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РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2020 г. по СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ № РД 50 – 194/29.11.2016 г. 
 

 

№ 
У/ 

Контрагент ЕИК/Булстат  Представител Предмет на 
Договора 

№ на 
Договора 

У/ 

Дата Срок на 
изпълнение  

Стойност на 
Договора с 

ДДС 

 

1 
 

Адв. Ирина 

Димитрова 
Камбурова 

  Експертно- 

консултантски 
услуги, свързани с 

оказване на 

методическа помощ 

по разработване 
на процедури за 

избор на 
изпълнители по 
СВОМР 

 

1 08.01.2020 г.  31.12.2020 г. 4000 лв. 

2 "ИТП" ЕООД 205992178 Илия 
Бояджиков  

Поддръжка и 
актуализация на 

интернет страница  

 2 08.01.2020 г.  31.12.2020 г. 1 068 лв.  
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3 Кета Атанасова 

Пепелишева 

 Кета 

Пепелишева 

Поддръжка на офис 

помещения 

3 08.01.2020 г. 31.12.2020 г.. 5 200 лв.  

4 ТеоМ – 3  ЕООД 204572374 

 

Мариана 

Рашева 

Предоставяне на 

експертни услуги 
по финансово – 

счетоводно 

консултиране 

прилагането на 
СВОМР 

 

4 

 
 

 

 

 

15.01.2020 г.  31.12.2020 г. 3800 лв. 

 
5 

 

Адв. Ирина 
Димитрова 

Камбурова 

  Експертно- 
консултантски 

услуги, свързани с 

актуализиране на 

проектна 

документация по 

отделните мерки от 
СВОМР 

 

5 15.01.2020 г.  31.12.2020 г. 2940 лв. 

 

 
6 

 

 

 

Травъл Консултинг 

ЕООД 

204454408 Стефка 

Ангелчев 

Организиране на 

обучения, 
семинари и 

информационни 

срещи за местни 

лидери и за 
уязвими групи и 

застрашени от 

бедност целеви 
групи 

6 10.02.2020 г. 31.12.2020 г. 27 520 лв.  
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7 Янка Стоянова 

Шомова 

   7 12.02.2020 г. 31.12.2020 г.  2400 лв. 

 
 

5 

 BG131468980   5 29.03.219 г. 31.12.2020 г.   3600 лв. 

 
 

6 

 

 

"М и М Агенция" 
ЕООД 

110507070 Искра Митева „Организиране на 
Празник на "МИГ 

Котел, Сунгурларе 

и Върбица" 

6 15.05.2020 г. 31.12.2020 г. 7200 лв. 

7         

8 Витал ООД BG119606041 Атанас  Чанев 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 

Котел, Сунгурларе 
и Върбица» 

 

8 01.07.2020 г. 31.12.2020 г. 19 348 лв. 

9 
 

 

 

        

10 
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Мобилтел ЕАД , BG131468980 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по 

стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите ма МИГ – Котел, Сунгурларе и Върбица 29.03.2019 г.  

 

 


