
№ 
Име на ФЛ или 

ЮЛ 

№ на договора 

/срок 
Основание Предмет 

1.  
ЕКОНТ 

ЕКСПРЕС ООД 

По клиентски 

номер 

СН0019/29.09.2012 

г. 

  Куриерски услуги 

2.  
„ Мобилтел” 

ЕАД 

№ 503284485 

14.12.2015 г. – 

14.12.2017 г. 

  
Абонатна услуга на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански” 

3.  
Община 

Сандански 

№ 111-03 

01.04.2016 г. – 

31.12.2023 г. 

  
наем офис на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански” 

4.  
„ АЙТИБИ” 

ЕООД 

№ 1/01.11.2016  г. 

01.11.2016 г. – 

31.12.2017 г. 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 

Поддържане на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

5.  
Ирина Борисова 

Илиева 

  

№ 1 

15.09.2016 г. - 

30.10.2023 г. 

чл. 68, ал.1, т.1 

от КТ – трудов 

договор 

на длъжност: Изпълнителен директор 

6.  
Елена 

Димитрова 

Туджарова 

№ 2 

15.09.2016 г. – 

30.10.2023 г. 

чл. 68, ал.1, т.1 

от КТ – трудов 

договор 

на длъжност: Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР 

7.  
Автономка 

Атанасова 

Ангелова 

№ 3 

15.09.2016 г. – 

30.10.2023 г. 

чл. 68, ал.1, т.1 

от КТ – трудов 

договор 

на длъжност: Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР 

8.  
Мирослава 

Александрова 

Петрова 

№ 4 

15.09.2016 г. - 

18.12.2018 г. 

чл. 68, ал.1, т.1 

от КТ – трудов 

договор 

на длъжност: Технически асистент 

9.  
Емилия 

Александрова 

Бакалова 

№ 5 

15.09.2016 г. - 

30.10.2023 г. 

чл. 68, ал.1, т.1 

от КТ – трудов 

договор 

на длъжност: Счетоводител 

http://www.mig-sandanski.eu/


10.  
„Одит Експерт – 

Стоянова“ ООД 

№ 2/01.12.2016 г. 

01.12.2016 г. - 

31.12.2017 г. 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 

Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

11.  
„Бомивес 64“ 

ЕООД 

№ 3/06.12.2016 г. 

06.12.2016 г. - 

29.12.2016 г. 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 
Изработка и монтаж на билборд, информационна табела и банер 

12.  
„ АЙТИБИ” 

ЕООД 

№ 4/26.10.2017 г. 

26.10.2017 г. – 

17.11.2017 г. 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 
Доставка на офис оборудване 

13.  „Делта И“ ООД 

№ 5/27.10.2017 г. 

27.10.2017 г. – 

29.12.2017 г. 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 

Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури, печатни материали и 

изработване на рекламни материали за популяризиране на дейността на 

МИГ Сандански 

14.  

„Обединени 

Български 

Консултанти“ 

ООд 

№ 6/13.11.2017 г. 

13.11.2017 г. – 

29.12.2017 г. 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 
Проучвания и анализи на територията на МИГ Сандански 

15.  
Стилиян 

Любомиров 

Рупов 

№ 1/08.12.2017 г. 

12.12.2017 г. – 

13.12.2017 г. 

Граждански 

договор 

Изготвяне и презентиране на тема: „Подготовка на проекти по подмерки 

7.2, 7.5, 8.1, 8.3 и 8.5 от СВОМР“ 

16.  
Стилиян 

Любомиров 

Рупов 

№ 2/11.12.2017 г. 

19.12.2017 г. – 

20.12.2017 г. 

Граждански 

договор 

Изготвяне и презентиране на тема: „Подготовка на проекти и бизнес 

планове по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4 от СВОМР“ 

17.  
Янислава 

Стоянова 

Вангелова 

№ 3/11.12.2017 г. 

