
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони“ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“, № 1, ет. 1, офис 1, e-mail: mig@mig-novazagora.org, 

www.mig-novazagora.org 

 

 

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ МЕЖДУ СНЦ „МИГ – НОВА ЗАГОРА“ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 2022 г. 

 

Договор №/ 

дата 
Изпълнител на договор Предмет на договора 

Срок на 

договора 
Стойност /с ДДС/ 

Вид на 

процедура 

по избор 

1/04.01.2022 г. Анелия Веселинова Иванова 

Поддръжка на електронна страница на СНЦ 

„ МИГ – Нова Загора“ към подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони 

1 година  

/до 31.12.2022 г./ 

12 м по 89,00 лв. или 

1 068,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

2/18.01.2022 г. Преслав Адрианов Павлев 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

от 18.01.2022 г.  

до 25.02.2022 г. 
256,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

3/18.01.2021 г. Павлина Савова Йончина  

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

от 18.01.2022 г.  

до 25.02.2022 г. 
279,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

4/18.01.2022 г. Пламен Маринов Чингаров 
Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

от 18.01.2022 г.  

до 25.02.2022 г. 
258,00 лв. 

Директно 

възлагане 

mailto:mig@mig-novazagora.org
http://www.mig-novazagora.org/


 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони“ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“, № 1, ет. 1, офис 1, e-mail: mig@mig-novazagora.org, 

www.mig-novazagora.org 

19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

5/18.01.2022 г. Мария Влайкова Джамбазова 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

от 18.01.2022 г.  

до 25.02.2022 г. 
179,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

6/18.01.2022 г. Гергана Дончева Славова 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

от 18.01.2022 г.  

до 25.02.2022 г. 
160,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

7/18.01.2022 г. Даниел Дунев Кирчев 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

от 18.01.2022 г.  

до 25.02.2022 г. 
160,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

8/18.04.2022 г. Диньо Белев Господинов 

Извършване на оценка и анализ на следните 

теми: 

1. „Оценка на нагласите и мненията на 

представителите на местната общност 

относно работата на МИГ – Нова 

Загора по прилагането на стратегията 

До 18.06.2022 г. 

За 1. „Оценка на 

нагласите и мненията 

на представителите на 

местната общност 

относно работата на 

МИГ – Нова Загора по 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 
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за ВОМР. Изводи и препоръки за 

подобряване и оптимизация на 

дейността“; 

2. „Проучване в сферата на 

конкурентоспособност на МСП и 

възможности за създаване на нови 

предприятия и дейности на 

територията на МИГ. Изследване на 

моментното състояние на МСП, 

възможностите за развитие, 

капацитет за растеж, развитие на 

икономиката, иновативни за 

територията дейности и териториално 

изследване за нагласите на малките 

земеделски стопанства за развитие на 

бизнес и диверсификация на 

инвестиции и дейности.“ 

прилагането на 

стратегията за ВОМР. 

Изводи и препоръки за 

подобряване и 

оптимизация на 

дейността“ – сумата от 

4 691,00 лв.; 

 

За 2. „Проучване в 

сферата на 

конкурентоспособнос

т на МСП и 

възможности за 

създаване на нови 

предприятия и 

дейности на 

територията на МИГ. 

Изследване на 

моментното състояние 

на МСП, 

възможностите за 

развитие, капацитет за 

растеж, развитие на 

икономиката, 

иновативни за 

територията дейности 

и териториално 

изследване за 
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нагласите на малките 

земеделски стопанства 

за развитие на бизнес и 

диверсификация на 

инвестиции и 

дейности.“ – сумата от 

4 691,00 лв. 

 

Обща сума по 

договора: 

9 382,00 лв. 

9/01.06.2022 г. Лиляна Станева Стоянова 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

08.07.2022 г. 

Проверка за АСД за 1 

човекоден – 128,00 лв. 

Техническа и 

финансова оценка за 1 

човекоден – 128,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

10/01.06.2022г. Павлина Савова Йончина 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

08.07.2022 г. 
АСД – 100,00 лв. 

ТФО – 79,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

11/01.06.2022г. Пламен Маринов Чингаров 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

08.07.2022 г. 
АСД – 100,00 лв. 

ТФО – 79,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

12/01.06.2022г. Веселина Златкова Канева 
Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-
08.07.2022 г. 

АСД – 100,00 лв. 

ТФО – 79,00 лв. 

Директно 

възлагане 
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19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

13/01.06.2022г. Пламен Валентинов Юнгарев 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

08.07.2022 г. 

80,00 лв. за оценен 

проект/ извършено 

посещение на място за 

проекти, включващи 

СМР 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

14/01.06.2022г. Веселин Стоянов Василев 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.379 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

08.07.2022 г. 

