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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 2020 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-1/02.01.2020 г. Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

Поддръжка и 

актуализация на уеб 

сайт с име (домейн) 

http://mig-

gotsedelchev.com 

Десислава 

Трифонова 

Аспарухова 

02.01.2020 – 

31.12.2020 

888,00 лв., 

вкл. 

осигурителни 

вноски за 

сметка на 

възложителя 

Договор за доброволен труд  

от 02.04.2019 г.  
  

Текущо счетоводно 

обслужване на МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен - 

Георги Димитров 

Шарков 

02.01.2020 – 

30.09.2023  
НП 

mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg


  

2 

 

№  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)  

Хаджидимово 

№ У-2/02.03.2020 г. Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

Доставка на 

интернет услуга 

ГОЦЕ-НЕТ ТВ 

ЕООД 

02.03.2020 – 

02.03.2022 

24 лв. с ДДС 

на месец 

20 лв. без 

ДДС на месец 

№ 22495/09.03.2020 г. Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

Издаване и управление 

на КУЕП 

Система за 

електронни 

плащания 

България/СЕП 

БЪЛГАРИЯ АД 

09.03.2020 – 

09.03.2023 

150,00 лв. с 

ДДС 

125,00 лв. без 

ДДС 

№ У-3-1/ 

01.04.2020 г. 
Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.2 от ЗОП   

Юридически услуги по 

прилагане Закона за 

обществените поръчки 

при осъществяване на 

дейността на МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово 

„ПРЕМИУМ 

КОНСУЛТИНГ“ 

ЕООД 

 

01.04.2020 -

31.12.2020 

80 лв. на час, 

1 500 лв. за 

година 

№ У-3/ 

01.04.2020 г. 
Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

Проучване на 

конкурентоспособността 

на земеделските 

стопанства на 

територията на МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово" 

„СИМ 

КОНСУЛТИНГ“ 

ЕООД 

01.04.2020 -

30.06.2020 

3 909,00 лв. 

без ДДС 

4 690,80 лв. с 

ДДС 

№ Д-4/ 

01.04.2020 г. 
Доставка  

Директно 

възлагане, 

„Доставка на рекламни 

материали свързани с 

„В. М. Стил 2019“ 

ЕООД 

01.04.2020 -

31.12.2020 

13 995,75 лв. 

с ДДС,  
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№  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)  

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

популяризиране 

дейността на МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен - 

Хаджидимово“ 

16 794,90 лв. 

без ДДС 

ПРСР-М3-6.4-01/21.05.2020 г. Услуга 
Граждански 

договор 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ № 

BG06RDNP001-19.297 

МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, 

мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Десислава 

Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

89,50 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 

ПРСР-М3-6.4-02/21.05.2020 г. Услуга 
Граждански 

договор 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ № 

BG06RDNP001-19.297 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

89,50 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 
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№  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)  

МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, 

мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

ПРСР-М3-6.4-03/21.05.2020 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 № 

BG06RDNP001-19.297 

МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, 

мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Анна Михова 

Донкова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

89,50 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 

ПРСР-М3-6.4-04/21.05.2020 Услуга 
Граждански 

договор 

Участие в работата на 

КППП като помощник – 

оценител по процедура 

за предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ № 

Станка Стефанова 

Делчева 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

50,00 лв. за 

всяко 

представено 

експертно 

становище; 

50,00 лв. за 
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№  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)  

BG06RDNP001-19.297 

МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, 

мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

участие в 

посещение на 

място; 

№ У-5/ 

29.05.2020 г. 
Услуга  

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.2 от ЗОП   

„Организиране и 

провеждане на обучения 

при осъществяване на 

дейността на МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ 

„СиКон Груп 

Консулт“ ЕООД 

29.05.2020 – 

30.06.2020 

1 191,66 лв. 

без ДДС и  

1 430,00 лв. 

Застрахователна полица № 

001001000602567/16.06.2020 г. 
Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3 от ЗОП 

Застраховане на 

имущество 

ЗД „ЕВРОИНС“ 

АД 

16.06.2020 – 

15.06.2021 
56,61 лв. 

