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РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С

 
 

Избран изпълнител 

Надежда Друмева Бобчева Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на външен

Елена Любенова Стоянова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на външен

Диана Неделчева Бебенова – 
Николова 

Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на външен

Ализан Нихат Яхова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предост
финансова помощ по
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ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ ДИРЕКТНИ

Дейност Срок на договора

Физически лица 
Участие като член в работата на Комисията за 

на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 3.9 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

12.02.2020г. – 30.04.2020

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 3.9 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

12.02.2020г. – 30.04.2020

Участие като член в работата на Комисията за 
роектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 3.9 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

12.02.2020г. – 30.04.2020

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ 

05.03.2020г.-14.04.2020
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ПРИ ДИРЕКТНИ ВЪЗЛАГАНИЯ ЗА 2020 г. 

на договора 
Стойност на 
поръчката в лв. 

30.04.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

30.04.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

30.04.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

14.04.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
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Главиница – Ситово
качеството си на външен

Надежда Друмева Бобчева Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на външен

Анка Стоянова Атанасова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на член

Елена Любенова Стоянова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на външен

Надя Иванова Антонова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за пред
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на външен
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Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

  05.03.2020г.-14.04.2020

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
чеството си на член на ОС.  

  05.03.2020г.-14.04.2020

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 7.5 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

01.06.2020г.-10.07.2020

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 7.5 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

  01.06.2020г.-10.07.2020
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финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

14.04.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

14.04.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

10.07.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

10.07.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 
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Анка Стоянова Атанасова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на член

Надя Иванова Антонова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на външен

Диана Неделчева Бебенова – 
Николова 

Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на външен

Радка Здравкова Карарадова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на член

Елена Любенова Стоянова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

МИГ Главиница 
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Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 7.5 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на член на ОС.  

  01.06.2020г.-10.07.2020

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

04.08.2020г.-15.09.2020

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

04.08.2020г.-15.09.2020

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 6.4 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на член на ОС. 

04.08.2020г.-15.09.2020

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 19.05 от СВОМР на 

иница – Ситово Крайдунавска Добруджа, 

11.08.2020г.- 23.09.2020
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10.07.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

15.09.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

15.09.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

15.09.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

23.09.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
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в качеството си на външен

Надя Иванова Антонова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

МИГ Главиница 
в качеството си на външен

Радка Здравкова Карарадова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

МИГ Главиница 
в качеството си на член

Надя Иванова Антонова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на външен

Елена Любенова Стоянова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на външен
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качеството си на външен експерт-оценител. 

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 19.05 от СВОМР на 

Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа, 
качеството си на външен експерт-оценител. 

11.08.2020г.- 23.09.2020

Участие като член в работата на Комисията за 
проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 19.05 от СВОМР на 

Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа, 
качеството си на член на ОС. 

11.08.2020г.- 23.09.2020

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 4.1 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

07.10.2020г.- 16.11

Участие като член в работата на Комисията за 
на проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 4.1 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

07.10.2020г.- 16.11
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(ТФО) на едно проектно 
предложение 

23.09.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

23.09.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

16.11.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

16.11.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 
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Радка Здравкова Карарадова Участие като член в
подбор на проектни
процедура за предоставяне
финансова помощ по

Главиница – Ситово
качеството си на член

 Румяна Стойкова Златева 

Извършване на експертна
изпълнението на Стратегията
местно развитие на Сдружение
Крайдунавска Добруджа
Наредба №22 от 14.12.2015 
подмярка  19.2 „Прилагане
стратегии за водено
Наредба №1 от 22.01.2016 
подмярка  19.4 „Текущи
стратегия за водено от
ПРСР 2014-2020 г

„Станжер”  ЕООД 

Извършване на проучване
възможности и добри
биологично земеделие
територията на СНЦ
Крайдунавска Добруджа

„Деметра Дивелопмент” ЕООД 

Извършване на мониторинг
ВОМР за 2020 г., 
Главиница – Ситово
параграф 3, буква „ж

„Станжер”  ЕООД 

Извършване на анализ
създаване на организации
територията на "МИГ
Добруджа", преглед
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Участие като член в работата на Комисията за 
проектни предложения (КППП) по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 4.1 от СВОМР на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на член на ОС. 

