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МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА 
 

 
С   П   И  С  Ъ  К     Н  А   С  К   Л   Ю   Ч   Е  Н   И   Т   Е   Г  Р  А  Ж  Д  А  Н  С  К  И  Д  О  Г  О  В  О Р  И     

 
2011 

№ 
по 
ред 

Граждански договор 
№ 

Предмет на Договора Име , презиме, 
фамилия на 
изпълнителя 

Срок на изпълнение 

1 №431-1-11/19.12.2011г. Провеждане на обучение 
на екипа на МИГ Тунджа 
на тема ,, Стратегическо и 
оперативно управление на 
МИГ”  

Марийка Василева 
Георгиева 

30.12.2011г. 

2 №431-1-13/22.12.2011г. Провеждане на  две 
обучения на местни лидери 
на тема ,,Ролята на 
неформалните лидери в 
активизиране на процесите 
на развитие на територията 
и прилагането на 
Стратегията за местно 
развитие 

Яна Недялкова 
Върбанова - Стоева 

30.12.2011г. 

3 №431-1-14/22.12.2011г. Провеждане на  две 
обучения на местни лидери 

Мария Иванова 
Димитрова 

30.12.2011г. 



на тема ,,Ролята на 
неформалните лидери в 
активизиране на процесите 
на развитие на територията 
и прилагането на 
Стратегията за местно 
развитие 

2012 година 

№ 
по 
ред 

Граждански договор 
№ 

Предмет на Договора    Име , презиме, 
фамилия на 
изпълнителя  

Срок на изпълнение 

1 №1/02.07.2012г. Предоставяне на експертна 
консултантска помощ във 
връзка с текущата 
експлоатация, поддръжка и 
надграждане на 
информационната система 
на МИГ – Тунджа за 
регистриране и 
администриране на 
постъпилите проектни 
предложения и за 
мониторинг на 
изпълнението на 
Стратегията за местно 
развитие.  

Ивайло Иванов             
Вълчев 

31.12.2012г. 

2 №2/16.07.2012г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 

Владимир Петров 
Димитров 

31.12.2012г. 



Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа  

3 №3/16.07.2012г.. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа  

Станка Господинова 
Тачева - Йоргова 

31.12.2012г. 

4 №4/16.07.2012г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Снежан Иванов  
Божков 

31.12.2012г. 

5 № 5/16.07.2012г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Марийка Василева 
Георгиева 

31.12.2012г. 

6 № 6/16.07.2012г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Мария Ангелова 
Николова 

31.12.2012г. 

7 № 7/16.07.2012г. Участие в състава и 
работата на комисия за 

Галя Маринова 
Драганова 

31.12.2012г. 



избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

8 № 8/16.07.2012г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Анна Любенова  
Грозева 

31.12.2012г. 

9 № 9/16.07.2012г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Ивайло Николаев 
Асенов 

31.12.2012г. 

10 № 10/16.07.2012г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Елена Панайотова 
Велкова 

31.12.2012г. 

11 №11/16.07.2012г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 

Мария Василева   
Бонева 

31.12.2012г. 



развитие на МИГ - Тунджа 
12 № 12/16.07.2012г Участие в състава и 

работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Стоян Иванов            
Стоянов 

31.12.2012г. 

13 №13/16.07.2012г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Стоян Жечев         
Люцканов 

31.12.2012г. 

14 №14/16.07.2012г Експертна консултантска 
помощ при оценката на 
потенциала на 
земеделските кооперации 
на територията на община 
,,Тунджа” 

Иван Георгиев              
Иванов 

28.12.2012г. 

15 №15/16.07.2012г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Нели Петрова            
Ройдева 

31.12.2012г. 
 

16 №16/16.07.2012г. Експертна консултантска 
помощ в качеството му на 
член на Консултативния 
съвет по туризъм в община 

Пламен Стоянов                                 
Панев 

28.12.2012г. 



,,Тунджа” 
17 Серия Я № 

0000041656/24.12.2012г. 
Разработване на 
документацията за 
обществени поръчки, 
участие в разглеждане и 
оценка на офертите, 
изготвяне на протоколите 
за избор на изпълнител, 
съгласуване на договорите 

Ваклена Кънчева 
Кънева 

28.12.2012г. 

2013  година 

№ 
по 
ред 

Граждански договор 
№ 

Предмет на Договора Име , презиме, 
фамилия на 
изпълнителя 

Срок на изпълнение 

1 №001/02.01.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Марийка Василева 
Георгиева 

30.06.2013г. 

2 №002/02.01.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа  

Снежан Иванов  
Божков 

30.06.2012г. 

3 №003/02.01.2013г.. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 

Галя Маринова 
Драганова 

30.06.2013г. 



подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа  

4 №004/02.01.2013г.. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Анна Любенова 
Грозева 

30.06.2013г.. 

5 №005/02.01.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Татяна Йорданова 
Балакчиева 

30.06.2013г.. 

6 № 006/02.04.2013г. Подготвяне на дейностите 
по възлагане, организиране 
, провеждане и сключване 
на договори по реда на 
Глава 8,,а” от Закона за 
обществените поръчки  

Биляна Иванова 
Кавалджиева - 
Димитрова 

10.07.2013г.. 

7 №007/05.06.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Стоян Александров 
Стоянов   

31.12.2013г. 

8 №008/05.06.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 

Нели Петрова Ройдева 
Грозева 

31.12.2013г 



избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

9 №009/05.06.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Елена Панайотова 
Велкова 

31.12.2013г. 