11.12.2017 г. – 

29.12.2017 г. 

Граждански 

договор 
„Изготвяне на междинна оценка на стратегията за ВОМР“ 

18.  
„ АЙТИБИ” 

ЕООД 

№ 7/05.01.2018  г. 

01.01.2018 г. – 

31.12.2018 г. 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 

Поддръжка на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

19.  
Георги 

Радостинов 

№ 4/28.05.2018 г. 

29.05.2018 г. – 

Граждански 

договор 

Изготвяне и презентиране на тема: „Оценка на проекти подадени по 

СВОМР“ 

http://www.mig-sandanski.eu/


Стратиев 30.05.2018 г. 

20.  
Янислава 

Стоянова 

Вангелова 

№ 5/2018 г. от 

03.10.2018 г. 

04.10.2018 г. – 

05.10.2018 г. 

Граждански 

договор 

Лектор в двудневно обучение на местни лидери на тема: „Подготовка на 

проекти по подмярка 7.2 от СВОМР“ 

21.  
Стилиян 

Любомиров 

Рупов 

№ 6/2018 г. от 

26.10.2018 г.  

29.10.2018 г. – 

30.10.2018 г. 

Граждански 

договор 

Лектор в двудневно обучение на местни лидери на тема: „Подготовка на 

проекти и бизнес планове по подмярка 4.1 и 4.2 от СВОМР“ 

22.  
„ИСТИКОН“ 

ЕООД 

№ 8/19.11.2018 г. 

01.01.2018 г. – 

31.12.2018 г. 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 

Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански 

23.  
„Партнер БГ“ 

ЕООД 

№ 9/29.11.2018 г. 

29.11.2018 г. – 

28.12.2018 г. 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 

„Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури  и изработване на 

рекламни материали за популяризиране на дейността на МИГ Сандански“ 

24.  
Гергана 

Живкова Дудова 

№ 7/23.11.2018 г. 

Пет работни дни, в 

периода от 

23.11.2018 г. – 

03.01.2019 г. 

Граждански 

договор 

Секретар на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ 

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР 

на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ от 

ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя 

на УС 

25.  
Димитър 

Красимиров 

Андонов 

№ 8/23.11.2018 г. 

Пет работни дни, в 

периода от 

23.11.2018 г. – 

03.01.2019 г. 

Граждански 

договор 

Председател на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.046 по 

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията 

за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. 

на Председателя на УС 

26.  
Ани Василева 

Симеонова 

№ 9/23.11.2018 г. 

23.11.2018 г. – 

21.12.2018 г. 

Граждански 

договор 

Оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ 

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР 

на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ от 



ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя 

на УС. Етап: ОАСД 

27.  
Стефан Иванов 

Савов 

№ 10/23.11.2018 г. 

23.11.2018 г. – 

21.12.2018 г. 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.046 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 

2 от 19.11.2018 г. на Председателя на УС. Етап: ОАСД 

28.  
Красимир 

Евгениев Динчев 

№ 11/23.11.2018 г. 

23.11.2018 г. – 

21.12.2018 г. 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.046 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 

2 от 19.11.2018 г. на Председателя на УС. Етап: ОАСД 

29.  
Янислава 

Стоянова 

Вангелова 

№ 12/04.12.2018 г. 

05.12.2018 г. – 

06.12.2018 г. 

Граждански 

договор 

Лектор в двудневно обучение на местни лидери на тема: „Изпълнение и 

отчитане на проекти по СВОМР“ 

30.  
Янислава 

Стоянова 

Вангелова 

№ 13/10.12.2018 г. 

10.12.2018 г. – 

27.12.2018 г. 

Граждански 

договор 
„Изготвяне на междинна оценка на стратегията за ВОМР“ 

31.  
Мирослава 

Александрова 

Петрова 

№ 6/18.12.2018 г. 

18.12.2018 г. - 

30.10.2023 г. 