07.10.2020г.- 16.11

Извършване на експертна работа по консултиране 
изпълнението на Стратегията  за Водено от общностите 

развитие на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа”, съгласно изискванията на 

№ от 14.12.2015 г. на МЗХ за прилагане на 
ярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие”  и 
№ от 22.01.2016 г. на МЗХ за прилагане на 

подмярка  19.4 „Текущи  разходи и популяризиране на 
стратегия за водено от общностите местно развитие” от 

2020 г. 

До 31.12.2020

Юридически лица 
Извършване на проучване на тема „Предизвикателства, 
възможности и добри практики за развитие на 

земеделие и друго алтернативно земеделие на 
територията на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа”  

До 31.12.2020

Извършване на мониторинг и оценка на стратегията за 
 за изпълнение на задълженията на МИГ 

Ситово Крайдунавска Добруджа по чл.34, 
буква „ж” от Регламент (ЕС) 1303/2013 

До 30.12.2020

Извършване на анализ на теми „ Възможности за 
на организации на производителите на 

територията на "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
преглед на текущо състояние, проучване на 

До 31.12.2020

 

-------------------------------------------------------------- 

., 

16.11.2020г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

31.12.2020г. 1790.00 

31.12.2020г. 4691.00 

.12.2020г. 1680.00 

31.12.2020г. 4691.00 



---------------------------------------------------------------
ПРОЕКТ

Сдружение Местна

съгласно  Допълнително споразумение
гр. Главиница
e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg

 

добри практики, формиране
на организации на производителите

„Деметра Дивелопмент” ЕООД 

Организиране и провеждане
членовете на колективния
прилагане на Стратегия
развитие за 2020 година

„Деметра Дивелопмент” ЕООД 
Организиране и провеждане
конференция, свързани
СНЦ  „МИГ Главиница

 „Ерк Системи”  ЕООД 

Актуализация и поддръжка
www.mig.glavinitsa.org
„МИГ Главиница
хостинг и домейн

„Нераком” ЕООД Достъп до интернет

 СНЦ „Тутракански глас” 

Създаване и реализиране
печатни и електронни
събития и други, свързани
СНЦ  „МИГ Главиница
в т.ч. покани за прием

 Кооперация „Панда” 

Изработване на брошури
материали и други свързани

на СНЦ „МИГ Главиница
Добруджа” 

 Стелана ООД 
Извършване на превод
Главиница – Ситово
език на английски език

„Ерк Системи”  ЕООД Актуализация и поддръжка
„Микроинвест” 

„БАТ СОТ” ЕООД Охрана с технически
Главиница – Ситово

 

---------------------------------------------------------------www.eufunds.bg--------------------------------------------------------------
ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на  

Сдружение „Местна инициативна група Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”, 
Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г

гр Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258, 
mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg  , www.mig.glavinitsa-sitovo.org  

практики, формиране на предложения за създаване 
организации на производителите”  

Организиране и провеждане на обучения на екипа и 
членовете на колективния върховен орган, във връзка с  
прилагане на Стратегия за водено от общностите местно 

година 

 До 01.09.2020

Организиране и провеждане на информационни срещи и 
конференция свързани с популяризиране дейността на 

МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 
До 01.09.2020

Актуализация и поддръжка на интернет страница 
www.mig.glavinitsa.org , в т.ч. Профил на купувача на СНЦ  

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, 
и домейн  

До 31.12.20

до интернет – LAN и WAN До 03.06.2021
Създаване и реализиране на публикации в регионални 

и електронни медии на покани за организирани 
и други, свързани с популяризиране дейността на 

МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 
покани за прием на проектни предложения 

До 31.12.2020

Изработване на брошури, печатни материали, рекламни 
материали и други, свързани с популяризиране дейността 

МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
До 15.12.2020

Извършване на превод на Стратегията за ВОМР на МИГ 
Ситово Крайдунавска Добруджа от български 

английски език 
До 15.12.2020

Актуализация и поддръжка на Програмен продукт 
До 31.12.2020

с технически средства на имуществото на МИГ 
Ситово Крайдунавска Добруджа 

До 31.12.2020

 

-------------------------------------------------------------- 

., 

01.09.2020г. 4290.00 

01.09.2020г. 3100.00 

 31.12.2020г. 1229.70 

03.06.2021г. 204.00 

31.12.2020г. 6000.00 

.12.2020г. 9330.00 

 15.12.2020г. 1900.00 

 31.12.2020г. 558.00 

 31.12.2020г. 144.00 


