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РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ ДИРЕКТНИ ВЪЗЛАГАНИЯ ЗА 2022 г. 

 
 

Избран изпълнител Дейност Срок на договора 
Стойност на 

поръчката в лв. 
Физически лица 

Надя Иванова Антонова Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 4.2 от СВОМР на МИГ 
Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

28.07.2022 – 08.09.2022 г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

Елена Любенова Стоянова Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 4.2 от СВОМР на МИГ 
Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на външен експерт-оценител. 

28.07.2022 – 08.09.2022 г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

Радка Здравкова Карарадова Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 4.2 от СВОМР на МИГ 
Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа, в 
качеството си на оценител. 

 28.07.2022 – 08.09.2022 г. 99 лв. за проверка на 
АСД на едно проектно 
предложение   
80 лв. за техническа и 
финансова оценка 
(ТФО) на едно проектно 
предложение 

Юридически лица 

 „Ерк Системи”  ЕООД 
Актуализация и поддръжка на интернет страница 
www.mig.glavinitsa.org , в т.ч. Профил на купувача на СНЦ  
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, 

До 31.12.2022 г. 1229.70 
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хостинг и домейн  
„Нераком” ЕООД Достъп до интернет – LAN и WAN До 01.06.2023 г. 240.00 

 СНЦ „Тутракански глас” 

Създаване и реализиране на публикации в регионални 
печатни и електронни медии на покани за организирани 
събития и други, свързани с популяризиране дейността на 
СНЦ  „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 
в т.ч. покани за прием на проектни предложения 

До 31.12.2022 г. 3000.00 

„Ерк Системи”  ЕООД Актуализация и поддръжка на Програмен продукт 
„Микроинвест” 

До 31.12.2022 г. 413.72 

„БАТ СОТ” ЕООД Охрана с технически средства на имуществото на МИГ 
Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа 

До 31.12.2022 г. 144.00 

 


