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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 2022 ГОДИНА 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

ПРСР - 19.4 - У-1 от 

04.01.2022 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 

04.01.2022 

– 

31.12.2022 

1 067,76 

лв., вкл. 

осигурител

ни вноски 

за сметка 

на 

mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg
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№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

възложите

ля 

PEIRA - У-2 от 04.01.2022 

г. 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.2 от ЗОП, 

Услуги от 

Приложение №2   

Организиране на 

събития по проект 

„Насърчаване на 

предприемачествот

о и иновациите в 

селските райони на 

Кавала, Драма, 

Смолян и 

Благоевград“, с 

акроним  PEIRА, в 

това число: 

1) една /1/ 

еднодневна 

проектна среща в 

Гоце Делчев (10 

участника, зала, 

материали, превод) 

2) три /3/ 

еднодневни 

информационни 

семинара за 

привличане на 

„Пирински 

туристически 

форум 98“ 

ЕООД  

04.01.2022  

- 12.04.2023   

1 545,00 лв. 
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№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

участници в 

проектните 

дейности 

№ 109148/ 

17.02.2022 г. 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП   

Куриерски услуги с 

възможност за 

ползване на 

отстъпки за 

куриерски и 

пощенски услуги 

СПИДИ АД 17.02.2022 

г. – 

17.02.2023 

г. – 

договорът 

се 

продължав

а 

автоматич

но 

Съгласно 

тарифите 

на 

изпълните

ля 

PEIRA - У-3 от 01.03.2022 

г. 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП   

Управление и 

актуализация на 

микросайт и 

провеждане на 

информационна 

кампания в 

социалните медии 

по проект 

„Насърчаване на 

предприемачествот

о и иновациите в 

“Гоце - НЕТ” 

ООД  

01.03.2022 - 

12.04.2023  

11 400,00 

лв. 
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№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

селските райони на 

Кавала, Драма, 

Смолян и 

Благоевград“, с 

акроним PEIRA“  

PEIRA – Д-4 от 01.03.2022 

г. 

Услуга  Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП   

Отпечатване и 

доставка на 

наръчник за 

обучение и 

изработване на 

флаш памет с 

материали за 

обучение 

„В. М. Стил 

2019“ ЕООД 

01.03.2022 - 

12.04.2023 

11 280,00 

лв. 

PEIRA - Д-5 от 01.03.2022 

г. 

Доставка  Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

Доставка на офис 

оборудване и офис 

техника за нуждите 

на СНЦ „МИГ - 

Гоце Делчев - 

Гърмен - 

Хаджидимово и 

Звено за подкрепа 

на бизнеса 

„ВИТО – 2019 

БГ“  ЕООД 

01.03.2022 

–  

30.06.2022 

18 050,00 

лв. 
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№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

Допълнително 

споразумение от 

02.03.2022 г. към договор 

№  

У-2/02.03.2020 г. 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

Доставка на 

интернет 

„ГОЦЕ-НЕТ 

ТВ“ ООД 

02.03.2022 

– 

02.03.2024 

24 лв. с 

ДДС 

на месец 

20 лв. без 

ДДС на 

месец 

ПРСР - 19.3 - У-6 от 

15.03.2022 г. 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

Изготвяне на 

снимков и текстов 

материал за  

съвместен албум по 

проект „Култура и 

автентичност чрез 

съвместни събития 

в Югоизточна 

Европа“  

(ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ) 

Мария Иванова 

Икономова 

15.03.2022 

– 

22.02.2023 

1 790,00 лв. 

ПРСР-М7-01-

01/23.03.2022 г. 

Услуга Граждански 

договор с външен 

експерт - 

оценител 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.580 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Десислава 

Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не 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, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

Хаджидимово, 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно - 

историческо и 

природно 

наследство“  

ПРСР-М7-01-

02/23.03.2022 г. 