Застрахователна полица № 

BG/07/120001905776/10.07.2020 

г. 

Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3 от ЗОП 

Застраховка 

задължителна 

гражданска отговорност 

ЗД „ЕВРОИНС“ 

АД 

12.07.2020 – 

11.07.2021 г.  
245,88 лв. 

Застрахователна полица № 

00500100370385/10.07.2020 г. 
Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Застраховка „КАСКО 

на МПС“ 

ЗД „ЕВРОИНС“ 

АД 

14.07.2020 – 

13.07.2021 
1 309,19 лв. 

Застрахователна полица № Услуга Директно Застраховане на ЗД „ЕВРОИНС“ 14.07.2020 – 51,00 лв. 
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№  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)  

00100100060717/10.07.2020 г. възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3 от ЗОП 

имущество АД 13.07.2021 

ПРСР-М6-7.2(408)-

01/12.08.2020 
Услуга 

Граждански 

договор 

Участие в работата на 

КППП като помощник – 

оценител по процедура 

за предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ № 

BG06RDNP001-19.408 

МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, 

мярка 6-7.2 

Станка Стефанова 

Делчева 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

89,50 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 

ПРСР-М6-7.2(408)-

02/12.08.2020 
Услуга 

Граждански 

договор 

Участие в работата на 

КППП като помощник – 

оценител по процедура 

за предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ № 

BG06RDNP001-19.408 

МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, 

мярка 6-7.2 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

89,50 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 

ПРСР-М6-7.2(408)-

03/12.08.2020 
Услуга 

Граждански 

договор 

Участие в работата на 

КППП като помощник – 

оценител по процедура 

Атанас Стоянов 

Каракиев 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

89,50 лева за 

един оценен 

проект за 
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№  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)  

за предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ № 

BG06RDNP001-19.408 

МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, 

мярка 6-7.2 

на КППП един етап на 

оценка 

№ У-6/ 

04.09.2020 г. 
Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.2 от ЗОП   

„Организиране и 

провеждане на три броя 

обучения във връзка с 

прилагане на мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната идентичност, 

културно-историческо и 

природно наследство“ 

от СВОМР на МИГ - 

Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ 

„МУЛТИ ЛЕВЪЛ 

КОНСУЛТИНГ“ 

ЕООД 

24.09.2020 -

30.09.2020 
2 145,00 

Застрахователна полица № 

00100100062113/09.10.2020 г. 
Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Застраховка имущество 
ЗД „ЕВРОИНС“ 

АД 

11.10.2020 – 

10.10.2021 
51,11 лв. 

ПРСР-М3-6.4-02-01 09.12.2020 
Граждански 

договор 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт - оценител по 

Десислава 

Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

89,50 лева за 

един оценен 

проект за 
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№  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)  

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ № 

BG06RDNP001-19.453 

МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

на КППП един етап на 

оценка 

ПРСР-М3-6.4-02-02 09.12.2020 
Граждански 

договор 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт - оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ № 

BG06RDNP001-19.453 

МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Станка Стефанова 

Делчева 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

89,50 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 

ПРСР-М3-6.4-02-03 09.12.2020 Граждански Участие в работата на Анна Михова Съгласно 89,50 лева за 
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№  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)  

договор с 

член на 

КВО 

КППП като член на 

КВО – оценител с право 

на глас по процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ № 

BG06RDNP001-19.453 

МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Донкова заповед за 

назначаване 

на КППП 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 

ПРСР-М3-6.4-02-04 09.12.2020 

Граждански 

договор с 

член на 

КВО 

Участие в работата на 

КППП като секретар по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ № 

BG06RDNP001-19.453 

МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Атанас Стоянов 

Каракиев 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

75 лева на 

човекоден 
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№  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)  

Застрахователна полица № 

00100100063633/21.12.2020 г. 
Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 2 от ЗОП 

Застраховка имущество 
ЗД „ЕВРОИНС“ 

АД 

28.12.2020 – 

27.12.2021  
78,21 лв. 

 

У- Услуга, Д - Доставка 


