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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 2021 ГОДИНА 

 

№  и дата  

на договора 

Вид на 

договора 

(услуга, 

доставка, 

строителство

) 

 

Основание 

за 

сключване 

на договора 

Предмет на 

договора 

Изпълнител 

/име на физическо 

лице/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

Цена на 

договора без 

ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо)  

ПРСР - 19.4 - У-1 от 

02.01.2021 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 

02.01.2021 – 

31.12.2021 

1 067,76 лв., 

вкл. 

осигурителн

и вноски за 

сметка на 

възложителя 

ПРСР-М7-01/04.03.2021 

г.  
Услуга 

Гражданск

и договор с 

Участие в комисия 

за подбор на 

Пламен Маринов 

Чингаров 

Съгласно 

заповед за 

89,50 лева за 

един оценен 

mailto:mig_gotsedelchev@abv.bg
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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/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

Цена на 

договора без 

ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо)  

външен 

експерт - 

оценител 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.038 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно - 

историческо и 

природно 

наследство“ 

назначаване 

на КППП 

проект за 

един етап на 

оценка 

ПРСР-М7-02/04.03.2021 

г.  
Услуга 

Гражданск

и договор с 

външен 

експерт - 

оценител 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.038 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Ема Фиданова 

Енева 

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/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

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-М7-03/04.03.2021 

г. 
Услуга 

Гражданск

и 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-

19.038 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

Анна Михова 

Донкова 

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/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

Цена на 

договора без 

ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо)  

идентичност, 

културно - 

историческо и 

природно 

наследство“ 

ПРСР-М7-03/04.03.2021 

г. 
услуга 

Гражданск

и договор с 

член на 

КВО 

Участие в работата 

на КППП като 

секретар по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ BG06RDNP001-

19.038 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно - 

историческо и 

природно 

наследство“ 

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/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

Цена на 

договора без 

ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо)  

ПРСР - 19.4 - У-2 от 

07.04.2021 г. 

 

услуга 

Директно 

възлагане  

по реда на  

чл. 20, ал. 4, 

т. 2 от ЗОП  

при услуги 

по 

Приложени

е 

 № 2 от 

ЗОП 

Организиране и 

провеждане на 

обучения на местни 

лидери, свързани с 

подготовка, 

изпълнение и 

отчитане на 

проекти и други, 

свързани с 

популяризиране на 

СВОМР и прилагане 

на подхода 

"ВИТИС 

КОНСУЛТ" 

ЕООД 

07.04.2021 -

31.12.2021 

4 766,64 лв. 

без вкл. ДДС 

и 5 719,97 лв. 

с вкл. ДДС. 

ПРСР - 19.4 - Д-3 от 

10.05.2021 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“ 

„В. М. Стил 2019“ 

ЕООД 

10.05.2021  - 

31.12.2021  

1 033,00 лв. 

без ДДС; 

1 239,60 лв. с 

ДДС 

581/27.05.2021 г. услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

Охрана на 

имущество с ел. 

системи за 

сигурност и 

мобилни патрули  

ВИП Секюрити 

ЕООД 

12 месеца, с 

опция за 

автоматично 

продължаван

е  

28 лв. на 

месец, без 

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/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

Цена на 

договора без 

ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо)  

ПРСР - 19.3 - Д-4 от 

01.06.2021 г. 

 

 

доставка  

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

„Изработване и 

доставка на 

информационни и 

рекламни 

материали за 

осигуряване на 

публичност по 

проект „Култура и 

автентичност чрез 

съвместни събития 

в Югоизточна 

Европа“ (ЕЛАТЕ И 

ВИЖТЕ)“ 

В. М. Стил 2019“ 

ЕООД 

01.06.2021 -

31.12.2022 

4 500,00 лв.   

без ДДС и 

5 400,00 лв. с 

ДДС 

№ ПРСР – 19.3 – У-5 от 

01.06.2021 г. 

 

Услуга  

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

Извършване на  

дейности по 

координиране на 

проект „Култура и 

автентичност чрез 

съвместни събития 

в Югоизточна 

Европа“ (ЕЛАТЕ И 

ВИЖТЕ) със 

задължения и 

отговорности на  

КООРДИНАТОР  

Тереза Тодорова 

Вакареева 

20 

календарни 

месеца, 

считано от 

датата на 

сключване на 

договора 

10 000,00 лв., 

вкл. 

