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РЕГИСТЪР 

 

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДОГОВОРИ  
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№ 

по 
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договор № 

Изпълнител Предмет на договора Срок на 

договора 

 

1 

 

1 / 20.02.2018 г.  

 

Десислава Вълева 

Александрова 

 

Счетоводни услуги: 

- подготовка на  всички плащания на СНЦ „МИГ – Стралджа 

2016г.“; 

- осчетоводяване на  първичните документи и завеждане на  същите 

в счетоводен софтуер; 

- изготвя необходимите за дейността на МИГ трудови и граждански 

договори, ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, 

служебни бележки и др.; 

- изготвяне на  финансови отчети; 

 

 

20.02.2018 г.  

30.04.2018 г. 

 

2 

 

2 /01.05.2018 г. 

 

Маргарита Иванова 

Тотева-Панева 

 

Извършване на експертна работа в информационната система за 

управление и наблюдение на структурните инструменти на 

Европейския съюз за програмния период 2014-2020г. /ИСУН 2020/, 

свързана с прилагане на дейностите от СВОМР на СНЦ “МИГ-

Стралджа 2016 г..Разработване на информационни материали и 

 

01.05.2018 г.  

17.04.2019 г. 
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дейности, свързани с популяризиране на СВОМР на СНЦ „МИГ-

Стралджа 2016г.“ 

 

 

3 

 

3 /01.05.2018 г. 

 

Анна Любенова 

Грозева 

 

1.Изготвяне на вътрешни правила и правилници, необходими за 

прилагане на СВОМР на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“, съгласно 

чл.9, ал.2, т.2 от Наредба №1 от 22.01.2016г. за прилагане на 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР на 

мярка 19“ВОМР“ от ПРСР 2014-2020 г. 

2.Изготвяне на Проект за насоки за кандидатстване за провеждане 

на процедура за Подбор на проектни предложения по Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на 

територията на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016г.“ 

 

 

03.05.2018 г. 

20.07.2018 г. 
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4 /01.05.2018 г. 

 

Десислава Вълева 

Александрова 

 

Счетоводни услуги: 

- подготовка на всички плащания на СНЦ „МИГ – Стралджа 

2016г.“, съгласно одобрен бюджет; 

- осчетоводяване на  първичните документи и завеждане на  същите 

в счетоводен софтуер; 

- Изготвя необходимите за дейността на МИГ трудови и 

граждански договори, ведомости за заплати, сметки за изплатени 

суми, служебни бележки и др.; 

-  изготвяне на  финансови отчети; 

- изготвяне на  таблиците към заявките за междинни и окончателни 

плащания, свързани с изпълнение на Стратегията за водено от  

 

01.05.2018 г. 

31.08.2018 г. 
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общностите местно развитие на СНЦ“МИГ – Стралджа 2016г.“  и 

необходимите финансови отчети към тях. 
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5 /04.08.2018 г. 

 

Анна Любенова 

Грозева 

 

Създаване на процедура и въвеждане на информация чрез 

Потребителския профил на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016г.“ в ИСУН 

за кандидатстване с проектни предложения по Мярка 7.2.  

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на 

територията на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016г.“ 

 

 

04.08.2018 г. 

18.08.2018 г. 
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6 /01.09.2018 г. 

 

Десислава Вълева 

Александрова 

 

Счетоводни услуги: 

- подготовка на всички плащания на СНЦ „МИГ – Стралджа 

2016г.“, съгласно одобрен бюджет; 

- осчетоводяване на  първичните документи и завеждане на  същите 

в счетоводен софтуер; 

- изготвя необходимите за дейността на МИГ трудови и граждански 

договори, ведомости за заплати, сметки за изплатени суми, 

служебни бележки и др.; 

- подпомага изпълнителният директор и УС на МИГ в изготвянето 

на доклади във финансовата им част до УО; 

-  изготвяне на  финансови отчети; 

- изготвяне на  таблиците към заявките за междинни и окончателни 

плащания, свързани с изпълнение на Стратегията за водено от  

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“  и 

необходимите финансови отчети към тях. 

 

01.09.2018 г. 

31.12.2018 г. 
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7 /03.09.2018 г. 

 

Анна Любенова 

Грозева 

 

1. Изготвяне на Проект за насоки за кандидатстване за провеждане 

на процедура за Подбор на проектни предложения по мярка 6.4. 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на 

територията на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016г.“ 

2. Създаване на процедура и въвеждане на информация чрез 

Потребителския профил на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016г.“ в ИСУН 

за кандидатстване с проектни предложения по Мярка 6.4.  

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на 

територията на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016г.“ 

 

 

03.09.2018 г. 

30.11.2018 г. 
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8 /01.10.2018 г. 

 

Анна Любенова 

Грозева 

 

1.Изготвяне на документи, необходими за прилагане на Стратегия 

за водено от общностите местно развитие на СНЦ”МИГ-Стралджа 

2016г.”,съгласно чл.9, ал.2, т.2 от Наредба№1 от 22.01.2016 г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегията за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 

„ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г.: 

-Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични данни 

в СНЦ”МИГ-Стралджа 2016 г.”; 

-Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от Общото 

събрание на СНЦ”МИГ-Стралджа 2016г.” за участие в комисии за 

подбор на проектни предложения.  

2.Подготовка на проектно предложение „Бъларските Минерални 

Извори” за кандидатстване за финансиране по процедура: 

BG06RDNP001-19.083-Подбор на проектни предложения за 

 

01.10.2018 г. 

31.10.2018 г. 



                             
 Европейски съюз 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016г." 
 

Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-42/27.04.2018 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. 

 

 

5 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19”Водено 

от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. 

 


