
№ по 

ред
№ на договора

Дата на 

сключване
Стойност Предмет Изпълнител

1 № РД 50-27/U-1 16.04.2018 3,150.00 лв.

Счетоводно – консултантско обслужване на сдружение МИГ 

Добричка» по Споразумение № РД50-27/05.04.2018г. за изпълнение 

на Стратегия за ВОМР в съответствие с българското счетоводно и 

данъчно законодателство

„ВЪЗХОД ГПМ” ООД 

2 № РД 50-27/D-1 18.04.2018 6,750.00 лв. Доставка на офис техника „МЕНОРА” ООД 

3 № РД 50-27/U-2 14.06.2018 12,510.00 лв.
Отпечатване на информационни и рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ
„ДЖИПИТИЕС“ ЕООД 

4 № РД 50-27/U-3 27.06.2018 3,040.00 лв.
Организиране на публични информационни събития – 10 

информационни семинари и една конференция
«ИДЕА ВИЖЪН» ЕООД

5 № РД50-27 / GD-01 02.07.2018 3,900.00 лв.

Изготвяне на  указания за кандидатстване, документации и контролни 

листи по под-мерки 19.2-7.2 и 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР на 

МИГ Добричка

Д. Димитрова

6 № РД 50-27/U-4 08.07.2018 2,300.00 лв.

(1) Редизайн, обновяване и подобряване функционалността на 

интернет - страницата на МИГ, (2) Актуализиране  и поддържане 

съдържанието на интернет - страницата на МИГ Добричка

«ДОБРИЧ НЕТ» ЕООД 

7 № РД50-27 / GD-02 03.09.2018 1,080.00 лв. Преводаческа услуга М. Василева

8 № РД 50-27/U-5 16.10.2018 1,220.00 лв.

Организиране на обучение (едно двудневно или две еднодневни) на 

екипа и членове на ОС на МИГ по процедурите за подбор на проекти 

към Стратегията за ВОМР и правилата за оценяване на проекти

„КЕЙ ДИ 

КОНСУЛТИНГ” ЕООД

9 № РД50-27 / GD-03 02.11.2018 335.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.087 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  като външен експерт-оценител

Н. Димова

10 № РД50-27 / GD-04 02.11.2018 290.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.087 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  като експерт-оценител, член на ОС

С. Ганев

11 № РД50-27 / GD-05 02.11.2018 245.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.087 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  като външен експерт-оценител

П. Димова

12 № РД50-27 / GD-06 02.11.2018 160.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.087 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  като секретар

И. Донев

2018



13 № РД50-27 / GD-07 07.11.2018 245.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.098 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.2  като външен експерт-оценител

Г. Даскалова

14 № РД50-27 / GD-08 07.11.2018 190.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.098 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.2  като външен експерт-оценител

Д. Аладжова

15 № РД50-27 / GD-09 07.11.2018 145.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.098 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.2  като  експерт-оценител, член на ОС

С. Колева

16 № РД50-27 / GD-10 07.11.2018 160.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.098 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.2  като  секретар

Н. Радушева

17 № РД 50-27/U-6 20.11.2018 2,440.00 лв.

1. „Организиране на обучения (едно двудневно или две еднодневни) 

за потенциални кандидати за запознаване с процеса на 

кандидатстване с проекти в ИСУН (за не по-малко от 10 души) 

2. „Организиране на обучения (едно двудневно или две еднодневни) 

за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти с участници 

представители на уязвими групи (вкл. роми) (за не по-малко от 10 

души) 

«ПД ПРОДЖЕКТ 

ДИВЕЛОПМЪНТ» ЕООД  

18 № РД 50-27/U-7 20.11.2018 1,680.00 лв. Мониторинг и оценка на СВОМР
"СТЕНЛИ И КО 

КОНСУЛТ" ЕООД

19 № РД 50-27/U-8 20.11.2018 5,060.00 лв.

Изготвяне на проучване на тема: "Създаване и промотиране на зелена 

идентичност на община Добричка" и 

Провеждане на информационни семинари за представяне на 

резултатите от проучването на тема: "Създаване и промотиране на 

зелена идентичност на община Добричка"

"СИРМА - 

КОНСУЛТИНГ" ЕООД



20 № РД 50-27/U-9 02.01.2019 4,200.00 лв.