осигурителн

и вноски за 

сметка на 

възложителя 
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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/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

Цена на 

договора без 

ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо)  

„Изпълнение и 

мониторинг на 

дейностите“  

ПРСР – 19.3 – У-6 от 

01.06.2021 г. 
Услуга  

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

„Създаване и 

поддържане на 

интернет страница 

на проект „Култура 

и автентичност чрез 

съвместни събития 

в Югоизточна 

Европа“ (ЕЛАТЕ И 

ВИЖТЕ)“ 

Десислава 

Трифонова 

Аспарухова 

01.06.2021 - 

15.02.2023 

2 410,00 лв., 

вкл. 

осигурителн

и вноски за 

сметка на 

възложителя 

ПРСР – 19.3 – У- 7 от 

01.06.2021 г. 
Услуга  

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

Извършване на 

дейности по 

координиране на 

проект „Култура и 

автентичност чрез 

съвместни събития 

в Югоизточна 

Европа“ (ЕЛАТЕ И 

ВИЖТЕ) със 

задължения и 

отговорности  на  

КООРДИНАТОР  

Цветомира 

Красимирова 

Спасова 

20 

календарни 

месеца, 

считано от 

датата на 

сключване на 

договора  

7 000,00 лв., 

вкл. 

осигурителн

и вноски за 

сметка на 

възложителя 
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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/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

Цена на 

договора без 

ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо)  

„Публичност, 

събития и 

асоциирани 

партньори“. 

ПРСР – 19.3 – У-8 от 

01.06.2021 г. 
Услуга 

Директно 

възлагане  

по реда на  

чл. 20, ал. 4, 

т. 2 от ЗОП  

при услуги 

по 

Приложени

е 

 № 2 от 

ЗОП 

„Организиране и 

провеждане на 

събития по проект 

„Култура и 

автентичност чрез 

съвместни събития 

в Югоизточна 

Европа“ (ЕЛАТЕ И 

ВИЖТЕ)“, вкл. 

изпълнение на 

следните дейности: 

1.  Организиране 

и провеждане на 

фeстивал/отворени 

ателиета/дегустации

; 

2. Организиране 

и провеждане на 

творчески 

туристически 

дейности чрез 

„Пирински 

туристически 

форум 98“ ЕООД 

01.06.2021- 

22.02.2023 
32 333, 33 
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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/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

Цена на 

договора без 

ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо)  

изкуство – изложба; 

3. Организиране 

и провеждане на 

семинар/уъркшоп 

/местното културно 

наследство/ 

ПРСР – 19.4 – У-9 от 

01.06.2021 г. 
Услуга 

Директно 

възлагане  

по реда на  

чл. 20, ал. 4, 

т. 2 от ЗОП  

при услуги 

по 

Приложени

е 

 № 2 от 

ЗОП 

„Организиране и 

провеждане на 

Празник на 

местната 

инициатива, вкл. 

изложение на 

местни 

производители – 

трето издание 

(еднодневно 

събитие)“  

 

„Пирински 

туристически 

форум 98“ ЕООД 

01.06.2021- 

31.12.2021 

5 545,00 лв. 

без ДДС 

ЗП 

0010010066301/09.06.202

1 

Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

Застраховка Пожар 

и други рискове 
ЗД „Евроинс“ АД 

16.06.2021-

15.06.2022 

56,61 лв. 

 

ПРСР – 19.3 – У-10 от 

21.06.2021 г. 
Услуга  

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

Провеждане на 

проучване за 

развитието на 

Райна Атанасова 

Пашова 

21.06.2021 - 

31.12.2021 

4  691,00 лв., 

вкл. 

осигурителн
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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/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

Цена на 

договора без 

ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо)  

т.3 от ЗОП   концепцията за 

творчески туризъм 

на територията на 

МИГ - Гоце Делчев 

- Гърмен – 

Хаджидимово във 

връзка с 

изпълнение на 

проект „Култура и 

автентичност чрез 

съвместни събития 

в Югоизточна 

Европа“ (ЕЛАТЕ И 

ВИЖТЕ)" 

и вноски за 

сметка на 

възложителя

.  

