
 

                                                                                              РЕГИСТЪР 

НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 2022 Г. 

 

№ Име на физическо 

лице/юридическо лице, с който е 

сключен договора 

Предмет на 

сключения договор 

Основание за 

сключване на 

договора 

Срок на договора Цена на договора 

1. Договор за наем, сключен с 

„БАКЕ+“ООД  от 01.02.2017 г. 

Наем на офис Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

30.09.2023 г. 200,00 лв. с ДДС 

месечно 

2. Договор за интернет достъп с 

„ЛИНК+“ ООД от 01.03.2017 г. 

телефон Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

        30.09.2023 г. 30,00 лв. с ДДС 

месечно 

3 Договор с А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 

От 21.03.2017 г., анекс от 

21.03.2019 г., анекс от 26.10.2021 

г. 

Застраховка на 

техника и офис 

обзавеждане 

 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

30.09.2023 г. По тарифен план 

4. Договор с МИКРОИНВЕСТ ООД 

ОТ 2017 г. 

Актуализация на 

счетоводен софтуер 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

Годишна 

актуализация 

 103,43 лв. с ДДС 

5. Договор с ДЕРОЗ 76 ЕООД от 

17.04.2017 г., анекс №1 от 

28.12.2017г., анекс №2 от 

28.12.2018 г., анекс №3 от 

30.12.2019г., анекс №4 от 

Доставка на 

канцеларски 

материали и офис 

консумативи 

 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

31.12.2022 до 1500 лв. с ДДС 

    

 

 

 

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 



30.12.2020 г., анекс №5 от 

30.12.2021 г. 

6 Договор с МИЛЕКС 08 ООД  от 

16.03.2018 г., анекс №1 от 

28.12.2018, анекс № 2 от 

30.12.2019, анекс №3 от 

30.12.2020, анекс №4 от 

30.12.2021 г. 

Публикуване на 

покани за подаване 

на проектни 

предложения и 

други дейности, 

свързани със 

СВОМР на МИГ 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

31.12.2022 г. 360 лв. с ДДС за 

една публикация 

7 Договор с КИГ УНИСАТ ТВ 

ООД от 2018 година, анекс №1 от 

28.12.2018 г., анекс №2 от 

30.12.2019, анекс №3 от 

30.12.2020, анекс №4 от 

30.12.2021 г. 

Излъчване по 

местния канален 

канал в град 

Крумовград на 

покани и други 

събития, свързани с 

дейността на МИГ 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

31.12.2022 г. 113 лв. с ДДС на 

минута 

8 Договор с ЛИНК + ООД от 2018 

година, анекс №1 от 28.12.2018 г., 

анекс №2 от 30.12.2019, анекс №3 

от 30.12.2020, анекс №4 от 

30.12.2021 г. 

Излъчване по 

местния канален 

канал в град 

Момчилград на 

покани и други 

събития, свързани с 

дейността на МИГ 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

31.12.2022 г. 113 лв. с ДДС на 

минута 

9 Договор с СМАРТ УЕБ СОФТ 

ЕООД от 2019 г. 

Поддръжка на сайта 

на сдружението 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

30.09.2023 г. 89,00 лв. с ДДС 

месечно 

10 Договор с Български пощи ЕАД 

от 2020 г. 

Куриерски услуги Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

30.09.2023 г. По тарифен план 

11 Договор с Информационно 

обслужване АД от 17.01.2022 г. 

Електронен подпис Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

17.01.2025 г. 147 с ДДС 

12 Договор с Динчер Хабиб 

21.06.2022 г. 

правни услуги   Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

30.07.2022 г. 420 лв. с ДДС 

13 Договор №1 със Сдружение Провеждане на Чл.20, ал.4, т.3 от По план график 4534,00 с ДДС 



„Европа в диалог“ Кърджали от 

18.07.2022 г. 

информационни 

събития 

ЗОП 

14 Договор №2 с Палитра БГ ЕООД 

от 15.08.2022 г. 

Изработване на 

рекламни материали 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

23.12.2022 г. 15911,50 лв. с ДДС 

15 Договор с Информационно 

обслужване АД от 19.08.2022 г. 

Електронен подпис Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

19.08.2023 69 с ДДС 

16 Договор №3 с Глобал Нет 

Консулт ЕООД от 12.09.2022 г. 

