ПП 

 

Наименование 

 

 

Кандидат Дата и час 

на 

регистрация 

Регистрационен 

статус 

Тип 

Име 

Булстат/ 

ЕИК/ЕГН 

Идентиф 

икатор 

BG06RDNP001-

19.007 

BG06RDNP001-

19.007-0001 

Проучване, 

съхраняване и 

социализация на 

местното 

културно-

историческо 

наследство в 

община Стражица 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА 000133972 84.11 23.05.2018 

13:52ч. 

Регистрирано  Проектно 

предложение 

BG06RDNP001-

19.007 

BG06RDNP001-

19.007-0002 

Фолклорното 

богатство на 

родния край 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

"РАЗВИТИЕ - 1895"  

гр. Стражица 

104065936 94.99 30.05.2018 

10:55ч. 

Регистрирано  Проектно 

предложение 

BG06RDNP001-

19.007 

BG06RDNP001-

19.007-0003 

Нашето читалище 

- мост между 

минало, настояще 

и бъдеще. 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

"ПРАВДА – 2010,  

с.Г.СЕНОВЕЦ" 

176229814 94.99 30.05.2018 

20:27ч. 

Регистрирано  Проектно 

предложение 

BG06RDNP001-

19.007 

BG06RDNP001-

19.007-0004 

Работилница за 

традиционен 

местен бит и 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

"НАПРЕДЪК - 1870" 

104075371 94.99 01.06.2018 

10:31ч. 

Регистрирано  Проектно 

предложение 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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култура 

BG06RDNP001-

19.007 

BG06RDNP001-

19.007-0005 

В търсене на 

изгубените гозби - 

проучване на 

традиционната 

храна и обработка 

на хранителните 

продукти и 

суровини, и 

популяризирането 

им като част от 

културното 

нематериално 

наследство на 

района на МИГ 

Лясковец - 

Стражица. 

СДРУЖЕНИЕ 

"МЛАДЕЖИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА 

ЛЯСКОВЕЦ" 

175928836 94.99 02.06.2018 

19:06ч. 

Регистрирано  Проектно 

предложение 

BG06RDNP001-

19.007 

BG06RDNP001-

19.007-0006 

Съхраняване и 

запазване на 

традиционните 

местните обичаи 

Илинденска 

седянка и 

Българска сватба - 

"Снощи си ойдох 

на седенка и 

Сватба е голема, 

сватба е - 

балканска" 

Сдружение "БЪДЕЩЕ ЗА 

СТРАЖИЦА" 

177022665 94.99 03.06.2018 

20:09ч. 

Регистрирано  Проектно 

предложение 

BG06RDNP001-

19.007 

BG06RDNP001-

19.007-0007 

Закупуване на 

оборудване за 

ежегодно 

провеждане на 

Национален събор 

на овцевъдите в 

България 

СДРУЖЕНИЕ 

"НАЦИОНАЛЕН СЪБОР 

НА ОВЦЕВЪДИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ" 

104545636 94.99 04.06.2018 

11:30ч. 

Регистрирано  Проектно 

предложение 
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BG06RDNP001-

19.007 

BG06RDNP001-

19.007-0008 

Миналото на 

Лясковец през 

детските очи 

Сдружение"УЧИЛИЩНО 

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 

ДЕТСКА ГРАДИНА 

"РАДОСТ"-ГР. 

ЛЯСКОВЕЦ" 

176351864 94.99 04.06.2018 

13:54ч. 

Регистрирано  Проектно 

предложение 

BG06RDNP001-

19.007 

BG06RDNP001-

19.007-0009 

Силата на 

народното 

творчество чрез 

реализиране на 

народните обичаи 

и традиции 

СНЦ "Училищно 

настоятелство - Децата на 

Лясковец при ЦДГ 

Славейче"  

гр. Лясковец 

176274250 94.99 04.06.2018 

16:01ч. 

Регистрирано  Проектно 

предложение 

BG06RDNP001-

19.007 

BG06RDNP001-

19.007-0010 

Пътят на 

традициите – нови 

измерения в 

съхраняването и 

популяризирането 

на културно-

историческото 

наследство на град 

Лясковец 

Община Лясковец 000133844  04.06.2018 

16:05ч. 

Регистрирано  Проектно 

предложение 

 

 

 

 

 

 