Счетоводно – консултантско обслужване на сдружение МИГ 

Добричка» по Споразумение № РД50-27/05.04.2018г. за изпълнение 

на Стратегия за ВОМР в съответствие с българското счетоводно и 

данъчно законодателство

„ВЪЗХОД ГПМ” ООД 

21 № РД50-27 / GD-11 02.01.2019 6,718.04 лв.

Изготвяне на  указания за кандидатстване, документации и контролни 

листи по под-мерки 19.2-7.2 и 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР на 

МИГ Добричка

Д. Димитрова

22 № РД 50-27/U-10 02.01.2019 1,728.00 лв.
Актуализиране  и поддържане съдържанието на интернет - 

страницата на МИГ Добричка
«ДОБРИЧ НЕТ» ЕООД 

23 № РД 50-27/D-2 18.02.2019 1,186.00 лв. Доставка на офис техника
„МЕНОРА МОБАЙЛ” 

ООД 

24 № РД 50-27/U-11 22-02-2019 г. 3,040.00 лв.
Организиране на публични информационни събития – 10 

информационни семинари и една конференция
«ИДЕА ВИЖЪН» ЕООД

25 № РД50-27 / GD-12 25.04.2019 1,759.64 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.232 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1  като външен експерт-оценител

Д. Димитрова

26 № РД50-27 / GD-13 25.04.2019 1,760.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.232 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1  като външен експерт-оценител

П.Йончина

27 № РД50-27 / GD-14 25.04.2019 1,759.64 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.232 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1  като външен експерт-оценител

Г. Даскалова

28 № РД50-27 / GD-15 25.04.2019 1,680.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.232 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1  като  експерт-оценител, член на ОС

И. Донев

29 № РД50-27 / GD-16 25.04.2019 1,840.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.232 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1  като  експерт-оценител, член на ОС

С. Колева

30 № РД50-27 / GD-17 25.04.2019 149.90 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.232 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1  като  секретар

Н. Радушева

2019



31 № РД50-27 / GD-18 07-05-2019 г. 320.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.087, 

оц.сесия S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  като оценител, член 

на ОС

С. Ганев

32 № РД50-27 / GD-19 07-05-2019 г. 318.82 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.087, оц. 

сесия S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  като външен експерт-

оценител

Г. Даскалова

33 № РД50-27 / GD-20 08-05-2019 г. 320.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.087, оц. 

сесия S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  като външен експерт-

оценител

П. Димова

34 № РД50-27 / GD-21 07-05-2019 г. 149.90 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.087, 

оценителна сесия S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  като 

секретар

Н. Радушева

35 № РД50-27 / GD-22 10-05-2019 г. 149.90 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.098, оц. 

сесия S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.2  като секретар

Н. Радушева

36 № РД50-27 / GD-23 10-05-2019 г. 240.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.098, оц. 

сесия S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.2  като оценител, член на 

ОС

С. Колева

37 № РД50-27 / GD-24 10-05-2019 г. 239.39 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.098, оц. 

сесия S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.2  като външен експерт-

оценител

Г. Даскалова

38 № РД50-27 / GD-25 10-05-2019 г. 160.00 лв.

Участие в работата на комисията за подбор на проектни 

предложения, получени по процедура BG06RDNP001-19.098, оц. 

сесия S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.2  като външен експерт-

оценител

Н. Димова

39 № РД 50-27/U-12 03-06-2019 г. 3,000.00 лв.
Организиране на еднодневно изложение за местни производители от 

територията на МИГ

Сдружение 

"ЧЕРНОМОРСКИ 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ" 

ЕООД

40 № РД 50-27/U-13 01-08-2019 г. 4,010.00 лв.

Проучване на тема: "Иновации за кръгова икономика и ресурсна 

ефективност, приложими на територията на община Добричка, на 

базата на добри европейски практики"

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ НОУ 

ХАУ ТРАНСФЕР" ЕООД

41 № РД 50-27/U-14 05.09.2019 5,775.00 лв.
Отпечатване на информационни и рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ
"АРТПРИМ" ЕООД



42 № РД 50-27/U-15 10-09-2019 г. 2,840.00 лв.

