
  

1 

 

                                                               

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –   ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  –  ГЪРМЕН - 

ХАДЖИДИМОВО”  

 
гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“  №1  тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; БУЛСТАТ 175886629 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р  
НА  СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ  С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН  -  ХАДЖИДИМОВО“  ЗА 2019 ГОДИНА 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителство) 

 

Основание 

за 

сключване 

на договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на физическо 

лице/наименование 

юридическо лице, с 

което е сключен 

договор 

Срок за 

изпълнение  

Цена на 

договора без 

ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо)  

У-1/ 

02.01.2019 г. 

 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

Поддръжка и 

актуализация на 

уеб сайт 

Десислава 

Аспарухова 

02.01.2019 -

31.12.2019 

1 725,00 лева  

09.02.2019 г. Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

Куриерски услуги с 

възможност за 

ползване на 

отстъпки за 

куриерски и 

ЕКОНТ ЕКСПРЕС 

ООД 

09.02.2019 – 

безсрочен 

Съгласно 

тарифите на 

изпълнителя 

mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg
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пощенски услуги 

19.03.2019 г. Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Изготвяне на 

писмен отговор на 

жалба 

Адвокатско 

дружество „Андрей 

Делчев и партньори“ 

19.03.2019 –  

20.03.2019 

400 лв. без 

ДДС и 

480 лв. с ДДС 

ПРСР-М1-4.1-01/27.03.2019 

 

Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG06RDNP001-

19.025  МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

мярка 1-4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  

ПРСР-М1-4.1-02/27.03.2019 

 

Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG06RDNP001-

19.025  МИГ – Гоце 

Станка Стефанова 

Делчева 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

мярка 1-4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

ПРСР-М1-4.1-03/27.03.2019 

 

Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като член 

на КВО – оценител 

с право на глас по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG06RDNP001-

19.025  МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

мярка 1-4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

Анна Михова 

Донкова  

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  

ОПРЧР-М8-К2-01/28.03.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

Соня Малинова 

Ангелова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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№ BG05M9OP001-

1.041 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

Мярка 8, 

Компонент 2  

„Обучение на заети 

лица“ 

ОПРЧР-М8-К2-02/28.03.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

1.041 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

Мярка 8, 

Компонент 2  

„Обучение на заети 

лица“ 

Иванка Славчева 

Чобанова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  

ОПРЧР-М8-К2-03/28.03.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

Десислава Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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№ BG05M9OP001-

1.041 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

Мярка 8, 

Компонент 2  

„Обучение на заети 

лица“ 

ОПРЧР-М8-К2-04/28.03.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

секретар /без право 

на глас – член на 

КВО/ по процедура 

за предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

1.041 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

Мярка 8, 

Компонент 2  

„Обучение на заети 

лица“ 

Анна Михова 

Донкова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

75,00 лева на 

човекоден 

У-2/01.04.2019 г. Услуга Чл.20, ал.4, 

т.2 

Юридически 

услуги по 

прилагане Закона 

за обществените 

поръчки при 

осъществяване на 

дейността на МИГ 

– Гоце Делчев – 

Христина Петрова 

Чернева  

01.04.2019 -

31.12.2019 

60 лв. на час, 

1 000 лв. за 

година 
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Гърмен – 

Хаджидимово 

Договор за доброволен труд  

от 02.04.2019 г.  

Услуга Чл.20, ал.4, 

т.2 

Текущо счетоводно 

обслужване на 

МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен - 

Хаджидимово 

Георги Димитров 

Шарков 

02.04.2019 – 

31.07.2019  

--//-- 

ОПРЧР-М8-К1-01/10.04.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

1.040 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

Мярка 8, 

Компонент 1 

”Обучение на 

безработни лица“ 

Соня Малинова 

Ангелова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  

ОПРЧР-М8-К1-02/10.04.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

Иванка Славчева 

Чобанова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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1.040 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

Мярка 8, 

Компонент 1 

”Обучение на 

безработни лица“ 

ОПРЧР-М8-К1-03/10.04.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

1.040 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

Мярка 8, 

Компонент 1 

”Обучение на 

безработни лица“ 

Десислава Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  

ОПРЧР-М8-К1-04/10.04.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

секретар без право 

на глас – член на 

КВО/ по процедура 

за предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

Рахим Хасанов 

Арнаудов 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

75,00 лева на 

човекоден 
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1.040 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

Мярка 8, 

Компонент 1 

”Обучение на 

безработни лица“ 

ПРСР-М6-7.2-01/10.05.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG06RDNP001-

19.254 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

Станка Стефанова 

Делчева 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  

ПРСР-М6-7.2-02/ 10.05.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

Атанас Стоянов 

Каракиев 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG06RDNP001-

19.254 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

ПРСР-М6-7.2-03/10.05.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG06RDNP001-

19.254 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

Иванка Славчева 

Чобанова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

ОПРЧР-М9-01/02.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

1.066 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 9 

„Подкрепа за 

развитието на 

предприемачески 

идеи на 

територията на 

МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен – 

Хаджидимово“ 

Соня Малинова 

Ангелова 

 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№21 от 

02.07.2019 г.  

