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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 2021 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 

6000 лв 

 

Граждански договори 

за счетоводни услуги: 

№1/04.01.2021 г. 

№5/01.04.2021 г. 

№7/01.07.2021 г. 

№13/1.10.2021 г. 

 

2.  
„Алгос“ ООД гр.София 

 

Счетоводен софтуер 

„АС2012“ и софтуерни 

услуги 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

 

 

45 лв. месечно 

 

 

Общо: 540 лв.  

 

Договор № 248 от 07.12.2018 г. 

за отстъпване право на ползване 

на финансово-счетоводен 

софтуер „АС2012“ и софтуерни 

услуги  
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№ 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 

3.  
„Теленор България“ ЕАД Мобилни услуги 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

Стойност по фактури: 

696,95 лв. 

 

Договор № 

11.01.16/175963901/73000235272 

4.  
„ГЛОБАЛ СИС 2011“ ЕООД Интернет 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

12,50 лв. месечно 

 

Общо: 150 лв.  

 

Договор № 0936/5.01.2017 г. 

 

5.  
„СПИДИ“ АД Куриерски услуги 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

Стойност по фактури:  

576,32 лв.  

 

Договор № 88595/01.02.2017г 

 

6.  

„ПРАКТИКО ГРУП“ ЕООД 

„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

„Ева-И“ ЕООД 

ЕТ „АКВА-ТОНКА 

КАРАИВАНОВА“ 

Разходи за автомобил: 

течност чистачки, 

демонтаж, монтаж, баланс 

гуми, измиване автомобил 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

Стойност по фактури:  

18,31 лв.  

6,66 лв.  
192,51 лв.  

120,00 лв.  

Общо: 337,48 лв.  

„ПРАКТИКО ГРУП“ ЕООД – 

течност чистачки 

„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

течност чистачки,  

 „Ева-И“ ЕООД – монтаж,  

демонтаж, баланс гуми 

 

ЕТ „АКВА-ТОНКА 

КАРАИВАНОВА“  

Измиване на автомобил -  

 

7.  
ПЛАМЕН М............... Ч......................* 

Участие като член на 

КППП за оценка на 1 

проект на етап АСД 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

100 лв.  
Граждански договор  

№КППП 7.5-2/ 05.08.2021 г. 

8.  
ПАВЛИНА С........... Й..........................* 

Участие като член на 

КППП за оценка на 1 

проект на етап АСД 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

100 лв.  
Граждански договор  

№КППП 7.5-1/ 05.08.2021 г. 
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№ 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 

9.  
ПЛАМЕН М.............. Ч....................* 

Участие като член на 

КППП за оценка на 1 

проект на етап ТФО 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

79 лв.  
Граждански договор  

№КППП 7.5-2/ 05.08.2021 г. 

10.  
НЕЛИ П.............. Н..................* 

Участие като член на 

КППП за оценка на 1 

проект на етап ТФО 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

79 лв.  
Граждански договор  

№КППП 7.5-3/ 05.08.2021 г. 

11.  МАРИЯ В................... 

К.........................* 

Участие като член в 

комисията за подбор на 

проекти - председател и 

секретар - 5 приема по 2 

дни 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

179 лв.  
Граждански договор №КППП 

7.5-4/ 05.08.2021 г. 

12.  
„МАЙ БГ ХОУМ“ ЕООД 

Поддържане на интернет 

страница по чл. 9, ал. 3, 

т.2, а) 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

890 лв.  Договор № 2 от 04.01.2021 г. 

13.  „МАЙ БГ ХОУМ“ ЕООД 

 

Публикации в регионални 

медии -  

Предоставяне на 

информация за проекта 

чрез регионални медии (по 

чл. 9, ал. 3, т.2, б) 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

3900,00 лв.  

 

 

 

Договор № 3 от 22.01.2021 г. 

 

 

 

  

14.  
„КТС“ ЕООД 

Публикации в регионални 

медии -  

Предоставяне на 

информация за проекта 

чрез регионални медии (по 

чл. 9, ал. 3, т.2, б) 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

300 лв.  Договор № 6 от 06.04.2021 г. 

