
РЕГИСТЪР  НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ ДИРЕКТНИ ВЪЗЛАГАНИЯ ЗА 2018г. 

Избран изпълнител Дейност Срок на договора 
Стойност на 

поръчката в лв. 

Физически лица  

Габриела Маринова 

Симеонова 

Участие в работата на Комисията за подбор на проектни 

предложения (КППП) по процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мерки от СВОМР на МИГ 

Исперих, в качеството си на: председател или секретар, или 

член на КППП - оценител с право на глас. 

29.03.2018г.-30.12.2020г. 80,00лв. 

Мария Влайкова Джамбазова Участие като член в работата на Комисията за подбор на  

проектни предложения (КППП)  по процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по мерки от  СВОМР на 

МИГ Исперих, в качеството си на външен експерт оценител. 

29.03.2018г.-30.12.2020г. 178,89лв. 

Павлина Савова Йончина Участие като член в работата на Комисията за подбор на  

проектни предложения (КППП)  по процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по мерки от  СВОМР на 

МИГ Исперих, в качеството си на външен експерт оценител. 

29.03.2018г.-30.12.2020г. 161,00лв. 

Павлин Тодоров Петров  Участие като член в работата на Комисията за подбор на  

проектни предложения (КППП)  по процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по мерки от  СВОМР на 

МИГ Исперих, в качеството си на външен експерт оценител. 

29.03.2018г.-30.12.2020г. 277,28лв. 

Нина Петрова Йолова  Извършване консултантска услуга за изготвяне на 

насоки/процедура за кандидатстване, включително формуляри и 

други документи, по следните мерки от Стратегията за ВОМР на 

МИГ Исперих: 

1. Мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти;  

2. Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности 

15.03.2018г.-30.05.2018г. 2702,00лв. 

Магдалена Аспарухова Радева Извършване консултантска услуга за изготвяне на 

насоки/процедура за кандидатстване, включително формуляри и 

други документи, по следните мерки от Стратегията за ВОМР на 

МИГ Исперих: 

1.Мярка 1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в 

земеделски стопанства от Стратегията за ВОМР на МИГ 

Исперих. 

23.05.2018г.-30.06.2018г. 1351,00лв. 



Анка Николова Василева почистване на наетите офис помещения на СНЦ “МИГ- ИСПЕРИХ” 02.01.2018г.- 31.12.2018г. 1080,00лв. 

Юридически лица 
СНЦ „Бизнесцентър – Исперих“ 

гр. Исперих 

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

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

БТК ЕАД Достовка на телекомуникационни услуги   04.07.2017г.-04.07.2019г. 1590,00лв. 

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

„Служба по трудова медицина“ 

ООД гр. Добрич 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 

извършване медицински прегледи на служителите на МИГ-Исперих 

25.04.2018г.-25.04.2019г. 168,00лв. 

РРС на БНР гр. Шумен Реализиране на радио рекламна кампания 19.01.2018г.-10.01.2019г. 2481,60лв. 

    
    

    

    

 


