
 1 

 

 

 

С П И С Ъ К 
на физическите и юридическите лица, с които СНЦ „МИГ-Ардино” 

има сключен договор 

 
 

 

№ 

Наименование на 

физическото или 

юридическото лице 

 

 БУЛСТАТ 

 

 

 

Предмет на сключения договор 

 

2011 година 
 

1 ЕТ „ДИЕМ ДМ” – 

Метин Мюмюнов” 

 108063548 Изработка и доставка на материали за популяризиране, 

информиране и публичност, необходими за реализиране 

на дейности за придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за развитието на територията, по 

Договор №РД-143/13.10.2011г. за 2011 година 

2 „БАНКА ДСК” ЕАД  121830616 Отношения свързани с превод на заплати, осигуровки, 

аванси и приемии 

3 „Българска 

телекомуникационна 

компания“ ЕАД 

(ВИВАКОМ) 

831642181  Абонаментен план (Link Biz +) 

 

2012 година 
 

4 ЕТ „ ФА– Фахрие 

Юсеинова” 

 108081051 Доставка на офис консумативи и канцеларски материали 

за администриране и управление дейността на МИГ- 

Ардино 

 

5 Алпер Сами 

Абдурахман 

 Месечна поддръжка на уеб сайт с име (домейн) 

http://www.mig-ardino.bg/ .  

 

6 „Седи Инвест” ЕООД  108682486 Доставка на офис консумативи и канцеларски материали 

за администриране и управление дейността на МИГ- 

Ардино 

 

7 „СОЛАК МС” ЕООД  108515544 Доставка на гориво за лек автомобил (бензин А95 H) за 

нуждите на СНЦ „МИГ – Ардино“ 

 

 

                                         

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г. 

http://www.mig-ardino.bg/
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8 Гьокчен Фетхи Емин  Подготовка на тръжни документации за процедури за 

избор на изпълнители при реализиране на дейности за 

управление дейността на МИГ и при дейности за 

придобиване на умения и постигане на обществена 

активност за развитието на територията във връзка с 

изпълнението на Проект № 41-03-12 „Прилагане на 

стратегия за местно развитие на територията на МИГ - 

Ардино”, Договор №  РД 50-143/13.10.2011, финансиран 

по ПРСР 2007-2013г., Ос 4 – ЛИДЕР 

9 „ТЕХНОЛУКС” - 

ООД 

 108692434 Доставка на офис техника за нуждите на СНЦ „МИГ-

Ардино”. 

10 ТД „БОНЕВ СОФТ  

ОДИТИНГ” ООД 

 121133745 Лицензионно споразумение за използване на програмни 

продукти от серията АЖУР. 

11 „БЪЛГАРСКИ 

ПОЩИ” ЕАД 

121396123 Приемане, пренасяне и доставка на кореспондентски 

пратки, малки пакети до 2 кг., печатни произведения до 5 

кг. и колетни пратки 

12 Величко Йорданов 

Йорданов 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

13 ЕТ „ДИЕМ ДМ – 

Метин Мюмюнов” 

108063548 Изработка и доставка на материали за популяризиране, 

информиран и публичност, необходими за реализиране на 

дейности за придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за развитието на територията, по 

Договор №РД-143/13.10.2011г. за 2012 година 

14 „МВВ КОНСУЛТ”  - 

ООД 

201480344 Изработка на методология за оценка на изпълнението на 

Местна инициативна група (МИГ) - Ардино и изготвяне 

на анализи с цел проучване на територията на МИГ – 

Ардино 

15 „ЕКОРИС САУТ 

ИЙСТ ЮРОП” -

ЕООД 

175129426 Организиране и провеждане на обучения за членовете на 

екипа, УС и бенефициенти по Стратегията за местно 

развитие на СНЦ „МИГ-Ардино” по Договор №РД 50-

143/13.10.2011г. 

16 „ОДИТ КОНСУЛТ 

2004”ООД 

131261985 Извършване на независим финансов одит по 

управлението на финансовите средства и счетоводната 

отчетност за 2012 година на СНЦ „МИГ-Ардино”   

17 „Комсофт-97”- ООД 108026012 Договор за абонамент за използване на КИС Сиела. 

