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операции в рамките на СВОМР“ и подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местноразвитие“ от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ 
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РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, 

 сключени от Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ с физически и юридически лица за предоставяне на услуги и доставки в изпълнение 

на Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-22/25.03.2019г. подмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за ВОМР“ за 2020 г. 
 

№ Номер  

и Дата на 

договора 

Обект на 

договора 

/услуга, 

доставка

,строите

лство/ 

Вид процедура  Предмет на договора Изпълнител 

/име на физическо 

лице, наименование на 

юридическо лице/ 

Срок Стойност 

в лева с ДДС и без ДДС 

/ако е приложимо/ 

1 Договор № 8/ 

17.01.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Създаване и реализиране на 

публикации в печатни и 

електронни медии 

ЕТ „Луковитски 

новини – Атанас 

Граждански – Свилена 

Гражданска“ 

31.12.2020г. 15 публикации по 360,00 

лв. 

Общо 5 400,00 лв. 

 

2 ГДУ № 

1/20.01.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Системна поддръжка на 

сайта, Публикуване на 

документи 

Георги Цветославов 

Георгиев 

31.12.2020г. 1068,00 лв. 

3 ГД 

7/20.02.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура 

BG05M09OP001-2.084 

МИГ Луковит-Роман 

„Приобщаване и активно 

включване на 

територията на общините 

Луковит и Роман“ от 

ОПРЧР 2014-2020 г. 

Васка Николова 

Каптебилова  

30.03.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 
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4 ГД 

8/20.02.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура BG05M09OP001-

2.084 МИГ Луковит-Роман 

„Приобщаване и активно 

включване на територията 

на общините Луковит и 

Роман“ от ОПРЧР 2014-2020 

г 

Цветелина Стефанова 

Василева 
30.03.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

5 ГД 

9/20.02.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура 

BG05M09OP001-2.084 

МИГ Луковит-Роман 

„Приобщаване и активно 

включване на 

територията на общините 

Луковит и Роман“ от 

ОПРЧР 2014-2020 г. 

Бистра Христова 

Лазарова  

30.03.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

6 ГД 10 

/26.02.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура 

BG05M09OP001-1.087 

МИГ Луковит-Роман 

„Активиране на 

безработни и неактивни 

лица в общините Луковит 

и Роман“ от ОПРЧР 2014-

2020 г. 

Слава Тодорова 

Бахчеванска  

06.04.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 
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7 ГД 11 

/26.02.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура 

BG05M09OP001-1.087 

МИГ Луковит-Роман 

„Активиране на 

безработни и неактивни 

лица в общините Луковит 

и Роман“ от ОПРЧР 2014-

2020 г. 

Наталия Петрова 

Пачеманова  

06.04.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

8 ГД 12 

/26.02.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура 

BG05M09OP001-1.087 

МИГ Луковит-Роман 

„Активиране на 

безработни и неактивни 

лица в общините Луковит 

и Роман“ от ОПРЧР 2014-

2020 г. 

Васка Николова 

Каптебилова 

06.04.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

9 Договор № 9/ 

16.03.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Консултантска услуга – 

подготовка на процедури за 

прием на проекти 

Георги Благоев 

Петров 

30.09.2020г. 10 710,00 лв. 

10 ГД 13 

/17.03.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура 

BG05M09OP001-2.085 

МИГ Луковит-Роман 

„Социално-икономическа 

интеграция на уязвими 

Васка Николова 

Каптебилова 

23.04.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 
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групи на територията на  

общините Луковит и 

Роман“ от ОПРЧР 2014-

2020 г. 

11 ГД 14 

/17.03.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура 

BG05M09OP001-2.085 

МИГ Луковит-Роман 

„Социално-икономическа 

интеграция на уязвими 

групи на територията на  

общините Луковит и 

Роман“ от ОПРЧР 2014-

2020 г. 

Цветелина 

Стефанова Василева 

23.04.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

12 ГД 15 

/17.03.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура 

BG05M09OP001-2.085 

МИГ Луковит-Роман 

„Социално-икономическа 

интеграция на уязвими 

групи на територията на  

общините Луковит и 

Роман“ от ОПРЧР 2014-

2020 г. 

Надя Славчева 

Ангелова 

23.04.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

13 Договор № 

10/ 

01.04.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – 

услуга по  логистика: 

организиране, подготовка 

и провеждане на 

„КЕТЪРИНГ И 

ЗАБАВЛЕНИЯ“ 

ЕООД 

31.12.2020г. 32 178,00лв. 
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чл.20, ал. 4, т.3 от 

ЗОП 

работни/информационни 

срещи, обучения и 

конференции в 

населените места на 

територията на МИГ 

Луковит-Роман за 

информиране и 

популяризиране на 

дейностите по изпълнение 

на СВОМР 

14 Договор № 

11/ 

03.04.2020г. 

доставка Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Изработка и доставка на 

рекламни материали 

„Крес БГ“ ЕООД 31.12.2020г. 14 430,00лв. 

15 ГД 16 

/04.05.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура 

BG05M09OP001-2.091 

МИГ Луковит-Роман 

„Предоставяне на 

социални и здравни 

услуги в общността в   

общините Луковит и 

Роман“ от ОПРЧР 2014-

2020 г. 

