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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

    

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО”  
 

РЕГИСТЪР 
НА 

СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

ЗА КАЛЕНДАРНА 2017 ГОДИНА 

 

№ Избрани изпълнители Дейности 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Стойност на 

поръчката/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

 

Номер и дата на договор  

(в случай, че е подписан) 

 1 2 3 4 5 

1.  
Радка Г........... П..............* Счетоводни услуги 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

4000 лв.  

 

Граждански договори 

за счетоводни услуги: 

 

№ 1/03.01.2017 г. 

№ 3/03.04.2017 г.  

№ 4/03.07.2017 г.  

№ 5/02.10.2017 г. 

2.  „Алгос“ ООД гр.София Счетоводен софтуер „АС2012“ и софтуерни 

услуги 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

480 лв.  

 

Договор № 248 от 09.06.2017 г.  

 

3.  БТК ЕАД ВИВАКОМ Мобилни услуги Директно 

възлагане 

 

329,51 лв.  

Договор № 

11.01.16/175963901/730002352
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чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

 

 

 

72 

 

4.  „ГЛОБАЛ СИС 2011“ ЕООД Интернет Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

 

150 лв.  

 

 

 

 

Договор № 0936/5.01.2017 г. 

 

5.  СПИДИ АД Куриерски услуги Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

 

238,21 лв.  

 

 

 

Договор № 88595/01.02.2017 г. 

 

6.  

Георги И.........  М................. * Консултантски услуги  Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

1500,00 лв.  
 

Договор  

за консултантски услуги 

№ 7/16.10.2017 г. 

7.  
„АДИКОМ“ ЕООД Закупуване на преносим компютър   

Директно 

възлагане по 

 чл. 20, ал.4 

1332,50 лв.  
Договор № 11/18.12.2017г  

 

8.  
„СИЕЛА НОРМА“ АД 

Закупуване на Сиела - правно-

информационен софтуер   

Директно 

възлагане по 

 чл. 20, ал.4 

3666,24 лв. без 

ДДС 
Договор от 21.12.2017 г.  

9.  
СНЦ „Диалог“ 

Обучение на екипа и членове на общото 

събрание относно отговорностите, свързани 

с администриране изпълнението на 

СВОМР, процедури, правила, мониторинг: 

двудневно обучение за минимум 10 

участника  

Директно 

възлагане по 

 чл. 20, ал.4 

1016,67 лв.  
Договор № 10/06.12.2017 г. 

 

10.  
СНЦ „Диалог“ 

Проучване на информираността относно 

СВОМР и мненията на потенциалните 

бенефициенти за предпочитаните начини на 

Директно 

възлагане по 

 чл. 20, ал.4 

3341,67 лв.  Договор № 8/10.11.2017 г. 
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получаване на информация относно 

СВОМР и работата на МИГ – Елхово - 

Болярово с оглед осигуряване на адекватна 

осведоменост и успешно изпълнение  

11.  
СНЦ „Диалог“ 

Проучване и анализ на възможностите за 

създаване на организации на 

производителите на територията на МИГ – 

Елхово – Болярово: преглед на настоящото 

състояние, проучване и обобщаване на 

добри практики от други региони и 

формиране на предложения за създаване на 

организации на производителите за общ 

маркетинг и къси вериги на доставка  

Директно 

възлагане по 

 чл. 20, ал.4 

3341,67 лв.  Договор № 8/10.11.2017 г.  

12.  
„МАЙ БГ ХОУМ“ ЕООД 

Поддръжка и актуализация на интернет 

страница на МИГ-Елхово – Болярово  

Директно 

възлагане по 

 чл. 20, ал.4 

1467,30 лв.  Договор № 2/03.01.2017 г.  

13.  
„МАЙ БГ ХОУМ“ ЕООД 

Създаване и реализиране на публикации в 

печатни и електронни медии и излъчвания в 

радио- и телевизионни медии на покани за 

организирани събития и други, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ  

Директно 

възлагане по 

 чл. 20, ал.4 

 

1165 лв.  

 

 

 

Договор № 6/03.10.2017 г.  

14.  
„МОНИЦОНИ“ ООД 

Подготовка и изработване на 

информационни и рекламни материали:  

Подготовка и отпечатване на  пълноцветни 

брошури със СД за всяка мярка, включена в 

СВОМР - 7 мерки, всяка в тираж 100, общо 

700 броя  

Директно 

възлагане по 

 чл. 20, ал.4 

10273,33 лв.  
Договор № 9/04.12.2017 г. 

 

15.  
„МОНИЦОНИ“ ООД 

Подготовка и изработване на 

информационни и рекламни материали:  

 Подготовка и отпечатване на комплект 

рекламни материали - папка, химикал и 

бележник 

Директно 

възлагане по 

 чл. 20, ал.4 

5499.67лв.  

Договор № 9/04.12.2017 г. 
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 Подготовка и изработване на 100 броя 

флаш-памет с информация за СВОМР, 

мерките и процедурите 

 Изготвяне на комплект визитни картички 

за екипа и членовете на УС на МИГ 

 Дизайн, предпечат и печат на 50 бр. 

информационни плакати 

Дизайн и изработка на информационен 

банер (сгъваем и преносим)   

16.  
СНЦ „Диалог“ 

Организиране на 8 информационни срещи 

за 20 участници за представяне на СВОМР 

и възможностите за кандидатстване 

Директно 

възлагане по 

 чл. 20, ал.4 

1266,67 лв.  

Договор № 10/06.12.2017 г. 

 

 

 

 
*Личните данни са изтрити на основание ЗЗЛД 
 

 

 

 

 