Услуга Граждански 

договор с външен 

експерт - 

оценител 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.580 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

Станка 

Стефанова 

Делчева 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не 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, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

културно - 

историческо и 

природно 

наследство“  

ПРСР-М7-01-

03/23.03.2022 г. 

Услуга Граждански 

договор с член на 

КВО 

Участие в работата 

на КППП като член 

на КВО – оценител 

с право на глас по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG06RDNP001-

19.580 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно - 

историческо и 

природно 

Анна Михова 

Донкова 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не 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, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

наследство“ 

ПРСР-М1-4.1-

02.01/06.04.2022 г. 

 

Услуга 

 

Граждански 

договор с външен 

експерт - 

оценител 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.414 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 1-4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

Десислава 

Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не на 

КППП 

89,50 лева 

за един 

оценен 

проект за 

един етап 

на оценка 

ПРСР-М1-4.1-

02.02/06.04.2022 г. 

 

Услуга Граждански 

договор с външен 

експерт - 

оценител 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.414 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Станка 

Стефанова 

Делчева 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не 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, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

Мярка 1-4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

ПРСР-М1-4.1-

02.03/06.04.2022 г. 

 

Услуга Граждански 

договор с член на 

КВО 

Участие в работата 

на КППП като член 

на КВО – оценител 

с право на глас по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG06RDNP001-

19.414 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 1-4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

Анна Михова 

Донкова 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не 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, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

ПРСР – 19.4 – Д-8 от 

03.05.2022 г. 

Доставка Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

„Доставка на 

рекламни 

материали свързани 

с популяризиране 

дейността на МИГ - 

Гоце Делчев - 

Гърмен - 

Хаджидимово“ 

„Вектор-ИГ-

Маркетинг и 

Реклама“ ЕООД 

BG131202378 

 

03.05.2022 -

31.12.2022 

6 985,00 

лева 

ПРСР – 19.3 – У-9 от 

04.05.2022 г. 

Анекс от  

03.10.2022 г. 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

Извършване на 

преводи по проект 

„Култура и 

автентичност чрез 

съвместни събития 

в Югоизточна 

Европа“ (ЕЛАТЕ И 

ВИЖТЕ) 

Симана 

Здравкова 

Марковска 

04.05.2022 - 

22.02.23 г. 

3 262,00 

лева 

 

ПРСР – 19.4 – У-

10/05.05.2022 г. 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.2 от ЗОП 

Услуги от 

Приложение № 2 

от ЗОП 

„Организиране на 

работилници/уърк

шопи за деца и 

младежи от 

територията на 

МИГ - Гоце Делчев 

- Гърмен - 

Хаджидимово“ 

„ИЛИГЕР-21 

„ООД 

 

05.05.2022 

г. – 

31.12.2022 

г.  

13 230,00  

лeва  
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№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

ПРСР – 19.3 - Д-11 от 

09.05.2022 г.  

Услуга Публично 

състезание по чл. 

18, ал. 1 т. 12 и  

чл. 112 от Закона 

за обществените 

поръчки (ЗОП) 

„Изработване, вкл. 

монтаж и доставка 

на дървени 

павилиони за 

провеждане на 

промоционални и 

информационни 

събития на 

открито“ 

 

„ПРЕСТИЖ 

БИЗНЕС-93“ 

ООД 

90 дни след 

писмено 

заявление 

от 

Възложите

ля 

81 180,00 

лева  

ПРСР - 19.4 - У-12 от 

20.06.2022 г.   

 

 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

„Изработване на 

филм за проведени 

работилници/уърк

шопи за деца и 

младежи на 

територията на 

МИГ - Гоце Делчев 

- Гърмен - 

Хаджидимово“ 

"НЕВРОКОП 

ДИЗАЙН" 

ЕООД 

 

20.06.2022 

г. - 

31.12.2022г

.  

2 308,33 лв. 

