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СПИСЪК  

 

НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,  

С КОИТО СНЦ „МИГ-СТРАЛДЖА 2016 Г.” ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ  

по чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22/14.12.2015 г 

към 31.12.2021 г. 

 
 

№ 

по 

ред 

Договор № / 

Дата 

Вид на 

договора 

/услуга, 

доставка, 

строителств

о/ 

Изпълнител Предмет на договора Срок на 

договора 

Стойност 

 

1. 

 

Договор  №  

2911 / 

 06.07.2017  

 
 

 

Услуга 

 

 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

 

Наем на офис 

 
 

 

06.07.2017 г. 

06.07.2023 г. 

 

Месечен наем 

- 162,00 лв.    

с ДДС 

 

2. 

 

Договор № 

93896 / 

28.08.2018 г. 
 

 

 

Услуга 

 

„СПИДИ” АД 

 

Куриерски услуги 

 

 

28.08.2018 г.  

28.08.2023 г. 

 

неприложимо 

 

3. 

 

Договор № 

7204 / 7205 / 

19.12.2018 г. 

 

 

Услуга 

 

„Тетбрюле 2” ООД 

 

 

Охрана със СОТ на офис 1 и офис 2 

 

19.12.2018 г. 

19.12.2023 г. 

 

Месечен наем 

- 72,00 лв.      

с ДДС 
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4. ГД № 1 / 

02.01.2019 г. 

Услуга 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; 

- Поддръжка и актуализация на интернет страницата на СНЦ „МИГ – 

Стралджа 2016 г. 

 

01.01.2019 г. 

31.12.2019 г. 

11 400,00 лв. 

 

5. 

 

ГД № 2 / 

07.01.2019 г. 

 

Услуга 

 

Анна Любенова 

Грозева 

 

1. Консултиране изготвянето на Проект за насоки за кандидатстване за 

провеждане на процедура за Подбор на проектни предложения по Мярка 

1.1-3 (ОП РЧР) „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и 

неактивните лица“ от СВОМР на територията на СНЦ “МИГ-Стралджа 

2016 г.“ 

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 1.1-3 (ОП РЧР) 

„Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ 

от СВОМР на територията на СНЦ “МИГ-Стралджа 2016 г.“ 

3. Консултиране изготвянето на Проект за насоки за кандидатстване за 

провеждане на процедура за Подбор на проектни предложения по Мярка 

1.6 (ОП РЧР) „Подобряване качеството на работната сила за устойчиво 

 

07.01.2019 г. 

31.07.2019 г. 

 

6 720,00 лв. 
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интегриране на пазара на труда“ от СВОМР на територията на СНЦ 

“МИГ-Стралджа 2016 г.“ 

4. Създаване на процедура и въвеждане на информация чрез 

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

кандидатстване с проектни предложения по Мярка 1.6 (ОП РЧР) 

„Подобряване качеството на работната сила за устойчиво интегриране на 

пазара на труда“ от СВОМР на територията на СНЦ “МИГ-Стралджа 

2016 г.“ 

5. Консултиране изготвянето на Проект за насоки за кандидатстване за 

провеждане на процедура за Подбор на проектни предложения по Мярка 

2.1 (ОП РЧР) „Интегрирани услуги за социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от СВОМР на 

територията на СНЦ “МИГ-Стралджа 2016 г.“ 

6. Създаване на процедура и въвеждане на информация чрез 

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

кандидатстване с проектни предложения по Мярка 2.1 (ОП РЧР) 

„Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“ от СВОМР на територията на 

СНЦ “МИГ-Стралджа 2016 г.“ 

7. Консултиране изготвянето на Проект за насоки за кандидатстване за 

провеждане на процедура за Подбор на проектни предложения по Мярка 

2.3 (ОП РЧР) „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване 

и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност 

за самообслужване“ от СВОМР на територията на СНЦ “МИГ-Стралджа 

2016 г.“ 

6. Създаване на процедура и въвеждане на информация чрез 

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

кандидатстване с проектни предложения по Мярка2.3 (ОП РЧР) 

„Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и 

здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване“  от СВОМР на територията на СНЦ “МИГ-Стралджа 

2016 г.“ 
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6. 

