
                  

 

РЕГИСТЪР 

НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ОТ  СДРУЖЕНИЕ „МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ 31.12.2020 

№ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА № /ДАТА НА 
СКЛЮЧВАНЕ 

СТОЙНОСТ 
/лева/ 

КРАЕН СРОК 
НА ДОГОВОРА 

1 Нели Петрова 
Михайлова 

Секретар на оценителна комисия по 
процедура BG06RDNP001-19.231, 

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ 

1/22.05.2019  30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

2 Здравка Щерева 
Кирова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 

външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.231, Мярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 
инфраструктура 

2/22.05.2019  30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

 

3 Момчил Христов 
Костов 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.231, Мярка 7.2. 

3/22.05.2019  30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 



„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура 

проектни 
предложения. 

 

4 Галина Тодорова 
Няголова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.231, Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура 

4/22.05.2019  30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

 

5 Ясенка Филчева 
Моллова – Инджова 

Председател на оценителна комисия 
по процедура BG16RFOP002-2.049 , на 
мярка 2 „Подобряване на 
производствения капацитет в МСП“ 

5/07.06.2019  30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

6 Галина  Тодорова 
Няголова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG16RFOP002-2.049 , на мярка 2 
„Подобряване на производствения 
капацитет в МСП“ 

6/07.06.2019  30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

7 Валентина Радева 
Мариянова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG16RFOP002-2.049 , на мярка 2 
„Подобряване на производствения 
капацитет в МСП“ 

7/07.06.2019  30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 



8 Николай Георгиев 
Господинов 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG16RFOP002-2.049 , на мярка 2 
„Подобряване на производствения 
капацитет в МСП“ 

8/07.06.2019  30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

9 Нели Петрова 
Михайлова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 
„Подкрепа за разработване на 
иновации от стартиращи предприятия 
“ по ОПИК  2014-2020 г. 

9/02.07.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

 

10 Слава Тодорова 
Бахчеванска 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 
„Подкрепа за разработване на 
иновации от стартиращи предприятия 
“ по ОПИК  2014-2020 г. 

10/02.07.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

 

11 Нели Илиева Ванкова Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 
„Подкрепа за разработване на 
иновации от стартиращи предприятия 
“ по ОПИК  2014-2020 г. 

11/02.07.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

 

12 Момчил Христов 
Костов 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 

12/02.07.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 



„Подкрепа за разработване на 
иновации от стартиращи предприятия 
“ по ОПИК  2014-2020 г. 

проектни 
предложения. 

13 Анелия Димчева 
Йорданова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-1.055 Мярка 1.„Нови 
работни места на територията на МИГ 
Долни Чифлик и Бяла“ по ОПРЧР 

13/10.07.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

14 Юлиян Любчев 
Вълчев 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-1.055 Мярка 1.„Нови 
работни места на територията на МИГ 
Долни Чифлик и Бяла“ по ОПРЧР 

14/10.07.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

15 Галина  Тодорова 
Няголова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-1.055 Мярка 1.„Нови 
работни места на територията на МИГ 
Долни Чифлик и Бяла“ по ОПРЧР 

15/10.07.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

16 Анелия Димчева 
Йорданова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-1.073 Мярка 3 
„Подкрепа за предприемачество“  по 
ОПРЧР 

16/10.07.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

17 Виолета Пламенова 
Стефанова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-1.073 Мярка 3 

17/10.07.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 



„Подкрепа за предприемачество“  по 
ОПРЧР 

проектни 
предложения. 

18 Момчил Христов 
Костов 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-1.073 Мярка 3 
„Подкрепа за предприемачество“  по 
ОПРЧР 

18/10.07.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

19 Виктория 
Мирославова 

Маринова - Николова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.271 по Мярка 7.7 
„Развитие на териториална 
идентичност и маркетинг на 
дестинацията Долни Чифлик и Бяла” 

19/25.07.2019  30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

 

20 Момчил Христов 
Костов 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.271 по Мярка 7.7 
„Развитие на териториална 
идентичност и маркетинг на 
дестинацията Долни Чифлик и Бяла 

20/25.07.2019  30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

 