чл. 68, ал.1, т.1 

от КТ – трудов 

договор 

на длъжност: Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР 

32.  
Иван Николаев 

Попов 

№ 7/18.12.2018 г. 

18.12.2018 г. - 

30.10.2023 г. 

чл. 68, ал.1, т.1 

от КТ – трудов 

договор 

на длъжност: Технически асистент 

33.  
Ани Василева 

Симеонова 

№ 14/21.12.2018 г. 

21.12.2018 г. – 

Граждански 

договор 

Оценител в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.046 по подмярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ 



03.01.2019 г. от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР 

на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ от 

ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя 

на УС. Етап: ТФО 

34.  
Красимир 

Евгениев Динчев  

№ 15/21.12.2018 г. 

21.12.2018 г. – 

03.01.2019 г. 

Граждански 

договор 

Външен експерт -оценител в КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.046 по  подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 

2 от 19.11.2018 г. на Председателя на УС.  Етап: ТФО 

35.  
Стефан Иванов 

Савов 

№ 16/21.12.2018 г. 

21.12.2018 г. – 

03.01.2019 г. 

Граждански 

договор 

Външен експерт -оценител в КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.046 по 

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията 

за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно Заповед № 2 от 19.11.2018 г. 

на Председателя на УС.  Етап: ТФО 

36.  
„АЙТИБИ“ 

ЕООД 

№ 10/04.01.2019  г. 

04.01.2019 г. – 

31.12.2019 г. 

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

„Поддръжка на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ 

“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

37.  
Гергана 

Живкова Дудова 

№ 18/09.01.2019 г. 

Пет работни дни, в 

периода от 

09.01.2019 г. – 

18.02.2019 г. 

Граждански 

договор 

Секретар на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.082-S1 по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г., съгласно Заповед № 3 от 

08.01.2019 г. на Заместник-председателя на УС. 

38.  
Димитър 

Красимиров 

Андонов 

№ 19/09.01.2019 г. 

Пет работни дни, в 

периода от 

09.01.2019 г. – 

18.02.2019 г. 

Граждански 

договор 

Председател на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.082-S1 по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г., съгласно Заповед № 3 от 

08.01.2019 г. на Заместник-председателя на УС. 



39.  
Красимир 

Евгениев Динчев  

№ 20/09.01.2019 г. 

09.01.2019 г. – 

06.02.2019 г. 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.082 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г., съгласно Заповед № 3 от 

08.01.2019 г. на Заместник-председателя на УС. Етап: ОАСД 

40.  
Стефан Иванов 

Савов 

№ 21/09.01.2019 г. 

09.01.2019 г. – 

06.02.2019 г. 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.082-S1 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г., съгласно Заповед № 3 от 

08.01.2019 г. на Заместник-председателя на УС. Етап: ОАСД 

41.  
Христина 

Тодорова 

Панайотова 

№ 22/11.01.2019 г. 

11.01.2019 г. – 

06.02.2019 г. 

Граждански 

договор 

Оценител в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.082 по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за 

ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г., съгласно Заповед № 3 от 08.01.2019 г. 

на Заместник-председателя на УС. Етап: ОАСД 

42.  
Ани Василева 

Симеонова 

№ 23/23.01.2019 г. 

 

Граждански 

договор 

Оценител в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.102 – МИГ 

Сандански – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - 

МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № 4 от 

22.01.2019 г. на Председателя на УС. Етап: ОАСД 

43.  
Красимир 

Евгениев Динчев  

№ 24/23.01.2019 г. 

 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.102 – МИГ Сандански – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно Заповед 

№ 4 от 22.01.2019 г. на Председателя на УС. Етап: ОАСД 

44.  
Стефан Иванов 

Савов 

№ 25/23.01.2019 г. 

 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.102 – МИГ Сандански – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно Заповед 

№ 4 от 22.01.2019 г. на Председателя на УС. Етап: ОАСД 



45.  
Гергана 

Живкова Дудова 

№ 26/23.01.2019 г. 