 

Неприложимо 

 

Услуга 

 

„Интернет 

корпорейтед нетуркс” 

ЕООД 

 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

Домейн и хостинг услуги 

 

05.02.2019 г. 

04.02.2020 г. 

 

94,68 лв.        

с ДДС 

 

7. 

 

неприложимо 

 

Доставка 

 

„Уником 

Компютърни 

Системи” ООД 

 

 

Офис консумативи 

 

неприложимо 

 

неприложимо 

 

8. 

 

Доп.споразуме

ние № 12148 / 

11370-18/1 

към Договор 

006-3-11370 / 

01.03.2018 г. 

 

 

Услуга 

 

ТО на НТС - Ямбол 

 

Осигуряване на обслужване от Служба по трудова медицина на 

служителите 

 

01.03.2019 г. 

01.03.2020 г. 

 

60,00 лв.        

с ДДС 

 

9. 

 

ГД № 3 / 

11.04.2019 г.  

 

Услуга 

 

Десислава Иванова 

Гайдарова 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.187  по Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности “ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.” 

 

11.04.2019 г. 

14.06.2019 г. 

 

1 124,00 лв. 

 

10. 

 

ГД  № 4 / 

11.04.2019 г. 

 

Услуга 

 

Либерт Петков 

Явашев 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.187  по Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности “ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.” 

 

11.04.2019 г. 

14.06.2019 г. 

 

1 124,00 лв. 

 

11. 

 

ГД  № 5 / 

11.04.2019 г. 

 

Услуга 

 

Марияна Янева 

Саваклиева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.187  по Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности “ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.” 

 

11.04.2019 г. 

14.06.2019 г. 

 

1 024,00 лв. 
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12. ГД № 6 / 

02.05.2019 г. 

Услуга Борис Костадинов 

Саваклиев 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.088  по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от 

СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.”   

 

02.05.2019 г. 

14.06.2019 г. 

724,00 лв. 

 

13. 

 

ГД  № 7 / 

02.05.2019 г. 

 

Услуга 

 

Елена Любенова 

Стоянова 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.088  по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от 

СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.”   

 

 

02.05.2019 г. 

14.06.2019 г. 

 

824,00 лв. 

 

14. 

 

ГД  № 8 / 

02.05.2019 г. 

 

Услуга 

 

Надежда Друмева 

Бобчева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.088  по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от 

СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.”   

 

 

02.05.2019 г. 

14.06.2019 г 

 

724,00 лв. 

 

15. 

 

ГД   № 12 / 

02.07.2019 г. 

 

Услуга 

 

Стефан Иванов Савов 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура № 

BG05M9OP001-2.072 „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г. Мярка 

2.1.”Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“  от СВОМР на територията на 

„МИГ – Стралджа 2016 г.”   

 

 

02.07.2019 г. 

09.08.2019 г. 

 

324,00 лв. 

 

16. 

 

ГД  № 13 / 

02.07.2019 г. 

 

Услуга 

 

Васка Николова 

Каптебилова 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура № 

BG05M9OP001-2.072 „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г. Мярка 

2.1.”Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“  от СВОМР на територията на 

„МИГ – Стралджа 2016 г.”   

 

 

02.07.2019 г. 

09.08.2019 г. 

 

324,00 лв. 
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17. ГД  № 14 / 

02.07.2019 г. 

Услуга Петя Харалампиева 

Георгиева 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура № 

BG05M9OP001-2.072 „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г. Мярка 

2.1.”Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“  от СВОМР на територията на 

„МИГ – Стралджа 2016 г.”   

 

02.07.2019 г. 

09.08.2019 г. 

424,00 лв. 

 

 

18. 

 

ГД № 15 / 

02.07.2019 г. 

 

Услуга 

 

Стефан Иванов Савов 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура № 

BG05M9OP001-2.066 „МИГ- Стралджа-2016 г ”- Мярка 2.3 „Осигуряване 

на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“   от 

СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”   

 

 

02.07.2019 г. 

09.08.2019 г. 

 

424,00 лв. 

 

19. 

 

ГД  № 16 / 

02.07.2019 г. 