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  

ОПРЧР-М9-02/02.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

Иванка Славчева 

Чобанова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№21 от 

02.07.2019 г.  

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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№ BG05M9OP001-

1.066 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 9 

„Подкрепа за 

развитието на 

предприемачески 

идеи на 

територията на 

МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен – 

Хаджидимово“ 

ОПРЧР-М9-03/02.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

1.066 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 9 

„Подкрепа за 

развитието на 

предприемачески 

идеи на 

територията на 

МИГ – Гоце Делчев 

Десислава Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№21 от 

02.07.2019 г.  

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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– Гърмен – 

Хаджидимово“ 

ОПРЧР-М8-К1-05/02.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

1.040 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 

”Обучение на 

безработни лица“ 

/втори краен срок/ 

Васка Николова 

Каптебилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№22 от 

02.07.2019 г.  

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  

ОПРЧР-М8-К1-06/02.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

1.040 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

Иванка Славчева 

Чобанова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№22 от 

02.07.2019 г.  

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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КОМПОНЕНТ 1 

”Обучение на 

безработни лица“ 

/втори краен срок/ 

ОПРЧР-М8-К1-07/02.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

1.040 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 

”Обучение на 

безработни лица“ 

/втори краен срок/ 

Десислава Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№22 от 

02.07.2019 г.  

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  

ОПРЧР-М8-К2-05/02.07.2019  

 

Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Васка Николова 

Каптебилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№23 от 

02.07.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 
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Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  

„Обучение на заети 

лица“  

/втори краен срок/ 

ОПРЧР-М8-К2-06/02.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  

„Обучение на заети 

лица“ /втори краен 

срок/ 

Иванка Славчева 

Чобанова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№23 от 

02.07.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 

ОПРЧР-М8-К2-07/02.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

Соня Малинова 

Ангелова 

 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№23 от 

02.07.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  

„Обучение на заети 

лица“  

/втори краен срок/ 

ОПРЧР-М8-К2-08/02.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП секретар 

/без право на глас/ - 

член на КВО на 

МИГ по процедура 

за предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  

„Обучение на заети 

лица“  

/втори краен срок/ 

Анна Михова 

Донкова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№23 от 

02.07.2019 г. 

75,00 лева на 

човекоден  

ОПРЧР-М8-К3-01/03.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

Иванка  

Славчева  

Чобанова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№24 от 

03.07.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

2.065 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 3 

”Обучения на 

уязвими групи и 

мерки за 

интеграцията на 

пазара на труда“ 

ОПРЧР-М8-К3-02/03.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

2.065 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 3 

Соня Малинова 

Ангелова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№24 от 

03.07.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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”Обучения на 

уязвими групи и 

мерки за 

интеграцията на 

пазара на труда“ 

ОПРЧР-М8-К3-03/03.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

2.065 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 3 

”Обучения на 

уязвими групи и 

мерки за 

интеграцията на 

пазара на труда“ 

Десислава  

Георгиева  

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№24 от 

03.07.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  

ОПРЧР-М10-01/03.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

Иванка  

Славчева  

Чобанова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 
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външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

2.024 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 10 

„Интеграция на 

маргинализираните 

общности“ 

на КППП 

№25 от 

03.07.2019 г. 

един етап на 

оценка  

ОПРЧР-М10-02/03.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

2.024 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 10 

Соня Малинова 

Ангелова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№25 от 

03.07.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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„Интеграция на 

маргинализираните 

общности“ 

ОПРЧР-М10-03/03.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

2.024 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 10 

„Интеграция на 

маргинализираните 

общности“ 

Десислава  

Георгиева  

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№25 от 

03.07.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  

ОПРЧР-М11-01/03.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

Иванка  

Славчева  

Чобанова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№26 от 

03.07.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

2.071МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 11 „По-

добър достъп до 

устойчиви услуги 

за социално 

включване на хора 

с увреждания и 

самотноживеещи 

лица“ 
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ОПРЧР-М11-02/03.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

2.071МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 11 „По-

добър достъп до 

устойчиви услуги 

за социално 

включване на хора 

с увреждания и 

самотноживеещи 

лица“ 

Соня Малинова 

Ангелова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№26 от 

03.07.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  

ОПРЧР-М11-03/03.07.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

Десислава  

Георгиева  

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№26 от 

03.07.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка  
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финансова помощ 

№ BG05M9OP001-

2.071МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 11 „По-

добър достъп до 

устойчиви услуги 

за социално 

включване на хора 

с увреждания и 

самотноживеещи 

лица“ 

Застрахователна полица № 

00100100053847/14.06.2019 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3 от ЗОП 

Застраховане на 

имущество 

ЗД „ЕВРОИНС“ АД 16.06.2019 – 

15.06.2020 

56,61 лв. 