Пет работни дни, в 

периода от 

23.01.2019 г. – 

04.03.2019 г. 

Граждански 

договор 

Секретар на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.102 – МИГ 

Сандански – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - 

МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № 4 от 

22.01.2019 г. на Председателя на УС. 

46.  
Димитър 

Красимиров 

Андонов 

№ 27/23.01.2019 г. 

Пет работни дни, в 

периода от 

23.01.2019 г. – 

04.03.2019 г. 

Граждански 

договор 

Председател на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.102 – МИГ 

Сандански – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - 

МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № 4 от 

22.01.2019 г. на Председателя на УС. 

47.  
Красимир 

Евгениев Динчев  

№ 28/06.02.2019 г. 

06.02.2019 г. – 

18.02.2019 г. 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.082 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г., съгласно Заповед № 3 от 

08.01.2019 г. на Заместник-председателя на УС. Етап: ТФО 

48.  
Стефан Иванов 

Савов 

№ 29/06.02.2019 г. 

06.02.2019 г. – 

18.02.2019 г. 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.082 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г., съгласно Заповед № 3 от 

08.01.2019 г. на Заместник-председателя на УС. Етап: ТФО 

49.  
Христина 

Тодорова 

Панайотова 

№ 30/06.02.2019 г. 

06.02.2019 г. – 

18.02.2019 г. 

Граждански 

договор 

Оценител в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.082-S1 по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“ от ПРСР 2014-2020 г., съгласно Заповед № 3 от 

08.01.2019 г. на Заместник-председателя на УС. Етап: ТФО 

50.  
Ани Василева 

Симеонова 

№ 31/22.02.2019 г. 

 

Граждански 

договор 

Оценител в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.102 – МИГ 

Сандански – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - 

МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № 4 от 

22.01.2019 г. на Председателя на УС. Етап: ТФО 



51.  
Красимир 

Евгениев Динчев  

№ 32/22.02.2019 г. 

 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.102 – МИГ Сандански – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно Заповед 

№ 4 от 22.01.2019 г. на Председателя на УС. Етап: ТФО 

52.  
Стефан Иванов 

Савов 

№ 33/22.02.2019 г. 

 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.102 – МИГ Сандански – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно Заповед 

№ 4 от 22.01.2019 г. на Председателя на УС. Етап: ТФО 

53.  
„Бомивес 64“ 

ЕООД 

№ 11/11.03.2019 г. 

11.03.2019 г. - 

15.08.2019 г. 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 

„Дейности по осигуряване на публичност – изработване на 

информационна табела и подготовка и отпечатване на брошура“ 

54.  
Ирина Борисова 

Илиева 

  

№ 1/12.03.2019 г. 

12.03.2019 г. 

20.08.2019 г. 

чл. 110 от КТ – 

допълнителен 

трудов договор 

при същия 

работодател и 
Договор № 

РД50-

15/20.02.2019 г. 

На длъжност: КООРДИНАТОР ПРОЕКТ 

 

55.  
Янислава 

Стоянова 

Вангелова 

№ 34/18.03.2019 г. 

19.03.2019 г. – 

20.03.2019 г. 

Граждански 

договор 

Лектор в двудневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка на 

проекти“ по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от СВОМР”   

56.  
Янислава 

Стоянова 

Вангелова 

№ 35/20.03.2019 г. 

21.03.2019 г. – 

22.03.2019 г. 