 

Услуга 

 

Васка Николова 

Каптебилова 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура № 

BG05M9OP001-2.066 „МИГ- Стралджа-2016 г ”- Мярка 2.3 „Осигуряване 

на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“   от 

СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”   

 

 

02.07.2019 г. 

09.08.2019 г. 

 

324,00 лв. 

 

20. 

 

ГД  № 17 / 

02.07.2019 г. 

 

Услуга 

 

Петя Харалампиева 

Георгиева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура № 

BG05M9OP001-2.066 „МИГ- Стралджа-2016 г ”- Мярка 2.3 „Осигуряване 

на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“   от 

СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”   

 

 

02.07.2019 г. 

09.08.2019 г. 

 

324,00 лв. 

 

21. 

 

Неприложимо 

 

 

Услуга 

 

ИПК”Светлина” АД 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

Обявление във вестник „Неделник” 

 

 

неприложимо 

  

60,00 лв. 
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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. 
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22. Договор № 4 / 

02.08.2019 г. 

Услуга Сдружение „Център 

за регионално 

развитие и 

инициативи” 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

1.Проучване и анализ на тема Развитие на биологично земеделие и друго 

алтернативно земеделие на територията на МИГ-Стралджа 2016 г.: 

възможности  и добри европейски практики 

2.Изследване степента на публичност и информираност по прилагане на 

Стратегията на ВОМР на територията на МИГ-Стралджа 2016 г.: 

възможности  и добри парктики 

 

02.08.2019 г. 

30.09.2019 г. 

8 020,00 лв. 

 

23. 

 

ЗП № 

980119100022

42 / 07.08.2019 

г. 

 

Услуга 

 

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД 

 

Застраховка на активи 

 

08.09.2019 г. 

07.08.2020 г. 

 

51,00 лв. 

 

24. 

 

Договор № 5 / 

12.08.2019 г. 

 

Доставка 

 

„МОНИЦОНИ” ООД 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

1.Подготовка и отпечатване на  брошура A4 размер в затворен формат, 

гланцирана хартия, неламинирани, пълноцветен печа, 20 страници, с 

насоки за кандидатстване и други материали, относно мерките включени 

в СВОМР, формата А4, пълноцветно - 400 бр;  

2.Дизайн и изработка на рекламни ключодържатели –  200 бр;  

3.Дизайн и изработка на рекламни стенни часовници - 50 бр.; 

4.Дизайн и изработка на брандирани чаши – 100 бр.; 

5.Дизайн и изработка на рекламни шапки – 150 бр; 

6.Подготовка и изработване на  рекламни визитници – 150 бр;  

7.Отпечатване на настолни рекламни календари - 100 бр;  

8.Отпечатване на комплект рекламни календари, работни с три секции, 

брандирани съгласно изискванията за визуализация –  300 бр;  

9.Изработка и монтаж на билбордове за популяризиране на МИГ - 1 бр.; 

 

 

12.08.2019 г. 

30.09.2019 г. 

 

9 465,00 лв.   

с ДДС 

 

25. 

 

Договор № 6 / 

12.08.2019 г. 

 

Услуга 

 

„Диана Кабел ТВ” 

ООД 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

Изработка на видеофилм за дейността на МИГ  с минимална 

 

12.08.2019 г. 

30.09.2019 г. 

 

3 500,00 лв.   

с ДДС 



                             
 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. 
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продължителност 8 мин.  

 

 

 

26. 

 

ГД  № 18 / 

12.08.2019 г. 

 

Услуга 

 

Борис Костадинов 

Саваклиев 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.088  по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ – 

втори прием от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.”   

 

 

12.08.2019 г. 

23.08.2019 г. 

 

100,00 лв. 

 

27. 

 

ГД  № 19 / 

12.08.2019 г. 

 

Услуга 

 

Надежда Друмева 

Бобчева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.088  по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ – 

втори прием от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.”   

 

 

12.08.2019 г. 

23.08.2019 г. 

 

200,00 лв. 

 

28. 

 

ГД  № 20 / 

12.08.2019 г. 

 

Услуга 

 

Елена Любенова 

Стоянова 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура BG06RDNP001-

19.088  по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ – 

втори прием от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.”   