Застрахователна полица № 

BG/07/119001936498/11.07.2019 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3 от ЗОП 

Застраховка 

задължителна 

гражданска 

отговорност 

ЗД „ЕВРОИНС“ АД 12.07.2019 – 

11.07.2020 г.  

259,00 лв. 

Застрахователна полица № 

00100100054382/11.07.2019 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3 от ЗОП 

Застраховане на 

имущество 

ЗД „ЕВРОИНС“ АД 14.07.2019 – 

13.07.2020 

51,00 лв. 
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Застрахователна полица № 

00500100316629/11.07.2019 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Застраховка 

„КАСКО на МПС“ 

ЗД „ЕВРОИНС“ АД 14.07.2019 – 

13.07.2020 

1 309,19 лв. 

№ Д-3/02.09.2019 г. Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3  от ЗОП 

Доставка на 

рекламни 

материали 

свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ 

– Гоце Делчев – 

Гърмен - 

Хаджидимово“ 

„В. М. Стил 2019“ 

ЕООД 

02.09.2019 – 

31.12.2019 

13 995,75 лв. 

без ДДС/ 

16 794,90 лв. с 

ДДС 

№ ОПИК-М4 (1) – 01/05.09.2019  Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG16RFOP002-

1.017 МИГ - ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ - 

ГЪРМЕН – 

ХАДЖИДИМОВО 

Десислава Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№35 от 

05.09.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 
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– МЯРКА 4 

„ПОДКРЕПА ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕ 

И ВНЕДРЯВАНЕ 

НА ИНОВАЦИИ В 

МСП“ (ПЪРВИ 

КРАЕН СРОК) 

№ ОПИК-М4 (1) – 02/05.09.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG16RFOP002-

1.017 МИГ - ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ - 

ГЪРМЕН – 

ХАДЖИДИМОВО 

– МЯРКА 4 

„ПОДКРЕПА ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕ 

И ВНЕДРЯВАНЕ 

НА ИНОВАЦИИ В 

МСП“ (ПЪРВИ 

Галина Симеонова 

Симеонова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№35 от 

05.09.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 



  

25 

 

КРАЕН СРОК) 

№ ОПИК-М4 (1) – 03/05.09.2019  Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG16RFOP002-

1.017 МИГ - ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ - 

ГЪРМЕН – 

ХАДЖИДИМОВО 

– МЯРКА 4 

„ПОДКРЕПА ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕ 

И ВНЕДРЯВАНЕ 

НА ИНОВАЦИИ В 

МСП“ (ПЪРВИ 

КРАЕН СРОК) 

Венцислав Весков 

Бенов 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№35 от 

05.09.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 

Д-4/23.09.2019 г. Доставка  Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

„Доставка на офис 

техника за нуждите 

на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ 

“Ахат +” ЕООД 23.09.2019 -

18.10.2019 

3 439,17 лева 

без ДДС и 

4 127,00 лева с 

ДДС  
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Застрахователна полица № 

00100100055918/10.10.2019 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Застраховка 

имущество 

ЗД „ЕВРОИНС“ АД 11.10.2019 – 

10.10.2020 

51,11 лв. 

ДР-936/10.10.2019 г. Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Пощенски услуги, 

прием и доставка 

на 

кореспондентски 

пратки, печатни 

произведения и 

малки пакети 

„Български пощи“ 

ЕАД 

10.10.2019 – 

10.10.2021 

Съгласно 

действащите 

цени на 

услугите 

предоставени 

от 

изпълнителя 

У-5/07.10.2019 г. Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Организиране и 

провеждане на 

Годишно 

информационно 

събитие – Празник 

на МИГ 

„Пирински 

туристически форум 

98“ ЕООД 

07.10.2019 – 

31.10.2019 

4 015,00 лв. 

без ДДС и 

4 818,00 лв. с 

ДДС 

У-6/10.10.2019 г. Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

 Изработване на 3 

броя рекламен клип 

във връзка с 

популяризиране 

дейността на МИГ 

– Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово и  

предоставяне на 

„ВАМО“ ЕООД 10.10.2019 – 

31.10.2019  

1 249,98 лв. 