Доставка на 

мултифункционално 

устройство 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

29.09.2022 г. 850 лв. с ДДС 

117 Договор №4 с Палитра БГ ЕООД  

от 15.09.2022 г. 

Заснемане и 

излъчване на 5 броя 

рекламни 

видиоклипове 

свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

23.12.2022 г. 6587 лв. с ДДС 

 Граждански договори в КППП по процедури на МИГ 

1. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР-  

ПРСР 2014-2020 Г. -  

№1/12.05.2022 г. .  с Красимира 

Кубинска  по процедура 

№BG06RDNP001- 19.586 - „МИГ 

МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД 

– МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ”- първи прием 

 

 

 

Оценка на 

подадените 

проектни 

предложения 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

21.06.2022 100 лв. за един 

проект на етап АСД 

и 79лв.  за един 

проект на етап ТФО. 

2. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР-  

ПРСР 2014-2020 Г. -  

Оценка на 

подадените 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

21.06.2022 100 лв. за един 

проект на етап АСД 



№2/12.05.2022 г. , с Стефка 

Кръстева по процедура 

№BG06RDNP001- 19.586 - „МИГ 

МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД 

– МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ”- първи прием 

 

 

 

проектни 

предложения 

и 79лв.  за един 

проект на етап ТФО. 

3. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР-  

ПРСР 2014-2020 Г. -  

№3/12.05.2022 г.  с Небахат 

Юсеин по процедура 

№BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ 

МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД 

– МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ”- първи прием 

 

 

Оценка на 

подадените 

проектни 

предложения 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

21.06.2022  100 лв. за един 

проект на етап АСД 

и 79лв.  за един 

проект на етап ТФО. 

4. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР-  

ПРСР 2014-2020 Г. -  №4 

/01.08.2022 г.  с Красимира 

Кубинска  по процедура 

BG06RDNP001-19.634 – МИГ 

Момчилград - Крумовград – 

мярка 7.2. “Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

Оценка на 

подадените 

проектни 

предложения 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

12.09.2022 г. 100 лв. за един 

проект на етап АСД 

и 79лв.  за един 

проект на етап ТФО. 



малка по мащаби 

инфраструктура“ – първи прием 

5. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР-  

ПРСР 2014-2020 Г. -  №5 

/01.08.2022 г.  с Даниела Салкина  

по процедура BG06RDNP001-

19.634 – МИГ Момчилград - 

Крумовград – мярка 7.2. 

“Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ – първи прием 

Оценка на 

подадените 

проектни 

предложения 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

12.09.2022 г. 100 лв. за един 

проект на етап АСД 

и 79лв.  за един 

проект на етап ТФО. 

6. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР-  

ПРСР 2014-2020 Г. -  №6 

/01.08.2022 г.  с Марийка 

Христозова  по процедура 

BG06RDNP001-19.634 – МИГ 

Момчилград - Крумовград – 

мярка 7.2. “Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ – първи прием 

Оценка на 

подадените 

проектни 

предложения 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

12.09.2022 г. 100 лв. за един 

проект на етап АСД 

и 79лв.  за един 

проект на етап ТФО. 

7. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР-  

ПРСР 2014-2020 Г. -  №7 

/17.08.2022 г.  с Красимира 

Кубинска BG06RDNP001-19.651 - 

МИГ Момчилград – Крумовград 

– Мярка 7.5 „Инвестиции за 

Оценка на 

подадените 

проектни 

предложения 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

29.09.2022 г. 100 лв. за един 

проект на етап АСД 

и 79лв.  за един 

проект на етап ТФО. 



публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ – 

първи прием 

8. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР-  

ПРСР 2014-2020 Г. -  №8 

/17.08.2022 г.  с Даниела Салкина 

BG06RDNP001-19.651 - МИГ 

Момчилград – Крумовград – 

Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ – 

първи прием 

Оценка на 

подадените 

проектни 

предложения 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

29.09.2022 г. 100 лв. за един 

проект на етап АСД 

и 79лв.  за един 

проект на етап ТФО. 

9. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР-  

ПРСР 2014-2020 Г. -  №8 

/17.08.2022 г.  с Марийка 

Христозова BG06RDNP001-

19.651 - МИГ Момчилград – 

Крумовград – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ – първи прием 

Оценка на 

подадените 

проектни 

предложения 

Чл.20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

29.09.2022 г. 100 лв. за един 

проект на етап АСД 

и 79лв.  за един 

проект на етап ТФО. 

 