Двудневно обучение (две еднодневни)  за потенциални кандидати за 

запознаване с процеса на кандидатстване с проекти в ИСУН 

(за не по-малко от 20 души)

Двудневно обучение (или две еднодневни)  за подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти с участници представители на 

уязвими групи (вкл. роми) 

(за не по-малко от 10 души)

«ПД ПРОДЖЕКТ 

ДИВЕЛОПМЪНТ» ЕООД  

43 № РД50-27 / GD-26 07-10-2019 г. 4,009.10 лв.
Проучване на тема: "Изкуства и занаяти на територията на МИГ 

Добричка - съхраняване и приобщаване на поколенията"
Л. Кирилова

44 № РД 50-27/U-16 14-10-2019 г. 2,840.00 лв.

Двудневно обучение (или две еднодневни)  за изпълнение и отчитане 

на проекти с участници представители на одобрени от МИГ 

бенефициенти

(за не по-малко от 20 души)

Двудневно обучение (или две еднодневни) на тема: "Иновации за 

кръгова икономика и ресурсна ефективност, приложими на 

територията на община Добричка, на базата на добри европейски 

практики"

(за не по-малко от 10 души)

"ВАРНА КАСТА" ЕООД

45 № РД 50-27/U-17 11.11.2019 1,680.00 лв.

Разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за 

изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" 

от Регламент (ЕС) 1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.)

„БИЗНЕС РЕШЕНИЯ И 

ИНОВАЦИИ - 

КОНСУЛТАНТСКА 

КОМПАНИЯ“ ЕООД

46 № РД 50-27/U-18 12-11-2019 г. 4,500.00 лв.
Филм за ЛИДЕР/ ВОМР и МИГ 

(мин. продължителност 15 мин.)
„СИТИ ИНФО БГ” ЕООД



47 № РД 50-27/U-19 06.01.2020 4,200.00 лв.

Счетоводно – консултантско обслужване на сдружение МИГ 

Добричка» по Споразумение № РД50-27/05.04.2018г. за изпълнение 

на Стратегия за ВОМР в съответствие с българското счетоводно и 

данъчно законодателство

„ВЪЗХОД ГПМ” ООД 

48 № РД 50-27/U-20 06.01.2020 1,068.00 лв.
Актуализиране  и поддържане съдържанието на интернет - 

страницата на МИГ Добричка
„Ди Ком”  ООД

49 № РД 50-27/U-21 30.04.2020 4,520.00 лв.
Излъчвания в регионални медии - предоставяне на информация за 

МИГ и СВОМР чрез регионални медии
„СИТИ ИНФО БГ” ЕООД

49 № РД50-27/GD-27 15.05.2020г. 458.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.383 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4  „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”, назначени със заповед №19.2-6.4-

1/13.05.2020г. на заместник - председателя на УС като външен 

експерт оценител по под-мярка 19.2-6.4“

П. Димова

50 № РД50-27/GD-28 15.05.2020г. 390.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.383 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4  „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”, назначени със заповед №19.2-6.4-

1/13.05.2020г. на заместник - председателя на УС, като външен 

експерт оценител по под-мярка 19.2-6.4“

Д. Димитрова

51 № РД50-27/GD-29 15.05.2020г. 537.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.383 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4  „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”, назначени със заповед №19.2-6.4-

1/13.05.2020г. на заместник - председателя на УС, като оценител - 

член на ОС с право на глас по под-мярка 19.2-6.4“

С. Ганев

52 № РД50-27/GD-30 15.05.2020г. 150.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по втори прием на процедура BG06RDNP001-19.383 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4  „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”, назначена със Заповед № 19.2-6.4-

1/13.05.2020г. на заместник - председателя на УС, като секретар без 

право на глас“

И. Донев

53 № 031698 03.06.2020г. 200.00 лв. Договор за правна защита Д. Далакманска

2020



54 № РД50-27/GD-31 09.06.2020г. 160.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.401 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.5  „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура”, като  външен експерт 

оценител по под-мярка 19.2-7.5“

Д. Аладжова

55 № РД50-27/GD-32 09.06.2020г. 179.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.401 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.5  „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура”, като експерт оценител по под-

мярка 19.2-7.5“

Св. Колева

56 № РД50-27/GD-33 09.06.2020г. 0.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.401 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.5  „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура”, като експерт оценител по под-

мярка 19.2-7.5“

П. Димова

57 № РД50-27/GD-34 09.06.2020г. 150.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.401 МИГ 

ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.5  „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура”, като секретар без право на 

глас “

И. Донев

58 № РД 50-27/U-22 01-07-2020 г. 2 518.00 лв.
Организиране на публични информационни събития - 10 

информационни семинари и една конференция  
«ИДЕА ВИЖЪН» ЕООД

59 № РД 50-27/U-23 24-08-2020 г. 3 240.00 лв.
    Изготвяне и отпечатване на рекламни материали (каталог и 

фотопътеводител), свързани с популяризиране дейността на МИГ 
«ИДЕА ВИЖЪН» ЕООД

60 № РД 50-27/U-24 21-09-2020 г.