без ДДС и 1 

499,98 с ДДС 
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права/сертификат 

за излъчването им 

У-5/29.10.2019 Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Лектор – 

провеждане на 

двудневно обучение 

на потенциални 

бенефициенти по 

мерки от СВОМР 

на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово 

Димитричка 

Станкова 

Хаджидимитрова 

30.10.2019 – 

31.10.2019 

600,00 лева 

У-6/01.11.2019 Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Лектор – 

провеждане на 

двудневно обучение 

на бенефициенти 

със сключени адм. 

договори по Мярка 

5 от СВОМР на 

МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен - 

Хаджидимово 

Десислава Благоева 

Митова 

01.11.2019 – 

02.11.2019 

671,19 лева (с 

осигуровки за 

сметка на 

работодател) 

№ ПРСР-М2-4.2-05/07.11.2019 г. Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

Димитричка 

Станкова 

Хаджидимитрова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП № 

39 от 

06.11.2019 г.   

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 
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предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG06RDNP001-

19.039 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането на 

пазара и/или 

развитието на 

селскостопански 

продукти” 

№ ПРСР-М2-4.2-06/07.11.2019 г. Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG06RDNP001-

19.039 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП № 

39 от 

06.11.2019 г.   

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 
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Хаджидимово, 

Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането на 

пазара и/или 

развитието на 

селскостопански 

продукти” 

№ ПРСР-М2-4.2-07/07.11.2019  Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт/ 

член на КВО – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG06RDNP001-

19.039 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

Атанас Стоянов 

Каракиев 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП № 

39 от 

06.11.2019 г.   

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 
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предлагането на 

пазара и/или 

развитието на 

селскостопански 

продукти” 

№ ПРСР-М2-4.2-08/07.11.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

секретар без право 

на глас – член на 

КВО/ по процедура 

за предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG06RDNP001-

19.039 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането на 

пазара и/или 

развитието на 

селскостопански 

продукти” 

Анна Михова 

Донкова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП № 

39 от 

06.11.2019 г.   

75,00 лева на 

човекоден 
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№ ПРСР-М2-4.2-08/07.11.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

помощник - 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG06RDNP001-

19.039 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането на 

пазара и/или 

развитието на 

селскостопански 

продукти” 

Станка Стефанова 

Делчева 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП № 

39 от 

06.11.2019 г.   

50,00 лв. за 

всяко 

представено 

експертно 

становище 

№ ОПИК–М5–05/07.11.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

Галина Симеонова 

Симеонова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№38 от 

06.11.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 



  

32 

 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG16RFOP002-

2.061 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово – 

Мярка 5 

„Технологично 

обновление и 

внедряване на 

стандарти в МСП“ 

№ ОПИК-М5-06/07.11.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG16RFOP002-

2.061 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово – 

Мярка 5 

„Технологично 

обновление и 

Милен Спасов 

Спасов 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№38 от 

06.11.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 
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внедряване на 

стандарти в МСП“ 

№ ОПИК-М5-07/07.11.2019 Услуга Граждански 

договор 

Участие в работата 

на КППП като 

външен експерт – 

оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG16RFOP002-

2.061 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово – 

Мярка 5 

„Технологично 

обновление и 

внедряване на 

стандарти в МСП“ 

Десислава Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

№38 от 

06.11.2019 г. 

80,00 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 

У-7/13.11.2019 Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Лектор – 

провеждане на 

двудневно обучение 

на бенефициенти 

по мерки от 

СВОМР 

финансирани от 

Парашкева Петрова 

Сотирова 

14.11.2019 – 

115.11.2019 

671,19 лева (с 

осигуровки за 

сметка на 

работодател) 



  

34 

 

ОПРЧР 2014 - 2020 

Допълнително споразумение 

№003096085/26.11.2019 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Мобилни услуги Теленор България 

ЕАД 

26.11.2019 – 

26.11.2021 

Съгласно 

тарифите на 

оператора 

Застрахователна полица № 

00100100057083/06.12.2019 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Застраховка 

имущество 

ЗД „ЕВРОИНС“ АД 28.12.2019 – 

27.12.2020  

78,21 лв. 

Сер. АВ № 0000180861 

Кочан № 209 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Правна защита и 

съдействие – 

юридическа 

консултация за 

2019 г., относно 

подаване на ГФО в 

ТРРЮЛНЦ 

Мария Иванова 

Икономова 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

100,00 лв. 

 

У- Услуга, Д - Доставка 