 

 

 

12.08.2019 г. 

23.08.2019 г. 

 

100,00 лв. 

 

29. 

 

Неприложимо 

 

Услуга 

 

„Информационно 

обслужване”  АД 

 

 

Преиздаване на професионално удостоверение за КЕП 

 

 

26.08.2019 г. 

26.08.2020 г. 

 

48,00 лв.        

с ДДС 

 

30. 

 

ГД  № 21 / 

12.09.2019 г. 

 

Услуга 

 

Васка Николова 

Каптебилова 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG05М9ОР001-

1.070  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 1-1.3  „Местни инициативи 

за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ от СВОМР на 

територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”   

 

 

12.09.2019 г. 

22.10.2019 г. 

 

100,00 лв. 

       



                             
 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. 
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31. ГД № 22 / 

12.09.2019 г. 

Услуга Петя Харалампиева 

Георгиева 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG05М9ОР001-

1.070  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 1-1.3  „Местни инициативи 

за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ от СВОМР на 

територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”   

 

12.09.2019 г. 

22.10.2019 г. 

100,00 лв. 

 

32. 

 

ГД № 23 / 

12.09.2019 г. 

 

Услуга 

 

Стефан Иванов Савов 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG05М9ОР001-

1.070  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 1-1.3  „Местни инициативи 

за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ от СВОМР на 

територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”   

 

 

12.09.2019 г. 

22.10.2019 г. 

 

200,00 лв. 

 

33. 

 

Договор № 7 / 

16.09.2019 г.  

 

 

Услуга 

 

Сдружение „Агенция 

за регионално 

икономическо 

развитие” 

 

 Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

1. Организиране на едно двудневно обучение на екипа и членовете на 

КВО за минимум 10 човека по процедурите за подбор и оценка на 

проекти към стратегията (по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

2.Организиране на 10 Информационни семинари за местни лидери - 

потенциални кандидати и за уязвими групи от населението - за не по-

малко от 10 участника (по чл.9, ал.3, т.3 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 

3. Организиране на едно двудневно обучение, свързано с подготовката 

на проекти по СВОМР –  (за най-малко десет участници); 

4.Организиране на двудневно обучениe на 20 местни лидери от 

стопанския сектор относно възможности за финансиране на местния 

бизнес чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване. 

 

 

16.09.2019 г. 

30.12.2019 г. 

 

4 940,00 лв. 

 

34. 

 

ГД № 24 / 

01.11.2019 г. 

 

Услуга 

 

Анна Любенова 

Грозева 

 

1.Консултиране изготвянето на Проект за насоки за кандидатстване за 

провеждане на процедура за Подбор на проектни предложения по мярка 

4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на 

СНЦ“МИГ-Стралджа 2016г.“ 

2. Създаване на процедура и въвеждане на информация чрез 

 

01.11.2019 г. 

31.12.2019 г. 

 

1 680,00 лв. 



                             
 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. 

 

 

10 

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

кандидатстване с проектни предложения по Мярка 4.1.  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на СНЦ“МИГ-

Стралджа 2016г.“ 

 

 

35. 

 

ЗП № 

001001000574

07 /  

18.12.2019 г. 

 

 

Услуга 

 

ЗД „Евроинс” АД 

 

Застраховка на активи 

 

28.12.2019 г. 

27.12.2020 г. 

 

97,59 лв. 

 

36. 

 

ГД № 1 / 

28.01.2020 г. 

 

Услуга 

 

Марияна Янева 

Саваклиева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.187  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 6.4.1  „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на територията на „МИГ 

– Стралджа 2016 г.”  - втори прием 

 

 

28.01.2020 г.  

06.03.2020 г. 

 

458,00 лв. 

 

37. 

 

ГД № 2 / 

28.01.2020 г. 

 

Услуга 

 

Десислава Иванова 

Гайдарова 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.187  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 6.4.1  „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на територията на „МИГ 

– Стралджа 2016 г.”  - втори прием 

 

 

 

28.01.2020 г.  

06.03.2020 г. 

 

358,00 лв. 

 

38. 

