
РЕГИСТЪР  НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ ДИРЕКТНИ ВЪЗЛАГАНИЯ ЗА 2017г. 

Избран изпълнител Дейност Срок на договора 

Стойност на 

поръчката в 

лв. 

Физически лица  

Яничка Петкова Труева Консултантска услуга за изготвяне на насоки за кандидатстване, 

включително формуляри и други документи, по следните мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих: 

1. Мярка ОПИК 1: Капацитет за растеж на МСП;  

2. Мярка ОПРЧР 1: Развитие на предприемачеството; 

3. Мярка ОПРЧР 2: Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности;  

17.05.2017г.-15.09.2017г. 3729,00 лв. 

Галина Петрова Иванова Провеждане на две двудневни обучения за местни лидери на тема: 

„Подготовка и управление на проекти по мерки от стратегията. 

Изисквания за работа в електронната платформа ИСУН 2020“ 

16.10.2017г.-30.11.2017г. 850,00лв. 

Милена Георгиева Николова Фасилитатор при провеждане на  Празник на МИГ - публично събитие 

на открито за популяризиране на Стратегията 

16.10.2017г.-30.10.2017г. 100,00лв. 

Юридически лица 
СНЦ „Бизнесцентър – Исперих“ 

гр. Исперих 

Наем на  офис 29.11.2016г.-30.09.2023г. 7 200,00 лв. 

„Европът 2000“ АД Куриерски услути 01.06.2015г. 300,00лв. 

БТК ЕАД Достовка на телекомуникационни услуги   26.04.2016г.-26.04.2018г. 1200,00лв. 

СОД Разград ООД Охрана на офис 28.05.2012г. 360,00 лв. 

„ФИНАНСИ, БИЗНЕС, 

СОФТУЕР“ ООД гр. София 

Актуализация и преструктуриране на Уеб сайта на МИГ-Исперих за 

целите на  многофондова стратегия, на БГ и EN с функции за управление 

на съдържанието и интегриране на съществуващата база данни от 

старата страницата на МИГ Исперих 

29.05.2017г.-30.06.2017г. 1200,00 лв. 

„Служба по трудова медицина“ 

ООД гр. Добрич 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и извършване 

медицински прегледи на служителите на МИГ-Исперих 

25.04.2017г.-25.04.2018г. 168,00 лв. 

„Форум за развитие на 

предприемачеството“ ЕООД гр. 

София 

Консултантска услуга за изготвяне на насоки за кандидатстване, 

включително формуляри и други документи, по следните мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих: 

1. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;  

2. Мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или 

разширяването на местни основни услуги за селското население, 

включително развлечения и култура, свързаната с тях 

инфраструктура“;  

3. Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна 

жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“;  

27.04.2017г.-30.12.2017г. 3729,00 лв. 

ЕТ „ВК Компютърс – Вежди Доставка на офис техника – документен скенер 19.07.2017г.28.07.2017г. 949,20 лв. 



Куйджуклу” гр. Исперих 

Сдружение „ГОРД - Раковски“ с. 

Раковски 

Консултантска услуга за извършване на  проучване на иновативни 

практики за интеграция на социално уязвими групи, приложими за  

мерки към Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих. 

27.04.2017г.-30.06.2017г. 4010,00 лв. 

РРС на БНР гр. Шумен Реализиране на радио рекламана кампания 30.01.2017г.-10.01.2018г. 2560,32 лв. 

ЕТ „ВК Компютърс – Вежди 

Куйджуклу” гр. Исперих 
Изработка и доставка на информационни  и рекламни материали за 

популяризиране дейността на МИГ Исперих 

12.10.2017г.-20.12.2017г. 5638,00 лв. 

 