4691.00 лв. - анализ

715.00 лв - 

обучение

Проучване на тема: Устойчивост на проектите, финансирани от МИГ 

Добричка през предходния програмен период 2007 – 2013 г., вкл. 

анализ на резултатите;                                                                

Организиране инпровеждане на едно еднодневно обучение за 

представяне на резултатите от извършеното проучване за не по-малко 

от 10 души

„ПД Проджект 

Дивелопмънт“ ЕООД



61 № РД 50-27/U-25 24-09-2020 г. 4 691.00 лв 
Проучване на тема: "Ролята на МИГ Добричка за подобряване на 

чувството за принадлежност на местната общност към територията й"
„ЕС ЕМ ПЛЕЙС“ ООД 

62 № РД 50-27/U-27 28-09-2020 г. 2 870.00 лв
    Отпечатване на рекламни материали, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ 
„Зона АртПРИМ“ ЕООД

63 № РД 50-27/U-28 01-10-2020 г. 2 940.00 лв.
Организиране на еднодневно изложение на местни производители от 

територията на МИГ ДОБРИЧКА

Сдружение 

"ЧЕРНОМОРСКИ 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ" - 

ЕООД

64 № РД 50-27/U-29 16-10-2020 г.

1430.00 лв.

715.00 лв.

Организиране и провеждане на "Две еднодневни обучения за 

потенциални кандидати по подмярка 19.2-7.6 за запознаване с 

процеса на кандидатстване с проекти в ИСУН"         

Организиране и провеждане на "Еднодневно обучение за подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти с участници представители на 

уязвими групи"                                                     

"Пак Ман" ЕООД

65 № РД50-27/GD-35 02-11-2020 г. 587.94 лв. Преводаческа услуга М. Василева

66 № РД50-27/GD-36 02-11-2020 г. 1,677.98 лв.

Мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията за изпълнение 

на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от 

Регламент (ЕС) 1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.

Д. Аладжова

67 № РД50-27/GD-37 08.12.2020 г. 179.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по процедура BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-7.5  „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура” - втори прием, назначена със 

Заповед № 19.2-7.5-2/07.12.2020. на заместник - председателя на УС, 

като  външен експерт оценител по под-мярка 19.2-7.5“

П. Димова

68 № РД50-27/GD-38 08.12.2020 г. 79.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по процедура BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-7.5  „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура” - втори прием, назначена със 

Заповед № 19.2-7.5-2/07.12.2020. на заместник - председателя на УС, 

като  външен експерт оценител по под-мярка 19.2-7.5“

Д. Аладжова



69 № РД50-27/GD-39 08.12.2020 г. 100.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по процедура BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-7.5  „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура” - втори прием, назначена със 

Заповед № 19.2-7.5-2/07.12.2020. на заместник - председателя на УС, 

като  оценител - член на ОС с право на глас по под-мярка 19.2-7.5“

Св. Колева

70 № РД50-27/GD-40 08.12.2020 г. 256.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по процедура BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-7.5  „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура” - втори прием, назначена със 

Заповед № 19.2-7.5-2/07.12.2020. на заместник - председателя на УС, 

като секретар без право на глас “

И. Донев

71 № РД50-27/GD-41 23-12-2020 г. 358.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по процедура BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”, назначена със Заповед № 19.2-4.2-

470/22.12.2020. на председателя на УС, като  външен експерт 

оценител по под-мярка 19.2-4.2“

П.Димова

72 № РД50-27/GD-42 23-12-2020 г. 179.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по процедура BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”, назначена със Заповед № 19.2-4.2-

470/22.12.2020. на председателя на УС, като  външен експерт 

оценител по под-мярка 19.2-4.2“

Д.Аладжова

73 № РД50-27/GD-43 23-12-2020 г. 179.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по процедура BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”, назначена със Заповед № 19.2-4.2-

470/22.12.2020. на председателя на УС, като  оценител - член на ОС с 

право на глас по под-мярка 19.2-4.2“

Св. Колева

74 № РД50-27/GD-44 23-12-2020 г. 256.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по процедура BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”, назначена със Заповед № 19.2-4.2-

470/22.12.2020. на председателя на УС, като  секретар без право на 

глас“

И.Донев



75 № РД 50-27/U-30 04-01-2021 г. 4,200.00 лв.