80,00 лв. за оценен 

проект/ извършено 

посещение на място за 

проекти, включващи 

СМР 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

15/01.06.2022 г. Лиляна Станева Стоянова 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.379-S1 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

05.07.2022 г. 0,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

16/01.06.2022 г. Павлина Савова Йончина 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.379-S1 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

05.07.2022 г. 0,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

17/01.06.2022 г. Веселина Златкова Канева 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.379-S1 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

05.07.2022 г. 0,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 
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18/01.06.2022 г. Пламен Валентинов Юнгарев 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.379-S1 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

05.07.2022 г. 0,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

19/01.06.2022 г. Веселин Стоянов Василев 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.379-S1 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

05.07.2022 г. 0,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

20/01.06.2022 г. Пламен Маринов Чингаров 

Участие в КППП в процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.379-S1 „СВОМР на МИГ - Нова Загора, 

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

05.07.2022 г. 0,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

21/26.07.2022 г. Нина Димитрова Генчева 
Координатор по проект „Помощ за изготвяне 

на Стратегия за МИГ – Нова Загора“ 

До шест месеца 

след одобряване 

от УО на ПРСР 

на подаденото от 

МИГ – Нова 

Загора проектно 

предложение 

4 800,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

22/25.11.2022 г. Мария Йорданова Стефанова Мониторинг и оценка на СВОМР 23.12.2022 г. 1 790,00 лв. 

 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 
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РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ МЕЖДУ СНЦ „МИГ – НОВА ЗАГОРА“ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2022 г. 

 

Договор №/ 

дата 
Изпълнител на договор Предмет на договора 

Срок на 

договора 

Стойност /с ДДС/ Вид на 

процедура 

по избор 

1/10.01.2022 г. „Меридиан 26“ ООД 

Излъчване в местното радио „Нова“ обяви 

за прием на проектни предложения по 

обявени процедури от Стратегията за ВОМР 

на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 

Договорът за 

изпълнение 

влиза в сила от 

подписването 

му. 

Изпълнението на 

дейностите, 

предмет на 

договора, 

започва след 

получаване от 

Изпълнителя на 

възлагателно 

писмо от страна 

на Възложителя 

прием по процедура 

на МИГ -  обява за 

подмярка 6.4.1, 

излъчена по 2 пъти: 

- 28.03.2022 г.; 

- 29.03.2022 г. 

 

обща стойност, 

съгласно фактура № 

86 – 678,00 лв. 

 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

2/18.03.2022 г. 
„МЕДИГРУП БУРГАС“ 

ЕООД 

Предоставяне на пакет от услуги като 

служба по трудова медицина на СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“ 

1 година 145,20 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

3/26.04.2022 г. „ЕРАКС“ ЕООД 
Организиране и провеждане на обучителни 

и информационни мероприятия 

До 

31.12.2022 г., 
21 121,00 лв. 

Директно 

възлагане 
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считано от 

датата на 

подписването му 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

4/03.05.2022 г. 
ЕТ „МАРТИ – МАРТИН 

КИРЧЕВ“ 
Доставка на офис техника и оборудване 

от 03.05.2022 г. 

до пълното му 

изпълнение 

4 541,02 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

5/16.05.2022 г. „КРЕДО – 3М“ ООД 

Изработка и доставка на рекламен пакет във 

връзка с популяризиране на СВОМР за 2022 

г. на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 

от 16.05.2022 г. 

до пълното му 

изпълнение 

10 120,00 лв.  

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

Застрахователна 

полица  

№ 

087022050000291

6  

„Дженерали Застраховане“ 

АД 

Застраховка „Имущество за малък и среден 

бизнес“ 

12 месеца 

от 0:00 ч. на 

02.06.2022 г. 

до 24:00 ч. 

01.06.2023 г. 

31,62 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

Застрахователна 

полица  

№ 

BG/08/522001693

801 

„Дженерали Застраховане“ 

АД 

Комбинирана автомобилна застраховка 

„Автогрижа“: 

- Задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност“; 

- Застраховка „КАСКО на МПС“; 

- Застраховка „Злополука на лица в 

превозни средства“ 

12 месеца 

от 0:00 ч. на 

15.06.2022 г. 

до 23:59 ч. на 

14.06.2022г. 

1128,39 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

Застрахователна 

полица  

 № 

087022050000402

5 

Дженерали Застраховане“ АД 
Застраховка „Имущество за малък и среден 

бизнес“ 

от 0:00 ч. на 

28.07.2022 г. до 

24:00 ч. на 

27.07.2023 г. 

40,80 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

mailto:mig@mig-novazagora.org
http://www.mig-novazagora.org/


 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони“ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“, № 1, ет. 1, офис 1, e-mail: mig@mig-novazagora.org, 

www.mig-novazagora.org 

Застрахователна 

полица  

 № 

087022050000562

8 от 07.10.2022 г. 

Дженерали Застраховане“ АД 
Застраховка „Имущество за малък и среден 

бизнес“ 

от 0:00 ч. на 

16.10.2022 г. до 

24:00 ч. на 

15.10.2023 г. 

51,00 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

Застрахователна 

полица № 

087022050000659

5 от 22.11.2022 г. 

Дженерали Застраховане“ АД 
Застраховка „Имущество за малък и среден 

бизнес“ 

от 0:00 ч. на 

28.11.2022 г. до 

24:00 ч. на 

27.11.2023 г. 

52,32 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

6/25.11.2022 г. „ИНФОНОТАРИ“ 
Договор за предоставяне на квалифицирани 

удостоверителни услуги 

25.11.2022 г. до 

24.11.2025 г. 
133,20 лв. 

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

7/25.11.2022 г. 
„Централна кооперативна 

банка“ АД 

Договор за разплащателна сметка и 

издаване на международна фирмена дебитна 

карта Debit MasterCard Commercial 

  

Директно 

възлагане 

/чл. 20,ал. 4 

от ЗОП/ 

 

 

Председател УС: …………/п/…………… 

                               /Галя Захариева/ 

mailto:mig@mig-novazagora.org
http://www.mig-novazagora.org/

