
№ по 
ред

Избран изпълнител: Дейност Дата на сключване 
Стойност на 

поръчката в лв. с 
ДДС

Краен срок 
на договора

1 СНЦ "Нашето бъдеще - Омуртаг"

Консултантска услуга, представляваща експерт-на 
помощ във връзка с изготвяне на Насоките за 
кандидатстване на 4 бр. мерки от СВОМР на МИГ 
Павликени - Полски Тръмбеш

04.01.2019 г. 7200.00 31.01.2019 г.

2 "Клоринд 2" ООД
Домейн, хостинг , техническа поддръжка и бекъп на 
информацията на сайта 
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/ 

08.01.2019 г. 300.00 лв. 07.01.2020 г.

3 "Клоринд 2" ООД
Домейн, хостинг , техническа поддръжка и бекъп на 
информацията на сайта 
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/  - анекс

22.11.2019 г. 300.00 лв. 07.01.2021 г.

4 ПИБ Велико Търново АД
За откриване и водене на банкова сметка и 
предоставяне на платежни услуги

15.02.2019 г.

18.50 лв. пакетна 
цена на месец и 

допълнителни съгл. 
Тарифата за такси и 

коми-сионна на 
банката

безсрочен

5 ПИБ Велико Търново АД
За предоставяне  овърдрафт по разплащателна 
сметка 15.02.2019 г. до 100 000.00 лв. 09.02.2022 г.

6 ИТ експерт ВТ ЕООД Закупуване и доставка на 3 бр. преносими компютри 05.03.2019 г. 5 250.00 лв. 31.03.2019 г.

7 ИК Борба АД
Създаване и реализиране на публикации в печатни 
медии 

01.04.2019 г.
233.00 лв. за 
публикация

31.12.2019 г.

8
"Артлайт" ЕООД Изготвяне на рекламни и  информационни 

материали
02.04.2019 г. 20696.40 лв. 15.5.2019 г.

9 Сдружение "Младежи за развитие 
на Лясковец"

Организиране на еднодневни информационни 
срещи/ за най-малко 10 участника/ за представяне 
на СВОМР и възможностите за кандидатстване с 
проекти

11.04.2019 г.
210.00 лв. за инф. 

среща
31.12.2019 г.

10
"Вестел - БГ" ООД

Месечна поддръжка и обновяване на уеб сайта на 
СНЦ МИГ Павликени - П. Тръмбеш 01.06.2019 г.

84.00 лв./месец 01.06.2020 г.

11 "Биб транс" ЕООД
Обучение на екипа и членовете на КВО - 4дневно 
посещение в чужбина в страна член на ЕС за обмен 
на добри практики

27.06.2019 г. 14000.00 лв. 31.12.2019 г.

РЕГИСТЪР  НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ ДИРЕКТНИ ВЪЗЛАГАНИЯ ЗА 2019 г. 

Юридически лица



12 "Дичев и Ко" ЕООД
Обучение на местни лидери двудневно /или две 
еднодневни/ за най-малко 10 участника

01.08.2019 г. 1220.00 лв. 31.12.2019 г.

13 Сдружение "Грийн"
Изготвяне на 3 бр. проучвания и анализи на 
територията на МИГ Павликени - П. Тръмбеш

02.09.2019 г. 12030.00 лв. 20.12.2019 г.

14
Сдружение "Център за регионално 
развитие и инициативи"

Консултантска услуга, представляваща експерт-на 
помощ във връзка с изготвяне на Насоките за 
кандидатстване по 2 бр. мерки от СВОМР на МИГ 
Павликени - Полски Тръмбеш

25.10.2019 г. 3360.00 лв. 16.12.2019 г.

15 "Пладес" ЕООД
Брандиране на автомобил за нуждите на МИГ 
Павликени - П.Тръмбеш

04.11.2019 г. 96.00 лв. 30.11.2019 г.

16 "Сириус ВТ" ЕООД
Изготвяне на рекламни материали за нуждите на 
МИГ Павликени - П. Тръмбеш

04.11.2019 г. 8350.00 лв. 30.11.2019 г.

17 "Бийони 19" ЕООД
Изготвяне на мониторинг и оценка на стратегията за 
ВОМР 

25.11.2019 г. 1680.00 лв. 20.12.2019 г.

18 "Сиела Норма" АД
Осигуряване на лицензиран правно-информационен 
софтуер за срок от 12 месеца за нуждите на МИГ 
Павликени - П. Тръмбеш

13.12.2019 г. 1200.00 лв. 20.12.2020 г.

1
Граждански договор - Йордан 
Георгиев Петров

Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка МИГ 02 Местни 
инициативи за заетост на територията на общините 
Павликени и П. Тръмбеш като външен експерт 
оценител

4.6.2019 г.