ПРСР-М6-7.2(467)-

01/24.06.2022 

Услуга Граждански 

договор с външен 

експерт - 

оценител 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

Десислава 

Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не на 

КППП 

89,50 лева 

за един 

оценен 

проект за 

един етап 
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№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

BG06RDNP001-

19.467 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

на оценка 

ПРСР-М6-7.2(467)-

02/24.06.2022 

Услуга Граждански 

договор с външен 

експерт - 

оценител 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.467 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 

Станка 

Стефанова 

Делчева 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не на 

КППП 

89,50 лева 

за един 

оценен 

проект за 

един етап 

на оценка 



  

13 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

ПРСР-М6-7.2(467)-

03/24.06.2022 

Услуга Граждански 

договор с член на 

КВО 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.467 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

Атанас Стоянов 

Каракиев 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не на 

КППП 

89,50 лева 

за един 

оценен 

проект за 

един етап 

на оценка 



  

14 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

01.07.2022 г. Услуга Директно 

възлагане 

Договор за отдаване 

под наем на 

недвижим имот (Ал. 

Стамболийски № 1) 

Община Гоце 

Делчев 

01.07.2022 

– 

31.06.2032 

120 лв. С 

ДДС на 

месец 

ЗП 

00100100072535/05.07.202

2 г. 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

Застраховане на 

имущество 

ЗД „Евроинс“ 

АД 

14.07.2022 

– 

13.07.2023 

51,00 лв. 

ЗП 

00500100471793/05.07.202

2 г. 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

Застраховка 

„КАСКО на МПС“ 

ЗД „Евроинс“ 

АД 

14.07.2022 

– 

13.07.2023 

1305,24 лв. 

ЗП  

BG/07/122001964767/05.07

.2022 г. 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

Застраховка 

задължителна 

гражданска 

отговорност 

ЗД „Евроинс“ 

АД 

12.07.2022 

– 

11.07.2023 

269,65 лв. 

PEIRA – У – 13 от 

18.07.2022 г. 

Услуга Публично 

състезание по чл. 

18, ал. 1 т. 12 и  

чл. 112 от Закона 

„Изготвяне на 

учебни материали и 

предоставяне на 

услуги подпомагане 

СИМ 

КОНСУЛТИНГ

” ЕООД 

18.07.2023 - 

12.04.2023 

79 620,00 

лв. 



  

15 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

за обществените 

поръчки (ЗОП) 

на бизнеса по 

проект 

„Насърчаване на 

предприемачествот

о и иновациите в 

селските райони на 

Кавала, Драма, 

Смолян и 

Благоевград“ 

(Promotion of 

Entrepreneurship 

and Innovation in the 

Rural Area of 

Kavala, Drama, 

Smolyan and 

Blagoevgrad), с 

акроним „PEIRA“ 

ПРСР-М7-02-

01/20.07.2022 

Услуга Граждански 

договор с външен 

експерт - 

оценител 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

Десислава 

Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не на 

КППП 

89,50 лева 

за един 

оценен 

проект за 

един етап 

на оценка 



  

16 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

19.580 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно – 

историческо и 

природно 

наследство“ 

ПРСР-М7-02-

02/20.07.2022 

Услуга Граждански 

договор с външен 

експерт - 

оценител 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.580 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Станка 

Стефанова 

Делчева 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не на 

КППП 

89,50 лева 

за един 

оценен 

проект за 

един етап 

на оценка 



  

17 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно – 

историческо и 

природно 

наследство“ 

ПРСР-М7-02-

03/20.07.2022 

Услуга Граждански 

договор с член на 

КВО 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.580 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно – 

Анна Михова 

Донкова 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не на 

КППП 

89,50 лева 

за един 

оценен 

проект за 

един етап 

на оценка 



  

18 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

историческо и 

природно 

наследство“ 

ПРСР - 19.1. – У – 14 от 

22.07.2022 г. 

Гражданск

и  договор 

На основание чл. 

