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на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“  
1  

МИГ   ЛУКОВИТ - РОМАН  

  

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 2021 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 ГДУ №  

1/05.01.2021г. 

услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

Системна поддръжка на сайта, 

Публикуване на документи  

Георги Цветославов 

Георгиев  

31.12.2021г.  1068,00 лв. 

2 Договор № 14 / 

19.02.2021г. 

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“  

31.12.2021г.  16 публикации по 

360,00 лв. 

Общо 5 760,00 лв. 
 

3 ГД 49/24.02.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.475 МИГ 

Луковит-Роман мярка 19-7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за 

водено от общностите местно 

развитие на „Местна 

Васка Николова 

Каптебилова 

05.04.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 
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инициативна група Луковит-

Роман” 

4 ГД 50/24.02.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.475 МИГ 

Луковит-Роман мярка 19-7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за 

водено от общностите местно 

развитие на „Местна 

инициативна група Луковит-

Роман” 

Десислава Трифонова 

Аспарухова 

05.04.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

5 ГД 51/24.02.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.475 МИГ 

Луковит-Роман мярка 19-7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за 

водено от общностите местно 

развитие на „Местна 

инициативна група Луковит-

Роман” 

Бистра Христова 

Лазарова 

05.04.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

6 Договор № 15 / 

01.03.2021г. 

услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Консултантска услуга – 

подготовка на процедури за 

прием на проекти 

Албена Георгиева 

Искиджийска 

31.08.2021г. 5 370,00 лв. 

7 Договор № 16 / 

21.04.2021г. 

услуга  Договор за предоставяне на 

временна безвъзмездна 

финансова помощ 

Евгения Давидова 

Петрова 

Срок до 

възстановява

не на 

3 200,00 лв. 
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изразходванит

е финанси за 

2021г.  

8 Договор № 17 / 

28.04.2021г. 

доставка  Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

Изработка и доставка на 

рекламни материали  

„Крес БГ“ ЕООД  31.12.2021г. 19 821,50 лв. 

9 ГД 52/05.05.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.420 „МИГ 

Луковит-Роман“ - мярка 19-4.1 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

Васка Николова 

Каптебилова 

17.06.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

10 ГД 53/05.05.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.420 „МИГ 

Луковит-Роман“ - мярка 19-4.1 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

Бистра Христова 

Лазарова 

17.06.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

11 ГД 54/05.05.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.420 „МИГ 

Луковит-Роман“ - мярка 19-4.1 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

Слава Тодорова 

Бахчеванска 

17.06.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

12 ГД 55/07.05.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.421 МИГ 

Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Слава Тодорова 

Бахчеванска 

18.06.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

13 ГД 56/07.05.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.421 МИГ 

Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Васка Николова 

Каптебилова 

18.06.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 
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14 ГД 57/07.05.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.421  МИГ 

Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Бистра Христова 

Лазарова 

18.06.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

15 ГД 58/07.05.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.423  „МИГ 

Луковит-Роман” мярка 19-4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

Бистра Христова 

Лазарова 

18.06.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

16 ГД 59/07.05.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.423  „МИГ 

Луковит-Роман” мярка 19-4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

Васка Николова 

Каптебилова 

18.06.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

17 ГД 60/07.05.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.423  „МИГ 

Луковит-Роман” мярка 19-4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

Слава Тодорова 

Бахчеванска 

18.06.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

18 Договор № 18 / 

18.05.2021г. 

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“ ЕООД  18.06.2021г. 6 294,60 лв. 

19 Договор № 19 / 

03.06.2021г. 

услуга  Договор за предоставяне на 

временна безвъзмездна 

финансова помощ 

Евгения Давидова 

Петрова 

Срок до 

възстановява

не на 

2 800,00 лв. 
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изразходванит

е финанси за 

2021г.  

20 Договор № 20 / 

04.06.2021г. 

услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Организиране, подготовка и 

провеждане на 

работни/информационни срещи, 

обучения, конференции и 

събитие-Празник „5 години 

Сдружение МИГ Луковит-

Роман“ в  

населените места на  

територията на МИГ  

Луковит-Роман за информиране 

и  

популяризиране на  

дейностите по изпълнение на 

СВОМР  

„Съни Сити“ ЕООД 31.12.2021г. 24 418,80лв. 

21 Анекс №1/ 

07.06.2021г.  към 

Договор № 

505581857/ 

11.04.2019 г. 

услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Стационарен телефон, мобилни 

телефони и Интернет 

„А1 България“ ЕАД 07.06.2023г. 113,00 лв. на месец 

22 Договор № 21/ 

18.06.2021г. 

услуга  Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

Консултантска услуга за 

провеждане междинен 

мониторинг и оценка на 

стратегията за ВОМР за 

изпълнение на задълженията  на 

МИГ  

Луковит - Роман по 

чл.34,параграф 3, буква „ж“ от 

Регламент (ЕС) 1303/2013 

„Про консулт ПМ“ 

ЕООД  

15.12.2021г.  1 790,00 лв. 
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23 Договор № 22/ 

18.06.2021г. 

услуга  Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

Услуга за разработване на 

проучване и анализ на  

територията  на МИГ  

Луковит - Роман  

„Про консулт ПМ“ 

ЕООД  

15.12.2021г.  4 691,00 лв. 

24 ГД 61/19.08.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG16RFOP002-2.100 МИГ 

Луковит-Роман „Подобряване на 

производствения капацитет в 

малки и средни предприятия в 

общините Луковит и Роман“  

Васка Николова 

Каптебилова 

29.09.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

25 ГД 62/19.08.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG16RFOP002-2.100 МИГ 

Луковит-Роман „Подобряване на 

производствения капацитет в 

малки и средни предприятия в 

общините Луковит и Роман“  

Димо Димитров Димов 29.09.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

26 ГД 63/19.08.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG16RFOP002-2.100 МИГ 

Луковит-Роман „Подобряване на 

производствения капацитет в 

малки и средни предприятия в 

общините Луковит и Роман“  

Слава Тодорова 

Бахчеванска 

29.09.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

27 ГД 64/16.09.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.475 МИГ 

Луковит-Роман: мярка 19-7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ – втори краен 

срок 

Бистра Христова 

Лазарова 

25.10.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 
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28 ГД 65/16.09.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.475 МИГ 

Луковит-Роман: мярка 19-7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ – втори краен 

срок 

Васка Николова 

Каптебилова 

25.10.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

29 ГД 66/16.09.2021г. 

 
услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Оценка на проекти по процедура 

BG06RDNP001-19.475 МИГ 

Луковит-Роман: мярка 19-7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ – втори краен 

срок 

Наталия Петрова 

Пачеманова 

25.10.2021г. 179,00 лв. на оценен 

проект; 

30 Договор за 

доставка от 

29.11.2021г. 

услуга  Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Доставка на зимни гуми за лек 

автомобил марка KORMORAN, 

модел SNOW 215/55 R16 97H XL 

 

„ДИАНА“ ООД 31.12.2021г. 417,11 лв. 

31 Договор № 

23/ 

22.12.2021г. 

услуга  Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП  

„Доставка на ИСФУ БИЗНЕС 

НАВИГАТОР – еднофирмен, 

1рм, PSQL Workgroup и  

БИЗНЕС НАВИГАТОР 

ЗАПЛАТИ - еднофирмен, мин(20 

лица)” на МИГ  

Луковит - Роман  

„Кей ДЖИ ЕС Консулт“ 

ЕООД  

31.12.2021г.  1490,34 лв. 

32 Договор от 

22.12.2021г. при 

общи условия за 

услуга Директно възлагане – 

чл.20, ал. 4, т.3 от ЗОП 

Абонамент за ползване на 

компютърни правно-

"СИЕЛА НОРМА" АД 23.12.2022г 282,00 лв. 



                                                                                                                

         

  
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“  
8  

ползване на 

компютърно 

правни-

информационни 

системи „Сиела“ 

информационни системи 

"Сиела" ("ПИС "Сиела") 

  

  

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

/Н. Иванова/  