 

ГД № 3 / 

28.01.2020 г. 

 

Услуга 

 

Либерт Петков 

Явашев 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.187  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 6.4.1  „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на територията на „МИГ 

– Стралджа 2016 г.”  - втори прием 

 

 

28.01.2020 г.  

06.03.2020 г. 

 

458,00 лв. 

 

39. 

 

ГД № 4 / 

 

Услуга 

 

Десислава Вълева 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

 

01.01.2020 г. 

 

1 068,00 лв. 



                             
 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. 
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28.01.2020 г. Александрова 

 

 

Месечна поддръжка и актуализация на  уеб сайт с име (домейн) 

http://www.mig-straldzha.com - графичен и webсъпорт 

31.12.2020 г. 

 

40. 

 

Неприложимо 

 

 

Услуга 

 

„Интернет 

корпорейтед нетуркс” 

ЕООД 

 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

Домейн и хостинг услуги 

 

05.02.2020 г. 

04.05.2021 г. 

 

102,60 лв. 

 

41. 

 

Доп.споразуме

ние № 13090 / 

11370-18/2 

към Договор 

006-3-11370 / 

01.03.2018 г. 

 

 

Услуга 

 

ТО на НТС - Ямбол 

 

Осигуряване на обслужване от Служба по трудова медицина на 

служителите 

 

 

01.03.2020 г. 

28.02.2021 г. 

 

90,00 лв. 

 

42. 

 

Неприложимо 

 

Доставка 

 

„Уником 

Компютърни 

системи“ ООД  

 

 

Офис консумативи 

 

неприложимо 

 

69,00 лв.        

с ДДС 

 

43. 

 

ГД № 6 / 

18.04.2020 г. 

 

Услуга 

 

Марияна Янева 

Саваклиева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.346  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 4.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 

2016 г.”  

 

 

 

 

18.04.2020 г.  

03.06.2020 г. 

 

537,00 лв. 

 

44. 

 

ГД № 7 / 

18.04.2020 г. 

 

Услуга 

 

Васка Николова 

Каптебилова 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.346  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 4.1  „Инвестиции в 

 

18.04.2020 г.  

03.06.2020 г. 

 

458,00 лв. 



                             
 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. 
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земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 

2016 г.”  
 

 

45. 

 

ГД № 8 / 

18.04.2020 г. 

 

Услуга 

 

Петя Харалампиева 

Георгиева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.346  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 4.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 

2016 г.”  

 

 

18.04.2020 г.  

03.06.2020 г. 

 

437,00 лв. 

 

46. 

 

Неприложимо 

 

Услуга 

 

„ИПК Светлина“ АД 

 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

Обявление във вестник „Неделник” 

 

неприложимо 

 

120,00 лв.      

с ДДС 

 

 

 

47. 

 

ГД №  9 / 

26.05.2020 г. 

 

Услуга 

 

Васка Николова 

Каптебилова 

  

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.367  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на 

територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”  

 

 

26.05.2020 г. 

06.07.2020 г. 

 

79,00 лв. 

 

48. 

 

ГД № 10 / 

26.05.2020 г. 

  

Услуга 

 

Марияна Янева 

Саваклиева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.367  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на 

територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”  

 

 

 

26.05.2020 г. 

06.07.2020 г. 

 

100,00 лв. 

 

49. 

 

ГД №  11 / 

26.05.2020 г. 

 

Услуга 

 

Петя Георгиева 

Харалампиева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.367  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на 

територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”  

 

26.05.2020 г. 

06.07.2020 г. 

 

 

179,00 лв. 



                             
 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. 
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50. 

 

Договор № 1 / 

13.07.2020 г. 

 

 

Доставка 

 

„МОНИЦОНИ“ ООД 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

1. Дизайн и изработка на рекламни безжични мишки за компютър - 60 

бр;  

2. Брандирани топки футбол/волейбол –  75 бр;  

3. Дизайн и изработка на рекламни чадъри - 120 бр.; 

4. Дизайн и изработка на рекламни химикали – 200 бр.; 

5. Дизайн и изработка на рекламен работен бележник – 150 бр; 

6. Изработка на Брошура - A4 размер в затворен формат, гланцирана 

хартия, неламинирани, пълноцветен печат, 40 стр. - резултати и добри 

практики от прилагане на  СВОМР – 200 бр;  

7. Отпечатване на настолни рекламни календари - 100 бр;  

8. Отпечатване на комплект рекламни календари, работни с три секции , 

брандирани съгласно изискванията за визуализация –  300 бр;  

 

 

13.07.2020 г. 