21 Жасмина Величкова 
Велинова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.271 по Мярка 7.7 
„Развитие на териториална 
идентичност и маркетинг на 
дестинацията Долни Чифлик и Бяла 

21/25.07.2019  30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

 



22 Надя Днчева Жекова Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.271 по Мярка 7.7 
„Развитие на териториална 
идентичност и маркетинг на 
дестинацията Долни Чифлик и Бяла 

22/25.07.2019  30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

23 Виктория 
Мирославова 

Маринова - Николова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-2.059  Мярка 4. „Развитие 
на социалното предприемачество“. по 
ОПРЧР 

23/01.08.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

24 Юлиян Любчев 
Вълчев 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-2.059  Мярка 4. „Развитие 
на социалното предприемачество“. по 
ОПРЧР 

24/01.08.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

25 Галина  Тодорова 
Няголова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-2.059  Мярка 4. „Развитие 
на социалното предприемачество“ по 
ОПРЧР 

25/01.08.2019 
 

 30 работни дни 
след 

приключване на 
приема на 
проектни 

предложения. 

26 Виктория Мирославова 
Маринова - Николова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни Чифлик 
и Бяла“ - Мярка 2. „Добри и безопасни 
условия на труд на територията на МИГ 
Долни Чифлик и Бяла“ 

26/20.08.2019  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 



27 Юлиян Любчев Вълчев Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни Чифлик 
и Бяла“ - Мярка 2. „Добри и безопасни 
условия на труд на територията на МИГ 
Долни Чифлик и Бяла“ 

27/20.08.2019  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

28 Слава Тодорова 
Бахчеванска 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни Чифлик 
и Бяла“ - Мярка 2. „Добри и безопасни 
условия на труд на територията на МИГ 
Долни Чифлик и Бяла“ 

28/20.08.2019  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

29 Нели Петрова 
Михайлова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 
„Подкрепа за разработване на 
иновации от стартиращи предприятия 
“ по ОПИК  2014-2020 г. /втори прием/ 

29/18.11.2019  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

30 Галина  Тодорова 
Няголова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 
„Подкрепа за разработване на 
иновации от стартиращи 
предприятия“ по ОПИК  2014-2020 г. 
/втори прием/ 

30/18.11.2019  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

31 Инж.Нели Илиева 
Ванкова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 

31/18.11.2019  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 



„Подкрепа за разработване на 
иновации от стартиращи предприятия 
“ по ОПИК  2014-2020 г. /втори прием/ 

проектни 

предложения. 

 

32 Валентина Радева 
Мариянова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 
„Подкрепа за разработване на 
иновации от стартиращи предприятия 
“ по ОПИК  2014-2020 г. /втори прием/ 

32/18.11.2019  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

33 Слава Тодорова 
Бахчеванска 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG16RFOP002-1.013 „Мярка 1 
„Подкрепа за разработване на 
иновации от стартиращи предприятия 
“ по ОПИК  2014-2020 г. /втори прием/ 

33/24.02.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

34 Надя Денчева Жекова Участие в комисия по подбор на проектни 

предложения (КППП) като външен експерт 

по процедура BG06RDNP001-19.231, 
Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” /втори прием/ 

34/01.04.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

35 Жасмина Величкова 
Велинова 

Участие в комисия по подбор на проектни 

предложения (КППП) като външен експерт 

по процедура BG06RDNP001-19.231, 
Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” /втори прием/ 

35/01.04.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

36 Слава Тодорова 
Бахчеванска 

Участие в комисия по подбор на проектни 

предложения (КППП) като външен експерт 

36/01.04.2020  30 работни дни 

след приключване 



по процедура BG06RDNP001-19.231, 
Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” /втори прием/ 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

37 Момчил Христов 
Костов 

Участие в комисия по подбор на проектни 

предложения (КППП) като външен експерт 

по процедура BG06RDNP001-19.231, 
Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” /втори прием/ 

37/01.04.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

38 Слава Тодорова 
Бахчеванска 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ - Мярка 2. „Добри и 
безопасни условия на труд на 
територията на МИГ Долни Чифлик и 
Бяла“/втори прием/ 

38/06.04.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

39 Галина  Тодорова 
Няголова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ - Мярка 2. „Добри и 
безопасни условия на труд на 
територията на МИГ Долни Чифлик и 
Бяла“/втори прием/ 