100 лв. за оценен 
проект на етап АСД 
и 120 лв. за оценен 

проект на етап 
техническа и 

финансова оценка 
/ТФО/

12.07.2019 г.

2
Граждански договор - Георги 
Иванов Коларов

Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка МИГ 02 Местни 
инициативи за заетост на територията на общините 
Павликени и П. Тръмбеш като външен експерт 
оценител

4.6.2019 г.

100 лв. за оценен 
проект на етап АСД 
и 120 лв. за оценен 

проект на етап 
техническа и 

финансова оценка 
/ТФО/

12.07.2019 г.

3
Граждански договор - Мария 
Йосифова Гиева

Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка МИГ 02 Местни 
инициативи за заетост на територията на общините 
Павликени и П. Тръмбеш като външен експерт 
оценител

4.6.2019 г.

100 лв. за оценен 
проект на етап АСД 
и 120 лв. за оценен 

проект на етап 
техническа и 

финансова оценка 
/ТФО/

12.07.2019 г.

Физически лица



4
Граждански договор - Йордан 
Георгиев Петров

Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка МИГ 05 Насърчаване на 
социалното предприемачество за заетост на 
уязвими групи на пазара на труда като външен 
експерт оценител

03.07.2019 г.

100 лв. за оценен 
проект на етап АСД 
и 120 лв. за оценен 

проект на етап 
техническа и 

финансова оценка 
/ТФО/

12.08.2019 г.

5
Граждански договор - Георги 
Иванов Коларов

Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка МИГ 05 Насърчаване на 
социалното предприемачество за заетост на 
уязвими групи на пазара на труда като външен 
експерт оценител

03.07.2019 г.

Съгл.заповед за 
одобрение на 

планирани разходи 
РД 09-

236/05.03.2019 

12.08.2019 г.

6
Граждански договор - Мария 
Йосифова Гиева

Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка МИГ 05 Насърчаване на 
социалното предприемачество за заетост на 
уязвими групи на пазара на труда като външен 
експерт оценител

03.07.2019 г.

100 лв. за оценен 
проект на етап АСД 
и 120 лв. за оценен 

проект на етап 
техническа и 

финансова оценка 
/ТФО/

12.08.2019 г.

7
Граждански договор - Йордан 
Георгиев Петров

Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка МИГ 03 По-добро 
здраве и работоспособност на заетите лица на 
територията на общините Павликени и Полски 
Тръмбеш

12.07.2019 г.

100 лв. за оценен 
проект на етап АСД 
и 120 лв. за оценен 

проект на етап 
техническа и 

финансова оценка 
/ТФО/

21.08.2019 г.

8
Граждански договор - Георги 
Иванов Коларов

Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка МИГ 03 По-добро 
здраве и работоспособност на заетите лица на 
територията на общините Павликени и Полски 
Тръмбеш

12.07.2019 г.

Съгл.заповед за 
одобрение на 

планирани разходи 
РД 09-

236/05.03.2019 

21.08.2019 г.



9
Граждански договор - Мария 
Йосифова Гиева

Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка МИГ 03 По-добро 
здраве и работоспособност на заетите лица на 
територията на общините Павликени и Полски 
Тръмбеш

12.07.2019 г.

100 лв. за оценен 
проект на етап АСД 
и 120 лв. за оценен 

проект на етап 
техническа и 

финансова оценка 
/ТФО/

21.08.2019 г.

10
Граждански договор - Елена 
Христова Аврамова

Подпомага членовете на КППП с право на глас при 
извършване на оценката и да дава експерт-но 
становище само в областта на поставените задачи 
по процедура за предоставяне на БФП по мярка 
МИГ 03 По-добро здраве и работоспо-собност на 
заетите лица на територията на об-щините 
Павликени и Полски Тръмбеш

12.08.2019 г.

90.00 лв. на 
човекоден съгл. 

одобрен бюджет за 
2019 г.

21.08.2019 г.

11
Граждански договор - Йордан 
Георгиев Петров

Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка МИГ 04 Социални 
иновации за активно социално включване

11.09.2019 г.

100 лв. за оценен 
проект на етап АСД 
и 120 лв. за оценен 

проект на етап 
техническа и 

финансова оценка 
/ТФО/

23.10.2019 г.

12
Граждански договор - Георги 
Иванов Коларов

Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка МИГ 04 Социални 
иновации за активно социално включване

11.09.2019 г.

Съгл.заповед за 
одобрение на 

планирани разходи 
РД 09-

236/05.03.2019 

23.10.2019 г.

13
Граждански договор - Мария 
Йосифова Гиева

Участие като член в работата на Комисията за 
подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка МИГ 04 Социални 
иновации за активно социално включване

11.09.2019 г.

100 лв. за оценен 
проект на етап АСД 
и 120 лв. за оценен 

проект на етап 
техническа и 

финансова оценка 
/ТФО/

23.10.2019 г.