Счетоводно – консултантско обслужване на сдружение МИГ 

Добричка» по Споразумение № РД50-27/05.04.2018г. за изпълнение 

на Стратегия за ВОМР в съответствие с българското счетоводно и 

данъчно законодателство

„ВЪЗХОД ГПМ” ООД 

76 № РД 50-27/U-31 04-01-2021 г. 1,068.00 лв.
Актуализиране  и поддържане съдържанието на интернет - 

страницата на МИГ Добричка
Ди Ком ООД

77 № РД 50-27/U-32 20-04-2021 г. 6,780.00 лв.
Излъчване в регионални медии-Предоставяне на информация за 

проекта чрез регионални медии. „Сити Инфо БГ” ЕООД

78 № РД 50-27/U-33 22-04-2021 г. 2,518.00 лв.
„Организиране на публични информационни събития – 10 

информационни срещи и една информационна конференция“
«Идеа вижън» ЕООД

79 № РД50-27/GD-45 10-05-2021 г. 179.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по процедура BG06RDNP001-19.478 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-7.6, като външен експерт-оценител"

П. Димова

80 № РД50-27/GD-46 10-05-2021 г. 357.97 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по процедура BG06RDNP001-19.478 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-7.6, като външен експерт-оценител"

Д. Аладжова

81 № РД50-27/GD-47 10-05-2021 г. 200.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по процедура BG06RDNP001-19.478 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-7.6, като секретар на КППП без право на глас"

И. Донев

82 № РД50-27/GD-48 10-05-2021 г. 358.00 лв.

„Участие в работата на комисия за подбор на проектни предложения, 

получени по процедура BG06RDNP001-19.478 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-7.6, като външен оценител - член на ОС на МИГ 

Добричка"

Св. Колева

83 № РД 50-27/U-34 01-06-2021 г. 10,018.90 лв.
„Изработване на информационни и рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ”

„ЗОНА АртПРИНТ“ 

ЕООД 

84 № РД 50-27/U-35 04-06-2021 г. 3,000.00 лв.
„Провеждане на еднодневно изложение за местни производители от 

територията на МИГ Добричка“

Сдружение 

"ЧЕРНОМОРСКИ 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ"

85 № РД 50-27/U-36 03-09-2021 г. 1,430.00 лв. Обучение "Изпълнение и отчитане на проекти" Варна Каста ЕООД

2021



86 № РД 50-27/U-37 03-01-2022 г. 4,200.00 лв.

Счетоводно – консултантско обслужване на сдружение МИГ 

Добричка» по Споразумение № РД50-27/05.04.2018г. за изпълнение 

на Стратегия за ВОМР в съответствие с българското счетоводно и 

данъчно законодателство

„ВЪЗХОД ГПМ” ООД 

87 № РД 50-27/U-38 04-01-2022 г. 1,068.00 лв.
Актуализиране  и поддържане съдържанието на интернет - 

страницата на МИГ Добричка
Ди Ком ООД

88 № РД 50-27/D-3 15-04-2022 г. 5,000.00 лв.

„Доставка на Дигитална система за 24 часово възпроизвеждане на 

рекламно съдържание, позволяваща дистанционно управление чрез 

интернет – 2 броя»

„Сити Инфо БГ” ЕООД

89 № РД 50-27/U-39 18-04-2022 г. 2,484.00 лв.
„Изработване на информационни и рекламни материали, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ”

„ЗОНА АртПРИНТ“ 

ЕООД 

90 № РД 50-27/U-40 03-05-2022 г. 2,518.00 лв.
„Организиране на публични информационни събития – 10 

информационни срещи и една информационна конференция“
«Идеа вижън» ЕООД

2022