39/06.04.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

40 Виктория Мирославова 
Маринова - Николова 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ - Мярка 2. „Добри и 

40/06.04.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 



безопасни условия на труд на 
територията на МИГ Долни Чифлик и 
Бяла“/втори прием/ 

 

41 Жасмина Величкова 
Велинова 

 
 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 

BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни 

Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

41/06.07.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

42 Нели Петрова 
Михайлова 

 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 

BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

42/06.07.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

43 Момчил Христов Костов 
 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 

BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

43/06.07.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

44 Галина Тодорова 
Няголова 

 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 

BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

44/06.07.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

45 Жасмина Величкова 
Велинова 

 
 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.393 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.2 

45/06.07.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 



„Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“ 

 

46 Нели Петрова 
Михайлова 

 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.393 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.2 
„Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“ 

46/06.07.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

47 Галина Тодорова 
Няголова 

 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.393 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.2 
„Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“ 

47/06.07.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

48 Виолета Пламенова 
Стефанова 

 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.393 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.2 
„Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“ 

48/06.07.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

49 Нели Петрова 
Михайлова 

 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.397 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 7.5 „ 
Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“. 

49/01.09.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 



50 Жасмина Величкова 
Велинова 

 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.397 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 7.5 „ 
Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“. 

50/01.09.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

51 Момчил Христов Костов 
 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.397 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 7.5 „ 
Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“. 

51/01.09.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

52 Галина Тодорова 
Няголова 

 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.397 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 7.5 „ 
Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“. 

52/01.09.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

53 Мирослав Георгиев 
Добрев 

 

Помощник оценител  в комисия по 
подбор на проектни предложения 
(КППП) като външен експерт по 
процедура BG16RFOP002-1.013 „Мярка 
1 „Подкрепа за разработване на 
иновации от стартиращи предприятия 
“ по ОПИК  2014-2020 г. 

53/23.09.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 



54 Виктория Мирославова 
Маринова - Николова  

 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-2.059  Мярка 4. „Развитие 
на социалното предприемачество“. по 

ОПРЧР 

54/20.11.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 
55 Галина  Тодорова 

Няголова 
 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-2.059  Мярка 4. „Развитие 
на социалното предприемачество“. по 

ОПРЧР 

55/20.11.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 
56 Момчил Христов Костов 

 
Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG05M9OP001-2.059  Мярка 4. „Развитие 
на социалното предприемачество“. по 

ОПРЧР 

56/20.11.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 
57 Нели Петрова 

Михайлова 
 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 

BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

57/01.12.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 
58 Жасмина Величкова 

Велинова 
 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 

BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

58/01.12.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 
59 Галина  Тодорова 

Няголова 
Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 

59/01.12.2020  30 работни дни 

след приключване 



 външен експерт по процедура 

BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 
60 Момчил Христов Костов 

 
Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 

BG06RDNP001-19.390 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

60/01.12.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 
61 Нели Петрова 

Михайлова 
 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.442 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 6.4. 
„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

61/14.12.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

62 Жасмина Величкова 
Велинова 

 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.442 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 6.4. 
„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

62/14.12.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

63 Галина  Тодорова 

Няголова 
 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.442 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 6.4. 
„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

63/14.12.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 



64 Момчил Христов Костов 
 

Участие в комисия по подбор на 
проектни предложения (КППП) като 
външен експерт по процедура 
BG06RDNP001-19.442 МИГ „Долни 
Чифлик и Бяла“ – Мярка 6.4. 
„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

64/14.12.2020  30 работни дни 

след приключване 

на приема на 

проектни 

предложения. 

 

      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



№ ЮРИДИЧЕСКО 
ЛИЦЕ 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА №/ДАТА НА 
СКЛЮЧВАНЕ 

СТОЙНОСТ 
/лева/ 

КРАЕН СРОК 
НА ДОГОВОРА 

2018 г. 

1. ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА 

БАНКА  

Откриване и водене на банкова сметка 
и предоставяне на платежни усуги 

89FINV91501217132893/ 
26.02.2018 г. 