30.09.2020 г. 

 

10 185,00 лв. 

с ДДС 

 

51. 

 

Договор № 2 / 

03.08.2020 г. 

 

Услуга 

 

„ФИСТЕК“ ЕООД 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

1. Проучване и анализ на отношението на бенефициентите към процеса 

на прилагане на Стратегията за ВОМР  с оглед оптимизиране работата на 

„МИГ - Стралджа 2016 .“г 

2. Проучване и анализ  за  въздействие на Стратегията за ВОМР върху 

процесите на социална интеграция на уязвими групи от населението ( 

вкл. роми)  на територията на „МИГ -  Стралджа  2016 г.” 

 

 

03.08.2020 г. 

30.09.2020 г. 

 

9 382,00 лв.   

с ДДС 

 

52. 

 

ЗП № 

980120100122

91 / 06.08.2020 

г.  
 

 

Услуга 

 

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД 

 

Застраховка на активи 

 

08.08.2020 г. 

07.08.2021 г. 

 

51,00 лв.  



                             
 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. 
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53. 

 

ГД № 12 / 

17.08.2020 г. 

 

Услуга 

 

Петя Харалампиева 

Георгиева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.346  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 4.1  „Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.” – 

втори прием 

 

 

 

17.08.2020 г. 

25.09.2020 г. 

 

200,00 лв. 

 

54. 

 

ГД № 13 / 

17.08.2020 г. 

 

Услуга 

 

Марияна Янева 

Саваклиева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.346  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 4.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 

2016 г.” – втори прием 

 

 

17.08.2020 г. 

25.09.2020 г. 

 

200,00 лв. 

 

55. 

 

ГД № 14 / 

17.08.2020 г. 

 

Услуга 

  

Васка Николова 

Каптебилова 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.346  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 4.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 

2016 г.” – втори прием 

 

 

 

17.08.2020 г. 

25.09.2020 г. 

 

279,00 лв. 

 

56. 

 

Неприложимо 

 

Услуга 

 

„Информационно 

обслужване”  АД 

 

 

Преиздаване на професионално удостоверение за КЕП 

 

 

15.09.2020 г. 

14.09.2021 г. 

 

48,00 лв. с 

ДДС 

 

57. 

 

Неприложимо 

 

Услуга 

 

„КТС“ ЕООД 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

Публикуване на материали  във вестник „Време” 

 

 

неприложимо 

 

360,00 лв.        

с ДДС 

 

58. 

 

ЗП № 

001001000632

 

Услуга 

 

ЗД „Евроинс” АД 

 

Застраховка на активи 

 

28.12.2020 г. 

27.12.2021 г. 

 

91,84 лв. 



                             
 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. 
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78 /  

09.12.2020г 

 

 

59. 

 

ГД №  15 / 

28.12.2020 г. 

 

Услуга 

 

Петя Георгиева 

Харалампиева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.346  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 4.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 

2016 г.” – трети прием 

 

 

28.12.2020 г. 

09.02.2021 г. 

 

179,00 лв. 

 

60. 

 

ГД № 16 / 

28.12.2020 г. 

 

Услуга 

 

Васка Николова 

Каптебилова 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.346  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 4.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 

2016 г.” – трети прием 

 

 

28.12.2020 г. 

09.02.2021 г. 

 

 

 

 

79,00 лв. 

 

61. 

 

ГД № 17 / 

28.12.2020 г. 

 

Услуга 

Марияна Янева 

Саваклиева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG06RDNP001-

19.346  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 4.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 

2016 г.” – трети прием 

 

 

 

28.12.2020 г. 

09.02.2021 г. 

 

100,00 лв. 

 

62. 

 

ГД № 1 / 

04.01.2021 г. 