18 „СОЛАК МС” ЕООД 108515544 Доставка на хранителни стоки и безалкохолни напитки 

предназначени за организиране на срещи на СНЦ «МИГ – 

Ардино»  при изпълнение на Стратегия за местно 

развитие на територията на община Ардино 

19 „Ей Ай Софт“ ЕООД  202126149 Изготвяне на мониторингова информационна система за 

подадените проекти и сключените договори по мерките от 

Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино“ 

и абонаментна поддръжка на системата при изпълнение 

на СМР на СНЦ „МИГ – Ардино“ по Договор №РД 50-

143/13.10.2011г. 

20 Димитрина Петрова 

Александрова 

 Извършва оценка „Административно съответствие и 

допустимост” на проекти във връзка с изпълнението на 

Стратегия за местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ 

– Ардино (Експерт-оценител, включен като член на КИП) 
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21 Иванка Георгиева 

Янкова-Мизинева 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

22 Ема Фиданова Енева  Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

23 Зорница Димитрова 

Ставрева 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

24 Димитър Илиев 

Георгиев 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

25 Пламен Маринов 

Чингаров 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

26 Слава Тодорова 

Бахчеванска 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

27 Надя Стефанова 

Грудева 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

28 Мая Минчева 

Орманова  

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

29 Красимира 

Красимирова 

Боюклиева-Кубинска 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

30 Петя Желязкова 

Димитрова 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

31 Здравко Хариев 

Сечков 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

32 Евдокия Василева 

Георгиева 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

33 Величка Кръстева 

Костадинова 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 
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34 Валентина Минчева 

Фиданова 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

35 Васил Иванов Зарков  Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

36 Милена Любомирова 

Русева 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

37 Васка Николова 

Каптебилова 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

38 Станимир Иванов 

Кискиновв 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

39 Петя Харалампиева 

Георгиева 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

40 Станимир Димитров 

Стойчев 

 Извършва независими експертни оценки и избор на 

проекти във връзка с изпълнението на Стратегия за 

местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ – Ардино”.  

(Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

41 Селяхидин Меджидов 

Карабашев 

 Извършва оценка „Административно съответствие и 

допустимост” на проекти във връзка с изпълнението на 

Стратегия за местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ 

– Ардино (Експерт-оценител, включен като член на КИП) 
 

2013 година  
 

42 Гьокчен Фетхи Емин  Подготовка на тръжни документации за процедури за 

избор на изпълнители при реализиране на дейности за 

управление дейността на МИГ и при дейности за 

придобиване на умения и постигане на обществена 

активност за развитието на територията във връзка с 

изпълнението на Проект № 41-03-12 „Прилагане на 

стратегия за местно развитие на територията на МИГ - 

Ардино”, Договор №  РД 50-143/13.10.2011, финансиран 

по ПРСР 2007-2013г., Ос 4 – ЛИДЕР 

43 Алпер Сами 

Абдурахман 

 Месечна поддръжка на уеб сайт с име (домейн) 

http://www.mig-ardino.bg/ .  

 

44 «Седи Инвест» ЕООД   108682486 Доставка на офис консумативи и канцеларски материали 

за администриране и управление дейността на МИГ- 

Ардино 

45 „Солак МС” ЕООД   108515544 Доставка на гориво за лек автомобил (бензин А95 H) за 

нуждите на СНЦ „МИГ – Ардино“ 

http://www.mig-ardino.bg/
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46 „Солак МС” ЕООД   108515544 Доставка на хранителни стоки и безалкохолни напитки 

предназначени за организиране на срещи на СНЦ «МИГ – 

Ардино» при изпълнение на Стратегия за местно развитие 

на територията на община Ардино 

47 ЕТ „Консултант – 

Анастасия Братанова” 

200176510 Служба по трудова медицина – абонаментно обслужване 

на работещите 

48 Манол Петков 

Кривошапков 

 Извършване на независим финансов одит по 

управлението на финансовите средства и счетоводната 

отчетност за 2013 година на СНЦ „МИГ-Ардино”   

49 „Спектър”АД  831431323 Поддържане, управление и удостоверение на електронен 

подпис 

50 „Български пощи” 

ЕАД  

121396123 Приемане, пренасяне и доставка на кореспондентски 

пратки, малки пакети до 2 кг., печатни произведения до 5 

кг. и колетни пратки 

51 ТД ”Бонев Софт 

Одитинг” ООД  

 121133745 Лицензионно споразумение за използване на програмни 

продукти от серията АЖУР 

52 „Комсофт-97”- ООД 108026012 Договор за абонамент за използване на КИС Сиела. 