ПРСР – 19.4 – У-11 от 

01.07.2021 г. 
Услуга  

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП   

Изработване на 

рекламен филм и 2 

броя рекламен клип 

за популяризиране 

на територията  и 

дейността на МИГ 

- Гоце Делчев - 

Гърмен - 

Хаджидимово“ 

„ВАМО“ ЕООД 
01.07.2021 - 

31.12.2021 

3 797,99 лв., 

без ДДС 

ПРСР - 19.3 - У-

12/16.07.2021 г. 
Услуга  

Директно 

възлагане, 

Организиране на 

пътувания в 

„Неврокоп 

травел“ ЕООД 

16.07.2021 г. – 

22.02.2023 г. 

40 436,00 лв., 

без 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/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

Цена на 

договора без 

ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо)  

чл.20, ал.3, 

т.2 от ЗОП  

Събиране на 

оферти с 

обява (Глава 

26 от ЗОП) 

 

чужбина за нуждите 

на проект „Култура 

и автентичност чрез 

съвместни събития 

в Югоизточна 

Европа" (ЕЛАТЕ И 

ВИЖТЕ) 

Застрахователна 

полица № 

00100100066819/ 

09.07.2021 г. 

Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3 от ЗОП 

Застраховане на 

имущество 

ЗД „ЕВРОИНС“ 

АД 

14.07.2021 – 

13.07.2022 
51,00 лв. 

Застрахователна 

полица № 

00500100422283/ 

09.07.2021 г. 

Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3 от ЗОП 

Застраховка 

„КАСКО на МПС“ 

ЗД „ЕВРОИНС“ 

АД 

14.07.2021 – 

13.07.2022 
1 309,19 лв. 

Застрахователна 

полица № 

BG/07/121001976194/ 

09.07.2021 г. 

Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3 от ЗОП 

Застраховка 

задължителна 

гражданска 

отговорност 

ЗД „ЕВРОИНС“ 

АД 

12.07.2021 – 

11.07.2022 г. 
273,91 лв. 

Допълнително 

споразумение 

№003424001/25.08.2021 

г. 

Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3 от ЗОП 

Мобилни услуги 
Теленор България 

ЕАД 

25.08.2021 – 

25.08.2023 г. 

Съгласно 

тарифите на 

оператора 

581/07.09.2021 г. Услуга 
Директно 

възлагане, 

Охрана на 

имущество с ел. 
ВИП СОД ЕООД 

12 месеца, с 

опция за 

28 лв. на 

месец, без 
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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/наименовани

е 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   

системи за 

сигурност и 

мобилни патрули 

автоматично 

продължаван

е 

ДДС 

ПРСР-М7-02-

01/23.09.2021 г. 
Услуга 

Гражданск

и договор с 

външен 

експерт - 

оценител 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

процедура № 

BG06RDNP001-

19.038 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно - 

историческо и 

природно 

наследство“ 

Пламен Маринов 

Чингаров 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

89,50 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 

оценка 

ПРСР-М7-02-

02/23.09.2021 г.  
Услуга 

Гражданск

и договор с 

външен 

експерт - 

Участие в комисия 

за подбор на 

проектни 

предложения по   

Ема Фиданова 

Енева 

Съгласно 

заповед за 

назначаване 

на КППП 

89,50 лева за 

един оценен 

проект за 

един етап на 
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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/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

Цена на 

договора без 

ДДС  

и с ДДС  

(ако е 

приложимо)  

оценител процедура № 

BG06RDNP001-

19.038 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно - 

историческо и 

природно 

наследство“ 

оценка 

ПРСР-М7-02-

03/23.09.2021 г. 
Услуга 

Гражданск

и 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-

19.038 - МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Анна Михова 

Донкова 

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/наименовани

е юридическо 

лице, с което е 

сключен договор 

Срок за 

изпълнение  

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“ 

Застрахователна 

полица № 

00100100068145/ 

08.10.2021 г. 

Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3 от ЗОП 

Застраховане на 

имущество 

ЗД „ЕВРОИНС“ 

АД 

11.10.2021 – 

10.10.2022 г. 
51,11 лв. 

Застрахователна 

полица № 

00100100069006/ 

26.11.2021 г. 

Услуга 

Директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т. 3 от ЗОП 

Застраховане на 

имущество 

ЗД „ЕВРОИНС“ 

АД 

28.12.2021 – 

27.12.2022 г. 
78,21 

 

У- Услуга, Д – Доставка, С - Строителство 