 

Услуга 

 

Васка Николова 

Каптебилова 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG05М9ОР001-

2.113  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 2.3  „Осигуряване на достъп 

до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания 

и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ от СВОМР на 

територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”   

 

 

04.01.2021г. 

11.02.2021 г. 

 

179,00 лв. 

 

63. 

  

ГД № 2 / 

04.01.2021 г. 

 

Услуга 

 

Стефан Иванов Савов 

 
Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG05М9ОР001-

2.113  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 2.3  „Осигуряване на достъп 

 

04.01.2021г. 

11.02.2021 г. 

 

179,00 лв. 



                             
 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. 
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до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания 

и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ от СВОМР на 

територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”   

 

 

64. 

 

ГД № 3 / 

04.01.2021 г. 

 

Услуга 

 

Петя Харалампиева 

Георгиева 

 
Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG05М9ОР001-

2.113  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 2.3  „Осигуряване на достъп 

до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания 

и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ от СВОМР на 

територията на „МИГ – Стралджа 2016 г.”   

 

 

04.01.2021г. 

11.02.2021 г. 

 

неприложимо 

 

65. 

 

ГД № 4 / 

04.01.2021 г. 

 

Услуга 

 

Десислава Вълева 

Александрова 

 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

Месечна поддръжка и актуализация на  уеб сайт с име (домейн) 

http://www.mig-straldzha.com - графичен и webсъпорт 

 

 

01.01.2021 г. 

31.12.2021 г. 

 

1 068,00 лв. 

 

66. 

 

Неприложимо 

 

 

Услуга 

 

„Интернет 

корпорейтед нетуркс” 

ЕООД 

 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

Домейн и хостинг услуги 

 

 

05.02.2021 г. 

04.02.2022 г. 

 

111,94 лв.         

с ДДС 

 

67. 

 

Доп.споразуме

ние № 14058 / 

11370-18/3 

към Договор 

006-3-11370 / 

01.03.2018 г. 

 

 

Услуга  

 

ТО на НТС - Ямбол 

 

Осигуряване на обслужване от Служба по трудова медицина на 

служителите 

 

01.03.2021 г. 

28.02.2022 г. 

 

90,00 лв.        

с ДДС 

 

68. 

 

Договор № 1 / 

10.06.2021 г. 

 

Услуга 

 

„ФИСТЕК“ ЕООД 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

1. Проучване и анализ на местното природно богатство, културно-

 

10.06.2021 г. 

30.09.2021 г. 

 

9 382,00 лв. с 

ДДС 



                             
 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. 
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 историческо наследство, традиции и типични продукти с цел 

използването им за съхраняване и развитие на местната идентичност на 

територията на“ МИГ -  Стралджа 2016 г.“ 

2. Проучване и анализ на нематериалното културно наследство на 

територията на „МИГ -  Стралджа  2016 г.” и възможностите на 

неправителствения сектор за опазването и популяризирането му чрез 

проекти по СВОМР 

 

 

69. 

 

Неприложимо 

 

Услуга 

 

Община Стралджа 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

Публикуване на материали  във вестник „Стралджански вести” 

 

 

неприложимо 

 

360,00 лв. с 

ДДС 

 

70. 

 

Договор № 2 / 

11.08.2021 г. 

 

Доставка  

 

 

„МОНИЦОНИ” ООД 

 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

1. Дизайн и изработка на рекламни дъждобрани – 100 бр.; 

2. Дизайн и изработка на брандирани термо чаши 0,380 л – 75 бр.;  

3. Изработване на рекламни материали: фризби – 100 бр.; 

4. Дизайн и изработка на рекламни химикали – 200 бр.; 

5. Изработване на  флаш-памет 32 GB – 100бр.; 

6. Дизайн и изработка на рекламни тениски – 150 бр.; 

7. Изработка на рекламни текстилни торбички – 150 бр.; 

8. Дизайн и изработка на рекламен работен бележник – 300 бр.; 

9. Изработка на Брошура - A4 размер в затворен формат, гланцирана 

хартия, неламинирани, пълноцветен печат, 40 страници - резултати и 

добри практики от прилагане на  СВОМР – 250 бр.; 

10. Отпечатване на настолни рекламни календари – 150 бр.; 

11. Отпечатване на комплект рекламни календари, работни с три секции , 

брандирани съгласно изискванията за визуализация – 300 бр.; 

 

 

10.06.2021 г.  