53 ЕТ „ДИЕМ ДМ – 

Метин Мюмюнов” 

108063548 „Изработка и доставка на материали за популяризиране, 

информиран и публичност, необходими за реализиране на 

дейности за придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за развитието на територията, по 

Договор №РД-143/13.10.2011г.” за 2013 година 

54 „АНАЛИТИЧНО 

КОНСУЛТАТИВНА 

ГРУПА-ЕЙ-СИ-

ДЖИ” ООД 

121528144 “Проучване на територията на МИГ във връзка с 

подготовката на СМР 2014-2020г. и Анализ и междинна 

оценка на прилагането на Стратегия за местно развитие 

(СМР), възприятията на населението по прилагането на 

СМР, вкл. оценка за въздействието на СМР върху 

социално-икономическото развитие на територията” 

55 „Кале ауто” ООД 200926142 Доставка на лек автомобил с над 5+1 места за нуждите на 

СНЦ „МИГ – Ардино”. 

56 „Българска 

телекомуникационна 

компания“ ЕАД 

(ВИВАКОМ) 

831642181  Абонаментен план (Link Biz +) 

 

2014 година  
 

57 Гьокчен Фетхи Емин  Подготовка на тръжни документации за процедури за 

избор на изпълнители при реализиране на дейности за 

управление дейността на МИГ и при дейности за 

придобиване на умения и постигане на обществена 

активност за развитието на територията във връзка с 

изпълнението на Проект № 41-03-12 „Прилагане на 

стратегия за местно развитие на територията на МИГ - 

Ардино”, Договор №  РД 50-143/13.10.2011, финансиран 

по ПРСР 2007-2013г., Ос 4 – ЛИДЕР 

58 Алпер Сами 

Абдурахман 

 Месечна поддръжка на уеб сайт с име (домейн) 

http://www.mig-ardino.bg/ .  

 

59 «Седи Инвест» ЕООД   108682486 Доставка на офис консумативи и канцеларски материали 

за администриране и управление дейността на МИГ- 

Ардино 

http://www.mig-ardino.bg/
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60 „Солак МС” ЕООД   108515544 Доставка на гориво за лек автомобил (бензин А95 H) за 

нуждите на СНЦ „МИГ – Ардино“ 

61 „Солак МС” ЕООД   108515544 Доставка на хранителни стоки и безалкохолни напитки 

предназначени за организиране на срещи на СНЦ «МИГ – 

Ардино» при изпълнение на Стратегия за местно развитие 

на територията на община Ардино 

62 Цветко Иванов Краев   Извършване на независим финансов одит по 

управлението на финансовите средства и счетоводната 

отчетност за 2014 година на СНЦ „МИГ-Ардино”   

63 Мехмед Бекиров 

Гюлестанов  

 Извършва оценка „Административно съответствие и 

допустимост” на проекти във връзка с изпълнението на 

Стратегия за местно развитие 2010 -2015г. на СНЦ „МИГ 

– Ардино (Експерт-оценител, включен като член на КИП) 

64 „Глобал Нет Консулт“ 

ЕООД 

108685240 Доставка на офис техника за нуждите на СНЦ „МИГ – 

Ардино“ 

65 ЕТ „ДИЕМ ДМ – 

Метин Мюмюнов” 

108063548 „Изработка и доставка на материали за популяризиране, 

информиран и публичност, необходими за реализиране на 

дейности за придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за развитието на територията, по 

Договор №РД-143/13.10.2011г.” за 2014 година 

66 ЕТ “Йелис- Диана 

Йорданова“   

108574350 Подготовка, предпюечат и публикуване на покана за 

прием на проекти по СМР на СНЦ „МИГ – Ардино“ в 

регионален/местен вестник  

67 „ЕВРО  ПАРТНЪРС 

КОНСУЛТ” ООД 

200621411 „Извършване на проучвания за инвестиционни 

намерения, потенциала за развитие, анализ и оценка на 

Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино”. 

68 „Агро Медия Груп“ 

ЕООД 

201648589 Изпълнение на дейности за придобиване на умения и 

постигане на обществена активност за развитието на 

територията – излъчване на ТВ материали- телевизионни 

репортажи за отразяване на дейноститена СНЦ „МИГ – 

Ардино“ 

69 „Български пощи” 

ЕАД  

121396123 Приемане, пренасяне и доставка на кореспондентски 

пратки, малки пакети до 2 кг., печатни произведения до 5 

кг. и колетни пратки 

70 ТД ”Бонев Софт 

Одитинг” ООД  

 121133745 Лицензионно споразумение за използване на програмни 

продукти от серията АЖУР 

71 „Комсофт-97”- ООД 108026012 Договор за абонамент за използване на КИС Сиела. 

