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РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ ДИРЕКТНИ 
ВЪЗЛАГАНИЯ ЗА 2018г. 

Изпълнител 
 

Предмет на договора Срок на 
договора 

Сума по 
договора /лева/ 

„Станжер”  ЕООД 

Извършване на експертна работа по консултиране 
изпълнението на Стратегията  за Водено от общностите местно 
развитие на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа”, съгласно изискванията на Наредба 
№22 от 14.12.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка  19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие”  и Наредба №1 от 22.01.2016 г. на 
МЗХ за прилагане на подмярка  19.4 „Текущи  разходи и 
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 
развитие” от ПРСР 2014-2020 г. 

31.12.2018 г. 6000.00 

 „Ерк Системи”  ЕООД 
Актуализация и поддръжка на интернет страница 
www.mig.glavinitsa.org , в т.ч. Профил на купувача на СНЦ  
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  

31.12.2018 г. 1200.00 

„Нераком” ЕООД Достъп до интернет – LAN и WAN 31.05.2019 г.           204.00 

„Деметра Дивелопмент” ЕООД 

Създаване и реализиране на публикации в регионални печатни 
и електронни медии и излъчвания в радио и телевизионни 
медии на покани за организирани събития и други, свързани с 
популяризиране дейността на СНЦ  „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа“ в т.ч. покани за прием на проектни 
предложения 

31.12.2018 г. 5592.00 

СНЦ „Тутракански глас” 

Създаване и реализиране на публикации в регионални печатни 
и електронни медии на покани за организирани събития и 
други, свързани с популяризиране дейността на СНЦ  „МИГ 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ в т.ч. покани за 
прием на проектни предложения 

31.12.2018 г. 1165.00 
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„Станжер” ЕООД 
Организиране и провеждане на информационни срещи и 
конференция, свързани с популяризиране дейността на СНЦ  
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 

30.09.2018 г. 3800.00 

„Бат Секюрити” ЕООД 
Охрана с технически средства на имуществото съхранявано в 
офиса на СНЦ  „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа“ - всеки ден  в периода на действие на договора 

30.06.2019 г.          144.00 

„Деметра Дивелопмент” ЕООД 

Организиране и провеждане на обучения на екипа и членовете 
на колективния върховен орган, във връзка с  прилагане на 
Стратегия за водено от общностите местно развитие за 2018 
година  

15.12.2018 г. 4880.00 

„Станжер” ЕООД 

Изготвяне на материали подпомагащи потенциалните 
получатели на финансова помощ при разработване на дейности 
и подготовка на заявления- да разпише, изработи и отпечата 6 
броя „ Ръководство на бенефициента”  по мерки 4.1, 4.2, 6.4, 
3.9, 1.7 и 2.1 от Стратегията за ВОМР, включващи указания за 
кандидатстване, примери за добри практики и други насоки, в 
тираж 50 броя за всяко ръководство 

30.11.2018 г. 9000.00 

„Деметра Дивелопмент”ЕООД 
Извършване на проучване на тема „ Стимулиране на 
предприемачеството на територията на   СНЦ „МИГ 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  

15.12.2018 г. 4010.00 

„Пъстроцвят”  ЕООД 
Изработване на брошури и други печатни материали, рекламни 
материали и други, свързани с популяризиране дейността на 
СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” 

20.12.2018 г. 19495.00 

„Бизнес група Контакт-
Силистра” ЕООД 

Доставяне на офис оборудване- Мултифункционално 
устройство /копир, принтер,скенер/ формат А3 

30.10.2018 г.  3000.00 

„Бизнес група Контакт-
Силистра” ЕООД 

Доставяне на офис обзавеждане 30.10.2018 г.  1374.64 

    
 