20, ал. 4, т.3 . от 

ЗОП, чл. 280 от 

Закона за 

задълженията и 

договорите и във 

връзка 

изискванията на 

УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВ

АНЕ ЗА 

ПОДГОТВИТЕЛ

НИ ДЕЙНОСТИ 

ПО ПРОЦЕДУРА 

№ BG06RDNP001-

19.610 ПО 

ПОДМЯРКА 19.1 

„ПОМОЩ ЗА 

ПОДГОТВИТЕЛ

НИ ДЕЙНОСТИ“ 

ОТ МЯРКА 19 

Координатор 

проект, приема да 

осъществи 

координиране и 

администриране при 

изпълнението на  

дейностите по проект 

„Подготовка на 

СНЦ „Местна 

инициативна група 

– Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово“ за 

програмен период 

2023 – 2027 година“, 

по процедура чрез 

подбор на проектни 

предложения по 

МАРИАНА 

ЗЛАТКОВА 

БРОДЕВА 

6 месеца от 

сключване 

на 

АДПБФП 

за 

финансира

не на 

проект по 

подмярка 

19.1 

4 800,00 



  

19 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

„ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ“ ОТ 

ПРОГРАМА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014-

2020 

подмярка 19.1 

„Помощ за 

подготвителни 

дейности“ на мярка 

19 „Водено от 

общностите местно 

развитие“ от 

Програма за развитие 

на селските райони 

за периода 2014 – 

2020 г.  

15.09.2022 Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Куриерски услуги с 

възможност за 

ползване на 

отстъпки за 

куриерски и 

пощенски услуги 

ЕКОНТ 

ЕКСПРЕС ООД 

15.09.2022 

– 

безсрочен 

Съгласно 

тарифите 

на 

изпълните

ля 

ЗП 

00100100073796/ 

03.10.2022г. 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

Застраховане на 

имущество 

ЗД „Евроинс“ 

АД 

11.10.2022 

– 

10.10.2023 

51,11 

 

ПРСР – 19.3 - У-15 от 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

Извършване на 

преводи по проект 

Виолета 

Иванова 

10.10.2022 

– 

408,00 лв.  



  

20 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

10.10.2022 г. 

 

 

 

ал.4, т.3 от ЗОП „Култура и 

автентичност чрез 

съвместни събития 

в Югоизточна 

Европа“ (ЕЛАТЕ И 

ВИЖТЕ)“  
 

 

Башова 30.10.2022 

г.  

ПРСР-М6-7.2(467-II)-

01/26.10.2022 

Услуга Граждански 

договор с външен 

експерт - 

оценител 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.467 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

Десислава 

Георгиева 

Стоилова 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не на 

КППП 

89,50 лева 

за един 

оценен 

проект за 

един етап 

на оценка 



  

21 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

(втори прием) 

ПРСР-М6-7.2(467-II)-

02/26.10.2022 

Услуга Граждански 

договор с външен 

експерт - 

оценител 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.467 - 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 

назначава

не на 

КППП 

89,50 лева 

за един 

оценен 

проект за 

един етап 

на оценка 



  

22 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителст

во) 

 

Основание за 

сключване на 

договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на 

физическо 

лице/наименова

ние юридическо 

лице, с което е 

сключен 

договор 

Срок за 

изпълнени

е  

Цена на 

договора 

без ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо

)  

(втори прием) 

ПРСР-М6-7.2(467-II)-

03/26.10.2022 

Услуга Граждански 

договор с член на 

КВО 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.467 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

(втори прием) 

Атанас Стоянов 

Каракиев 

Съгласно 

заповед за 

назначава

не на 

КППП 

89,50 лева 

за един 

оценен 

проект за 

един етап 

на оценка 

ЗП 

00100100074882/ 

02.12.2022г. 

Услуга Директно 

възлагане, чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП 

Застраховане на 

имущество 

ЗД „Евроинс“ 

АД 

28.12.2022 

– 

27.12.2023 

78.21 

У- Услуга, Д – Доставка, С – Строителство 