72 „Българска 

телекомуникационна 

компания“ ЕАД 

(ВИВАКОМ) 

831642181  Абонаментен план (Link Biz +) 

73 Фондация 

„Разпространение на 

знание и социални 

дейности - Авицена” 

176026792 „Организиране и провеждане на обучения и семинари за 

популяризиране, информиране и публичност с членовете 

на екипа, УС, бенeфициенти и местни лидери, по 

Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” 

- от 25 юли 2014г.”  

74 „ИМА БАЛКАНИ” 

ЕООД 

201551421 Разработване на проект за съвместни действия с Местни 

инициативни групи /МИГ-и/ от о.Сардиния, Италия”. 

75 Община Ардино  00235750 Временно предоставяне на оборотни средства за нуждите 

на СНЦ „МИГ – Ардино“  

 

http://www.mig-ardino.bg/?pid=2,2&id_news=80
http://www.mig-ardino.bg/?pid=2,2&id_news=80
http://www.mig-ardino.bg/?pid=2,2&id_news=80
http://www.mig-ardino.bg/?pid=2,2&id_news=80
http://www.mig-ardino.bg/?pid=2,2&id_news=80
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2015 година  
 

76 Гьокчен Фетхи Емин  Подготовка на тръжни документации за процедури за 

избор на изпълнители при реализиране на дейности за 

управление дейността на МИГ и при дейности за 

придобиване на умения и постигане на обществена 

активност за развитието на територията във връзка с 

изпълнението на Проект № 41-03-12 „Прилагане на 

стратегия за местно развитие на територията на МИГ - 

Ардино”, Договор №  РД 50-143/13.10.2011, финансиран 

по ПРСР 2007-2013г., Ос 4 – ЛИДЕР 

77 Алпер Сами 

Абдурахман 

 Месечна поддръжка на уеб сайт с име (домейн) 

http://www.mig-ardino.bg/ .  

 

78 «Седи Инвест» ЕООД   108682486 Доставка на офис консумативи и канцеларски материали 

за администриране и управление дейността на МИГ- 

Ардино 

79 „Солак МС” ЕООД   108515544 Доставка на гориво за лек автомобил (бензин А95 H) за 

нуждите на СНЦ „МИГ – Ардино“ 

80 „Солак МС” ЕООД   108515544 Доставка на хранителни стоки и безалкохолни напитки 

предназначени за организиране на срещи на СНЦ «МИГ – 

Ардино» при изпълнение на Стратегия за местно развитие 

на територията на община Ардино 

81 Манол Петков 

Кривошапков 

 Извършване на независим финансов одит по 

управлението на финансовите средства и счетоводната 

отчетност за 2015 година на СНЦ „МИГ-Ардино”   

82 „Спектър”АД  831431323 Поддържане, управление и удостоверение на електронен 

подпис 

83 „Български пощи” 

ЕАД  

121396123 Приемане, пренасяне и доставка на кореспондентски 

пратки, малки пакети до 2 кг., печатни произведения до 5 

кг. и колетни пратки 

84 ТД ”Бонев Софт 

Одитинг” ООД  

 121133745 Лицензионно споразумение за използване на програмни 

продукти от серията АЖУР 

 

85 „ЕВРО  ПАРТНЪРС 

КОНСУЛТ” ООД 

200621411 „Изпълнение на дейности по проучвания на съответната 

територия по обособени позиции: 1. „Проучване на 

въздействието на реализацията на СМР  върху развитието 

на територията; доклад и препоръки”; 2. Мониторинг и 

окончателна оценка на  изпълнението на Стратегията за 

местно развитие на СНЦ "МИГ - Ардино"; доклад и 

препоръки” 

86 Фондация 

„Разпространение на 

знание и социални 

дейности - Авицена” 

176026792 Организиране и провеждане на обучения и форум за 

популяризиране, информиране и публичност с членовете 

на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по 

Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” 

87 ЕТ „ДИЕМ ДМ – 

Метин Мюмюнов” 

108063548 „Изработка и доставка на материали за популяризиране, 

информиран и публичност, необходими за реализиране на 

дейности за придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за развитието на територията, по 

Договор №РД-143/13.10.2011г.” за 2015 година 

 

http://www.mig-ardino.bg/
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