10 № 010/05.06.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Галя Маринова 
Драганова 

31.12.2013г. 

11 №011/05.06.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Мария Василева  
Бонева 

31.12.2013г. 

12 № 012/01.07.2013г. Предоставяне на експертна 
консултантска помощ във 
връзка с текущата 
експлоатация, поддръжка и 
надграждане на 
информационната система 

Ивайло  Иванов  
Вълчев 

31.12.2013г. 



на МИГ – Тунджа за 
регистриране и 
администриране на 
постъпилите проектни 
предложения и за 
мониторинг на 
изпълнението на 
Стратегията за местно 
развитие. 

13 №013/05.09.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Марийка Василева 
Георгиева 

31.12.2013г. 

14 №014/05.09.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Галя Маринова 
Драганова 

31.12.2013г. 

15 № 015/05.09.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Нели Петрова              
Ройдева 

31.12.2013г. 

16 №016/05.09.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 

Елена Панайотова 
Велкова 

31.12.2013г. 



избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

17 №017/05.09.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Стоян Жечев     
Люцканов 

31.12.2013г. 

18 №018/07.10.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Стоян Иванов                
Стоянов 

31.12.2013г. 

19 № 019/07.10.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Нели Петрова              
Ройдева 

31.12.2013г. 

20 №020/07.10.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 

Елена Панайотова 
Велкова 

31.12.2013г. 



развитие на МИГ - Тунджа 
21 №021/07.10.2013г Участие в състава и 

работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Марийка Василева 
Георгиева 

31.12.2013г. 

22 №022/07.10.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Галя Маринова 
Драганова 

31.12.2013г. 

23 №023/01.12.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Яна Недялкова 
Върбанова- Стоева 

31.12.2013г. 

24 №024/01.12.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Галя Маринова 
Драганова  

31.12.2013г. 

25 №025/01.12.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 

Марийка Василева 
Георгиева 

31.12.2013г. 



подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

26 №026/01.12.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Мария Чанева 
Брощилова 

31.12.2013г. 

27 № 027/01.12.2013г. Участие в състава и 
работата на комисия за 
избор на проекти, 
подадени за финансово 
подпомагане по мерки към 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - Тунджа 

Владимир Петров 
Димитров 

31.12.2013г. 

2014 година 

№ 
по 
ред 

Граждански договор 
№ 

Предмет на Договора Име , презиме, 
фамилия на 
изпълнителя 

Срок на изпълнение 

1 № 001/03.02.2014г. Участие в състава и работата 
на комисията за избор на 
проекти, подадени за 
финансово подпомагане по 
мерки към Стратегията за 
местно развитие 

Елена Панайотова 
Велкова 

31.03.2014 г. 

2 № 002/03.02.2014 г. Участие в състава и работата 
на комисията за избор на 
проекти, подадени за 
финансово подпомагане по 
мерки към Стратегията за 

Нели Петрова               
Ройдева 

31.03.2014г. 



местно развитие  
3 №003/03.02.2014г. Участие в състава и работата 

на комисията за избор на 
проекти, подадени за 
финансово подпомагане по 
мерки към Стратегията за 
местно развитие  

Галя Маринова 
Драганова 

31.03.2014 г. 

4 №004/03.02.2014г. Участие в състава и работата 
на комисията за избор на 
проекти, подадени за 
финансово подпомагане по 
мерки към Стратегията за 
местно развитие  

Мария Чанева 
Брощилова 

31.03.2014 

5 № 005/03.02.2014 г. Участие в състава и работата 
на комисията за избор на 
проекти, подадени за 
финансово подпомагане по 
мерки към Стратегията за 
местно развитие  

Владимир Петров 
Димитров 

31.03.2014г. 

6 № 006/23.05.2014 г. Ръководител  по проект ,, 
Подкрепа за развитие на 
местно развитие и туризъм в 
селските райони на ЮИ 
България”  договор № РД 50 -
96/23.05.2014г. по Програма 
за развитие на селските 
райони 

Елена Панайотова 
Велкова 

23.09.2014г. 

7 № 007/21.07.2014 г. Координатор  по проект ,, 
Младежка ЛИДЕР мрежа в 
подкрепа на местното 
развитие в селските  райони ”  
договор № РД 50 -
141/21.07.2014г. по Програма 
за развитие на селските 
райони 

Елена Панайотова 
Велкова 

21.07.2015г. 

8 № 008/15.09.2014 г. Координатор по проект 
,,Биоземеделие – новите 
предизвикателства в 
развитието на местните 

Даниела Недкова 
Недева 

23.11.2014 г. 



земеделски продукти с 
добавена стойност „ договор 
№ РД 50-102/23.05.2014г. по 
Програмата за развитие на 
селските райони. 

9 № 009/ 17.09.2014 г. Ръководител  по проект 
,,Биоземеделие – новите 
предизвикателства в 
развитието на местните 
земеделски продукти с 
добавена стойност „ договор 
№ РД 50-102/23.05.2014г. по 
Програмата за развитие на 
селските райони. 

Мария Стойкова 
Бейчева 

23.11.2014 г. 

10 № 010/26.09.2014г. Координатор  по проект ,, 
Младежка ЛИДЕР мрежа в 
подкрепа на местното 
развитие в селските  райони ”  
договор № РД 50 -
141/21.07.2014г. по Програма 
за развитие на селските 
райони 

Стоянка Димитрова 
Георгиева 

21.07.2015 г. 

 