Граждански 

договор 

Лектор в двудневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка на 

проекти“ по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от СВОМР”   

57.  
„СТЕНЛИ И КО 

КОНСУЛТ“ 

ЕООД 

№ 12/02.04.2019 г. 
чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 

Проучвания и изготвяне на анализи на следните теми: 1."Иновационен 

потенциал на микро предприятията от територията на МИГ Сандански"; 

2."Предварително проучване на използвани съвременни методи и подходи 

за промотиране на местните идентичности в други региони на Европа с 

цел възможното им прилагане за целите на бъдещия проект за 



сътрудничество" 

58.  
„СТЕНЛИ И КО 

КОНСУЛТ“ 

ЕООД 

№ 13/08.04.2019 г. 
чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 

„Организиране и провеждане на среща и заседания с потенциалния 

партньор и служители на МИГ Сандански, УС и ОС и експерти по 

проекта“ 

59.  
Гергана 

Живкова Дудова 

№ 36/19.04.2019 г. 

Десет дни, в 

периода от 

19.04.2019 г. – 

04.06.2019 г. 

Граждански 

договор 

Секретар на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.147 МИГ 

Сандански –  подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно Заповед 

№ 5 от 17.04.2019 г. на Председателя на УС. 

60.  
Димитър 

Красимиров 

Андонов 

№ 37/19.04.2019 г. 

Десет дни, в 

периода от 

19.04.2019 г. – 

04.06.2019 г. 

Граждански 

договор 

Председател на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.147 МИГ 

Сандански –  подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно Заповед 

№ 5 от 17.04.2019 г. на Председателя на УС. 

61.  
Красимир 

Евгениев Динчев  

№ 38/19.04.2019 г. 

19.04.2019 г. – 

31.05.2019 г. 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.147 МИГ Сандански –  подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г.,  

съгласно Заповед № 5 от 17.04.2019 г. на Председателя на УС. Етап: 

ОАСД 

62.  
Стефан Иванов 

Савов 

№ 39/19.04.2019 г. 

19.04.2019 г. – 

31.05.2019 г. 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.147 МИГ Сандански –  подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г.,  

съгласно Заповед № 5 от 17.04.2019 г. на Председателя на УС. Етап: 

ОАСД 

63.  
Христина 

Тодорова 

Панайотова 

№ 40/19.04.2019 г. 

19.04.2019 г. – 

31.05.2019 г. 

Граждански 

договор 

Оценител в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.147 МИГ 

Сандански –  подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г.,  съгласно Заповед 

№ 5 от 17.04.2019 г. на Председателя на УС. Етап: ОАСД 



64.  
Георги Стоянов 

Стоянов 

№ 14/17.05.2019 г. 

- 20.07.2019 г. 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 
"Консултации, свързани с разработването на проект за сътрудничество" 

65.  
Красимир 

Евгениев Динчев  

№ 41/31.05.2019 г. 

31.05.2019 г. – 

04.06.2019 г. 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.147 МИГ Сандански –  подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г.,  

съгласно Заповед № 5 от 17.04.2019 г. на Председателя на УС. Етап: ТФО 

66.  
Стефан Иванов 

Савов 

№ 42/31.05.2019 г. 

31.05.2019 г. – 

04.06.2019 г. 

Граждански 

договор 

Външен експерт - оценител на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.147 МИГ Сандански –  подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г.,  

съгласно Заповед № 5 от 17.04.2019 г. на Председателя на УС. Етап: ТФО 

67.  
Христина 

Тодорова 

Панайотова 

№ 43/31.05.2019 г. 

31.05.2019 г. – 

04.06.2019 г. 

Граждански 

договор 

Оценител в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.147 МИГ 

Сандански –  подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г.,  съгласно Заповед 

№ 5 от 17.04.2019 г. на Председателя на УС. Етап: ТФО 

68.  
Георги 

Радостинов 

Стратиев 

№ 44/14.06.2019 г. 

17.06.2019 г. – 

18.06.2019 г. 

Граждански 

договор 

Лектор в двудневно обучение за местни лидери на тема: „Изпълнение и 

управление на проекти към СВОМР на МИГ Сандански в 

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 

в България (ИСУН 2020)“ 

69.  
Янислава 

Стоянова 

Вангелова 

№ 45/26.06.2019 г. 

27.06.2019 г. – 

28.06.2019 г. 