15.  
„Диана Кабел ТВ“ ООД 

Излъчване в регионални 

медии-Предоставяне на 

информация за проекта 

чрез регионални медии.  

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

1880 лв.  
Договор № 12 от 01.10.2021 г. 
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№ Избрани изпълнители Дейности 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание  

Стойност на 

поръчката/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 
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(в случай, че е подписан) 

 1 2 3 4 5 

16.  
„МАЙ БГ ХОУМ“ ЕООД 

Изработка на видеофилм 

за дейността на МИГ с 

минимална 

продължителност 10 мин. 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

1880 лв. 
Договор № 9 от  20.08.2021 г. 

  

17.  
„МОНИЦОНИ“ ООД 

Подготовка и отпечатване 

на рекламни материали, 

брандирани с име и лого 

на МИГ и останалите 

изисквания за публичност, 

в това число: 

•       Рекламни и работни 

материали - папка, 

химикал и бележник  

•       Рекламни преносими  

безжични тонколонки 

•       Рекламни хартиени 

торби 

•       Рекламни топки (за 

футбол /волейбол / 

баскетбол) 

•       Рекламна стойка за 

телефон за кола 

•       Рекламен попсокет за 

телефон 

(Попсокет(PopSocket) e 

аксесоар за мобилни 

телефони, който се поставя 

(залепя) на гърба на 

устройството, удобна 

стойка/държач за таблети 

и четци) 

•       Дизайн, предпечат и 

печат на 50 бр. 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

6388,33 лева  

166,67 лева  

Договор № 8 от 16.08.2021 г. 
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информационни плакати 

2.6. Дизайн, предпечат и 

изработка на рекламни 

табели за проекти, 

изпълнявани към МИГ - 

размер А3 

18.  
„КЛАСИК ГРУП“ ООД 

Писмени преводи (чл. 9, 

ал. 3, т.2, г) /включително 

и от незаклети преводачи/ 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

 

25 лв.  

Договор № 4 от 17.02.2021 г. 

  

19.  
„ТРАВЪЛ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД 

Организиране на 2 

събития „ЛИДЕР 

хепънинг“ в различни 

населени места от 

територията за 

популяризиране на 

СВОМР и активизиране 

участието на младите 

хора и приемственост 

между поколенията на 

традициите и 

идентичността 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

 

917,43 лв.  

917,43 лв.  

Общо: 1834,86 лв. 

Договор № 11 от 23.08.2021 г. 

 

20.  
„ТРАВЪЛ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД 

Организиране на 

обучения, семинари и 

информационни срещи 

- Организиране на 

работни/информационни 

срещи (за най-малко 

десет участници)-кафе-

пауза, наем на зала  

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

 

1001,84 лв.  

Договор №11 от 23.08.2021 г. 
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№ Избрани изпълнители Дейности 
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възлагането и 
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21.  „ТРАВЪЛ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД 

 

Организиране на 

обучения, семинари и 

информационни срещи 

- Провеждане на 

двудневно обучение за 

подготовка, изпълнение 

и отчитане на проекти, 

финансирани от 

стратегията за ВОМР, за 

минимум 10 участника 

от публичния и 

нестопанския сектор 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

 

1311,93 лв. 

Договор №11 от 23.08.2021 г. 

   

22.  
„ТРАВЪЛ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД 

Организиране на 

обучения, семинари и 

информационни срещи 

- Провеждане на 

двудневно обучение за 

подготовка, изпълнение 

и отчитане на проекти, 

финансирани от 

стратегията за ВОМР за 

минимум 10 участника 

от стопанския 

секторУслуга 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

 

1311,93 лв. 

Договор №11 от 23.08.2021 г. 

 

23.  
„ТРАВЪЛ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД  

Организиране на 

обучения, семинари и 

информационни срещи 

- Провеждане на 

двудневно обучение  

"Използване на 

Директно 

възлагане 

чл. 20 ал.4   от 

ЗОП 

 

1311,93 лв. 

Договор №11 от 23.08.2021 г. 
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съвременните 

информационни 

технологии за 

електронна 

комуникация, онлайн 

продажби и маркетинг и 

други СМАРТ 

приложения", за 

минимум 10 участника 

 

 

*Личните данни са изтрити на основание ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 


