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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 2018 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/ 

02.01.2018 г. 

 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

Поддръжка и 

актуализация на 

уеб сайт 

Десислава 

Аспарухова 

02.01.2018 -

31.12.2018. 

1 744,44 лв. 

01.03.2018 г. Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Доставка на 

интернет услуга 

„ГОЦЕ-НЕТ ТВ“ 

ООД 

01.03.2018 – 

01.03.2020  

24 лв. с ДДС 

на месец 

mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg
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У-2/ 

14.05.2018 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.2 от ЗОП 

Юридически 

услуги по 

прилагане на 

Закона за 

обществените при 

осъществяване на 

дейността на МИГ 

– Гоце Делчев – 

Гърмен - 

Хаджидимово 

Адвокатско 

дружество 

„Йорданова и 

Радева“ 

14.05.2018  – 

31.12.2018 

1 500,00 лв. с 

ДДС 

У-3/ 

28.05.2018 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

„Извършване на  

проучвания на 

територията на 

МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Гърмен – 

Хаджидимово“ 

във връзка с 

прилагане на 

Стратегия за 

водено от 

общностите 

местно развитие“ 

"МУЛТИ ЛЕВЪЛ 

КОНСУЛТИНГ" 

ЕООД 

28.05.2018 – 

30.09.2018 

8 020,00 лв. 

Д-4/ 

28.05.2018 г. 

Доставка  Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Доставка на 

рекламни 

материали и 

информационни  

табла, свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ 

– Гоце Делчев – 

„БОМИВЕС 64" 

ЕООД 

28.05.2018 –

30.09.2018 

16 904,10 лв. с 

ДДС 



  

3 

 

Гърмен - 

Хаджидимово“ 

№ D-5270/06.07.2018 г. Доставка Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Доставка на 

автомобил 

„ЕСПАС АУТО“ 

ООД 

06.07.2018 – 

12.07.2018 

29 711,00 лв. с 

ДДС 

У-5/08.06.2018 г. 

 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.2 от ЗОП 

Организиране на 

обучения и 

информационни 

срещи при 

осъществяване на 

дейността на МИГ 

– Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово 

"НЮ САЙЪНС" 

ЕООД 

08.06.2018 – 

31.12.2018 

7 319,98 лв. с 

ДДС 

Застрахователна полица № 

0871180119000633/14.06.2018 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.2 от ЗОП 

Застраховане на 

имущество  

„Дженерали 

Застраховане“ АД 

16.06.2018 – 

15.06.2019  

93,02  

Застрахователна полица № 

BG/08/118001998518/11.07.2018 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.2 от ЗОП 

 „Гражданска 

застраховка“  на 

лек автомобил 

„Дженерали 

Застраховане“ АД 

12.07.2018 - 

11.07.2019 

 

247,40 

Застрахователна полица № 

0312180119013319/13.07.2018 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.2 от ЗОП 

Застраховка 

„Каско на МПС“  

„Дженерали 

Застраховане“ АД 

14.07.2018 - 

13.07.2019 

1357,17 

Застрахователна полица № 

0871180119000747/13.07.2018 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.2 от ЗОП 

Застраховка 

имущество 

„Дженерали 

Застраховане“ АД 

14.07.2018 -

13.07.2019 

73,44 
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У-6/ 

01.08.2018 г. 

Услуга Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Изработване на 5 

броя рекламни 

клипа във връзка 

с популяризиране 

дейността на МИГ 

– Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово и 

предоставяне 

права/сертификат/ 

за излъчването им 

„ВАМО" ЕООД 01.08.2018 -

31.12.2018  

2 499,96 лв. с 

ДДС 

У-7/ 

17.09.2018 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 

 

17.09.2018 – 

31.10.2018 

3 000,00 лв. с 

ДДС 

№ ОПИК-М5-01/ 

09.10.2018  

Услуга Граждански 

договор 

Участие в 

работата на 

КППП (външен 

експерт - оценител 

с право на глас) по  

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ  

№BG16RFOP002-

2.023 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово – 

„Технологично 

 

************* 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

Съгласно 

единични 

цени по 

Бюджета за 

2018 г. и 

разпределение 

на проектните 

предложения 

в ИСУН 2020 
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обновление и 

внедряване на 

стандарти в МСП“ 

№ ОПИК-М5-02/ 

09.10.2018 

Услуга Граждански 

договор 

Участие в 

работата на 

КППП (външен 

експерт - оценител 

с право на глас) по  

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ  

№BG16RFOP002-

2.023 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово – 

„Технологично 

обновление и 

внедряване на 

стандарти в МСП“ 

 

************* 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

Съгласно 

единични 

цени по 

Бюджета за 

2018 г. и 

разпределение 

на проектните 

предложения 

в ИСУН 2020 

№ ОПИК-М5-03/ 

09.10.2018 

Услуга Граждански 

договор 

Участие в 

работата на 

КППП (външен 

експерт - оценител 

с право на глас) по  

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ  

№BG16RFOP002-

2.023 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

 

 

************* 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

Съгласно 

единични 

цени по 

Бюджета за 

2018 г. и 

разпределение 

на проектните 

предложения 

в ИСУН 2020 
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Хаджидимово – 

„Технологично 

обновление и 

внедряване на 

стандарти в МСП“ 

№ ОПИК-М5-04/ 

09.10.2018 

Услуга Граждански 

договор 

Участие в 

работата на 

КППП 

(Председател без 

право на глас) по  

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ  

№BG16RFOP002-

2.023 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово – 

„Технологично 

обновление и 

внедряване на 

стандарти в МСП“ 

 

************* 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

Съгласно 

единични 

цени по 

Бюджета за 

2018 г. и 

разпределение 

на проектните 

предложения 

в ИСУН 2020 

№ ПРСР-М6-7.2-01/ 

26.10.2018 

Услуга Граждански 

договор 

Участие в 

работата на 

КППП (външен 

експерт - оценител 

с право на глас) по  

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ  

№BG06RDNP001-

 

************* 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

Съгласно 

единични 

цени по 

Бюджета за 

2018 г. и 

разпределение 

на проектните 

предложения 

в ИСУН 2020 
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19.021 - МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово, 

мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

№ ПРСР-М6-7.2-02/ 

26.10.2018 

Услуга Граждански 

договор 

Участие в 

работата на 

КППП (оценител с 

право на глас – 

член на КВО) по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ  

№BG06RDNP001-

19.021 - МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово, 

мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

 

************* 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

Съгласно 

единични 

цени по 

Бюджета за 

2018 г. и 

разпределение 

на проектните 

предложения 

в ИСУН 2020 
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разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

№ ПРСР-М6-7.2-03/ 

26.10.2018 

Услуга Граждански 

договор 

Участие в 

работата на 

КППП (външен 

експерт - оценител 

с право на глас) по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ  

№BG06RDNP001-

19.021 - МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово, 

мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

 

************* 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

Съгласно 

единични 

цени по 

Бюджета за 

2018 г. и 

разпределение 

на проектните 

предложения 

в ИСУН 2020 

№ ПРСР-М6-7.2-04/ 

26.10.2018 

Услуга Граждански 

договор 

Участие в 

работата на 

КППП 

(Председател – без 

право на глас) по 

 

************* 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

Съгласно 

единични 

цени по 

Бюджета за 

2018 г. и 
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процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ  

№BG06RDNP001-

19.021 - МИГ – 

Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово, 

мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

разпределение 

на проектните 

предложения 

в ИСУН 2020 

 

У- Услуга, Д - Доставка 