Граждански 

договор 

Лектор в двудневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка на 

проектни предложения по подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по 

горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ 

от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване 

жизнеспособността на горите“ от СВОМР на МИГ Сандански 

70.  
Ася Сашова 

Велкова 

№ 46/05.08.2019 г. 

08.08.2019 г. –  

09.08.2019 г. 

Граждански 

договор 

Лектор в двудневно обучение на местни лидери на тема: „Подготовка и 

провеждане на процедури по реда на ЗОП и ПМС 160“ 

71.  
„Бомивес 64“ 

ЕООД 

№ 15/ 09.10.2019 г. 

09.10.2019 г. – 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 

„Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури и изработване на 

рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ Сандански“ 



27.12.2019 г. 

72.  
Янислава 

Стоянова 

Вангелова 

№ 47 / 02.12.2019г. 

02.12.2019 г. - 

31.12.2019 г. 

Граждански 

договор 
„Изготвяне на междинна оценка на стратегията за ВОМР“ 

73.  
Янислава 

Стоянова 

Вангелова 

№ 48/2019 г. 

12.12.2019 г.- 

13.12.2019 г. 

Граждански 

договор 

Лектор в двудневно обучение на тема: „Изготвяне на документи за искане 

за авансово, междинно и окончателно плащане“ 

74.  
„АЙТИБИ“ 

ЕООД 

№ 16/03.01.2020  г. 

03.01.2020 г. – 

31.12.2020 г. 

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

„Поддръжка на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ 

“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

75.  

"Обединени 

Български 

Консултанти" 

ООД 

№ 17/14.04.2020 г. 

14.04.2020 г. – 

29.09.2020 г. 

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

"Провеждане на проучвания и изготвяне на анализи на следните теми: 1. " 

Анализ на възможностите за създаване на обща марка за земеделски 

продукти и съвместен маркетинг на територията на МИГ Сандански"; 2. " 

Анализ на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото 

развитие на територията на МИГ Сандански и удовлетвореността от 

прилагането на СВОМР в общността" 

76.  
Ася Сашова 

Велкова 

№ 49/22.06.2020 г. 

23.06.2020 г. – 

23.06.2020 г. 

Граждански 

договор 

Лектор в еднодневно обучение на тема: „Промени в закона за 

обществените поръчки и правилника за прилагането му“ 

77.  

Стилиян 

Любомиров 

Рупов 

№ 50/ 09.07.2020 г. 

10.07.2020 г. – 

10.07.2020 г. 

Граждански 

договор 

Лектор в еднодневно обучение на тема: „Електронно кандидатстване в 

ИСУН по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по 

горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ 

78.  

Мария 

Методиева 

Колибарска 

№ 51 /17.07.2020 г. 

20.07.2020 г. – 

20.07.2020 г. 

Граждански 

договор 

Лектор в еднодневно обучение на тема: „Отчитане на видове СМР по реда 

на ЗУТ, изпълнени по договори, финансирани чрез СВОМР на МИГ 

Сандански“ 

79.  
„Партнер БГ“ 

ЕООД 

№ 18 /12.11.2020 г. 

12.11.2020 г.-  

30.12.2020 г. 

чл.20, ал.4, т. 3 

от ЗОП 

„Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури и изработване на 

рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ Сандански“ 



 

80.  
„ИСТИКОН“ 

ЕООД 

№ 19/20.11.2020 г. 

01.01.2020 г. – 

31.12.2020 г. 

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

„Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

81.  
Янислава 

Стоянова 

Вангелова 

№ 52 / 01.12.2020г. 

01.12.2020 г. - 

31.12.2020 г. 

Граждански 

договор 
„Изготвяне на междинна оценка на стратегията за ВОМР“ 

82.  
„АЙТИБИ“ 

ЕООД 

№ 20/04.01.2021  г. 

04.01.2021 г. – 

31.12.2021 г. 

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

„Поддръжка на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ 

“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 