Бистра Христова 

Лазарова 

16.06.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

16 ГД 17 

/04.05.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура 

BG05M09OP001-2.091 

МИГ Луковит-Роман 

Цветелина Стефанова 

Василева 
16.06.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 
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„Предоставяне на 

социални и здравни 

услуги в общността в   

общините Луковит и 

Роман“ от ОПРЧР 2014-

2020 г. 

17 ГД 18 

/04.05.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура 

BG05M09OP001-2.091 

МИГ Луковит-Роман 

„Предоставяне на 

социални и здравни 

услуги в общността в   

общините Луковит и 

Роман“ от ОПРЧР 2014-

2020 г. 

Васка Николова 

Каптебилова 

16.06.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

18 ГД 19 

/04.06.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура BG 05М2ОP001-

3.021 МИГ Луковит-Роман 

„Подобряване на достъпа и 

повишаване на мотивацията 

на ученици от 

маргинализирани групи за 

включване в системата на 

професионалното 

образование“ от ОПНОИР 

2014-2020 г. 

Васка Николова 

Каптебилова 

10.07.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 
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19 ГД 20 

/04.06.2020 г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура BG 05М2ОP001-

3.021 МИГ Луковит-Роман 

„Подобряване на достъпа и 

повишаване на мотивацията 

на ученици от 

маргинализирани групи за 

включване в системата на 

професионалното 

образование“ от ОПНОИР 

2014-2020 г. 

Цветелина Стефанова 

Василева 

10.07.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

20 ГД 21 

/04.06.2020 г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура BG 05М2ОP001-

3.021 МИГ Луковит-Роман 

„Подобряване на достъпа и 

повишаване на мотивацията 

на ученици от 

маргинализирани групи за 

включване в системата на 

професионалното 

образование“ от ОПНОИР 

2014-2020 г. 

Христина Петкова 

Тодорова 

10.07.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

21 ГД 22 

/03.07.2020 г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура BG05М2ОP001-

3.022 МИГ Луковит-Роман 

„Подобряване на достъпа и 

повишаване на обхвата на 

децата от маргинализирани 

групи в системата на 

Васка Николова 

Каптебилова 

11.08.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 
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предучилищното 

образование в общините 

Луковит и Роман“ от 

ОПНОИР 2014-2020 г. 

22 ГД 23 

/03.07.2020 г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура BG05М2ОP001-

3.022 МИГ Луковит-Роман 

„Подобряване на достъпа и 

повишаване на обхвата на 

децата от маргинализирани 

групи в системата на 

предучилищното 

образование в общините 

Луковит и Роман“ от 

ОПНОИР 2014-2020 г. 

Цветелина Стефанова 

Василева 

11.08.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

23 ГД 24 

/03.07.2020 г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура BG05М2ОP001-

3.022 МИГ Луковит-Роман 

„Подобряване на достъпа и 

повишаване на обхвата на 

децата от маргинализирани 

групи в системата на 

предучилищното 

образование в общините 

Луковит и Роман“ от 

ОПНОИР 2014-2020 г. 

Христина Петкова 

Тодорова 

11.08.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

24 ГД 25 

/04.08.2020 г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура BG05М2ОP001-

3.024 МИГ Луковит-Роман 

Васка Николова 

Каптебилова 

11.09.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 
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„Подобряване на достъпа до 

училищно образование и 

намаляване на процента на 

учениците от 

маргинализирани групи, 

преждевременно напуснали 

училище“ от ОПНОИР 2014-

2020 г. 

25 ГД 26 

/04.08.2020 г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура BG05М2ОP001-

3.024 МИГ Луковит-Роман 

„Подобряване на достъпа до 

училищно образование и 

намаляване на процента на 

учениците от 

маргинализирани групи, 

преждевременно напуснали 

училище“ от ОПНОИР 2014-

2020 г. 

Цветелина Стефанова 

Василева 

11.09.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

26 ГД 27 

/04.08.2020 г 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по 

процедура BG05М2ОP001-

3.024 МИГ Луковит-Роман 

„Подобряване на достъпа до 

училищно образование и 

намаляване на процента на 

учениците от 

маргинализирани групи, 

преждевременно напуснали 

Христо Борисов 

Аламинов 

11.09.2020г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 



                                                                                                              
      

МИГ   ЛУКОВИТ - РОМАН 

 
Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие  № РД 50-22/25.03.2019г . за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на СВОМР“ и подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местноразвитие“ от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ 
10 

 

 

 

Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Луковит-Роман“.......п........ 

/Н. Иванова/ 

училище“ от ОПНОИР 2014-

2020 г. 

27 Договор  за 

доставка от 

17.08.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Доставка на обзавеждане и 

оборудване по Споразумение 

№ РД 50-22/25.03.2019г.по 

подмярка 19.2 и във връзка 

с изпълнение на подмярка 

19.4 от ПРСР 2014-2020г. 

„МИГТЕХ“ ООД 17.09.2020г. 3913,00 лв. 

28 Договор № 

12/ 

31.08.2020г. 

услуга Директно 

възлагане – чл.20, 

ал. 4, т.3 от ЗОП 

Услуга за разработване на 

проучвания и анализи на 

територията  на МИГ 

Луковит - Роман 

„Про консулт ПМ“ 

ЕООД 

15.11.2020г. 4691,00 лв. 