Съгласно 
Тарифата на 

ПИБ 

Неопределен 
срок 

2.  „Ико – Нет“ ООД гр. 
Бургас 

Счетоводно обслужване 01.05.2018 г. 300 
лв./месечно 

Неопределен 
срок 

3. „Веранова 
Пропъртис“ ЕООД 

Недвижим имот - офис 03.09.2018 г. 333,34 
лв./месечно 

30.09.2023 г.  

4. „Енси консулт“ ЕООД Организиране на обучения, семинари 
и информационни срещи за местни 

лидери и за уязвими групи  и 
застрашени от бедност целеви 

групи,включително и роми, свързани с 
подготовка, изпълнение и отчитане на 

проекти и други, свързани с 
популяризиране на стратегията за 

ВОМР и прилагане на подхода. 

20.09.2018 г. 14 820 лв. 31.12.2018 г. 

5. „Био Артист“ ООД 
 

Изготвяне на насоки за кандидатстване 
по 12 мерки от Стратегията за ВОМР 

на МИГ „ Долни чифлик и Бяла „ 

21.09.2018 г. 16 200 лв. 31.12.2018 г. 

6.  „Стъпка по стъпка 
ВТ“ ООД 

 

Проучване и анализи на територията 
на Долни чифлик и Бяла 

21.09.20.18 г. 16 040 лв. 31.12.2018 г. 

 
7. 

 
„БИОМАРТ“  ЕООД 

Изготвяне на информационни 
материали за популяризиране 

на СВОМР на територията на МИГ 
Долни чифлик и Бяла 

21.09.20.18 г. 21 378 лв. 31.12.2018 г. 

      



2019 г. 
8. „Мото – Пфое“ ЕООД Продажба на автомобил 29.03.2019 29 999,02 лв. 92 работни  дни  

9. „Банка ДСК“ ЕАД Договор за разплащателна сметка 21.06.2019 г. Съгласно 
Тарифата на 
„Банка ДСК 

„ ЕАД 

Неопределен 
срок 

10. „Медиа Бокс“ ЕООД 
гр. Варна 

Информираност и публичност по 
проект подмярка 19,3 

22.07.2019 3007,00 лв. 08.01.2020 

11. „ВИП“ ЕООД гр. 
Варна 

Предварително проучване на 
използвани съвременни методи и 

подходи за промотиране на местните 
идентичности в други региони на 

Европа с цел възможното им прилагане 
за целите на бъдещия проект за 

сътрудничество по подмярка 19,3 

06.09.2019 4000,00 лв. 05.11.2019 

12. Сдружение 
„Биомрежа“ 

Изработване на проект за съвместна 
дейност за транснационално 

сътрудничество 

08.10.2019 5000,00 лв. 07.01.2019 

13. „Чайна Травъл 
Къмпани“ ООД 

Гр. София 

Организиране и логистика на работни 
срещи с потенциален партньор в 

Словения 

16.10.2019 28 800 лв. 15.11.2019 

14. „ПАНО АРТ“ ЕООД Изработване на рекламни материали 29.11.2019 9 640,00 лв. 31.12.2019 

15. Сдружение 
„Биомрежа“ 

Проучване и анализи, мониторинг и 
оценка на стратегията на МИГ 

29.11.2019 9 700 лв. 31.12.2019 

16. Сдружение „Стъпка 
по стъпка“  

Организиране на информационни 
срещи и обучения  

29.11.2019 5 680,00 лв. 31.12.2019 

      



2020 г. 

17. ЕТ „Йорданка 
Добрева – Мишо” 

Изработване на рекламни материали 
/топки и спортни екипи/ 

27.08.2020 5 420,00 лв. До 20 дни от 
авансово плащане 

на 90% 

18 Кооперация „Панда” Изработване на рекламни материали 21.09.2020 7 774,20 лв. 30.10.2020 г. 

19. Сдружение „Стъпка 
по стъпка” 

Организиране на информационни 
срещи и обучения 

21.09.2020 7 168,00 лв. 31.12.2020 

20. „Варна иновации и 
предприемачество“ 

ЕООД 
 

Проучване и анализи, мониторинг и 
оценка на стратегията на МИГ 

21.09.2020 11 062,00 лв. 
 

30.12.2020 

 