30.09.2021 г. 

 

12 703,50 лв. 

с ДДС 

 

71. 

 

Договор № 3 / 

12.08.2021 г. 

 

Услуга  

 

„Диана Кабел ТВ” 

ООД 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

Изработка на видеофилм за дейността на МИГ  с минимална 

 

12.08.2021 г. 

30.12.2021 г. 

 

3 500,00 лв. с 

ДДС 



                             
 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. 
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 продължителност 15 мин. 

 

 

72. 

 

ЗП № 

980121100027

01 / 13.08.2021 

г. 

 

 

Услуга 

 

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД 

 

Застраховка на активи  

 

14.08.2021 г. 

13.08.2022 г. 

 

 

50,99 лв. 

 

73. 

 

Договор № 

326831 / 

15.09.2021 г. 

 

Услуга 

 

„Информационно 

обслужване”  АД 

 

Преиздаване на професионално удостоверение за КЕП 

 

 

15.09.2021 г. 

14.09.2022 г. 

 

 

48,00 лв.        

с ДДС 

 

74. 

 

Неприложимо 

 

 

Доставка 

 

„Уником 

Компютърни 

системи“ ООД 

 

Офис консумативи 

 

неприложимо 

 

25,00 лв. с 

ДДС 

 

75. 

 

ГД № 5 / 

20.09.2021 г. 

 

 

Услуга 

 

Васка Николова 

Каптебилова 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG05М9ОР001-

19.521  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 22  „Маркетинг и 

популяризиране на традиционни местни производства, продукти и 

местна култура“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 

г.”  - първи прием 

 

 

20.09.2021 г. 

01.11.2021 г. 

 

100,00 лв. 

 

76. 

 

ГД № 6 / 

20.09.2021 г. 

 

Услуга 

 

 

Петя Харалампиева 

Георгиева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG05М9ОР001-

19.521  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 22  „Маркетинг и 

популяризиране на традиционни местни производства, продукти и 

местна култура“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 

г.”  - първи прием 

 

 

20.09.2021 г. 

01.11.2021 г. 

 

 

100,00 лв. 

 

77. 

 

ГД № 7 / 

 

Услуга 

 

Марияна Янева 

 

Външен експерт-оценител, член на КППП по процедура  BG05М9ОР001-

 

20.09.2021 г. 

 

200,00 лв. 



                             
 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. 
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20.09.2021 г. Саваклиева 19.521  „МИГ-Стралджа 2016 г.” -  по Мярка 22  „Маркетинг и 

популяризиране на традиционни местни производства, продукти и 

местна култура“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016 

г.”  - първи прием 

 

01.11.2021 г. 

 

 

78. 

 

Договор № 4 / 

01.11.2021 г. 

 

 

Услуга 

 

ЕТ “Региоконсулт – 

Георги Митев“ 

 

Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР за изпълнение на 

задълженията на МИГ по чл.34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 

1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г.) 

 

 

01.11.2021 г. 

30.12.2021 г. 

 

1 790,00 лв. 

 

79. 

 

Договор № 

346349 / 

10.12.2021 г. 

 

Услуга 

 

„Информационно 

обслужване”  АД 

 

Подновяване на КУКЕП 

 

10.12.2021 г. 

09.12.2022 г. 

 

 

69,00 лв. с 

ДДС 

 

80. 

 

Неприложимо 

 

Услуга 

 

„КТС“ ЕООД 

 

 

Дейности за популяризиране, информиране и публичност: 

Публикуване на материали  във вестник „Време” 

 

 

неприложимо 

 

360,00 лв. с 

ДДС 

 

81. 

 

ЗП №  

001001000696

06 /21.12.2021 

г. 

 

 

Услуга 

 

ЗД „Евроинс” АД 

 

 

Застраховка на активи 

 

28.12.2021 г. 

27.12.2022 г. 

 

91,84 лв. 

 


