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РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2021 г. по СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

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

 

 

№ 
У/ 

Контрагент ЕИК/Булста
т  

Представи
тел 

Предмет на Договора № на 
Дого

вора 

У/ 

Дата Срок на 
изпълнение  

Стойност на 
Договора с 

ДДС 

 
1 

 

"ИТП" ЕООД 205992178 Илия 
Бояджиков  

Поддръжка и актуализация на 
интернет страница  

 1 08.01.2021 г.  31.12.2021 г. 1 068 лв.  

2 Кета Атанасова 

Пепелишева 

 Кета 

Пепелише
ва 

Поддръжка на офис помещения 2 08.01.2021 г. 31.12.2021 г. 6 000 лв.  

3 "ИТП" ЕООД 205992178 Илия 

Бояджиков 

„Предоставяне на Експертно - 

консултантски услуги, свързани с 
оказване на методическа в сферата 

на IT сектора“ 

3 08.02.2021 г.  31.12.2021 г. 100 лв. 

4 Янка Стоянова 

Шомова 
 

 

 Янка 

Стоянова 
Шомова 

Подготовка на концепция, набиране 

на информация и предпечатна 
подготовка на  Каталог 

4 01.06.2021 г.  31.12.2021 г. 3 034 лв. 

 Травъл 204454408 Стефка Организиране на обучения, 5 01.06.2021г. 31.12.2021 г.  19 348 лв.  
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5 

 

Консултинг 

ЕООД 

Ангелчев семинари и информационни срещи 

за местни лидери и за уязвими 
групи и застрашени от бедност 

целеви групи 

 

 
6 

 

 
 

МИКСТ 

СОРСИС ЕООД 

202638345 Даниела 

Митева 

„Предоставяне на Експертно - 

консултантски услуги, по прилагане 
на СВОМР свързани с оказване на 

методическа помощ по разработване 

на процедури за избор на 
изпълнители по дейности през 2021 

г 

6 01.06.2021 31.12.2021 г. 500 лв. 

7  

„ДЖИ ТЕХ 
3“  ЕООД  

203554028  Георги 

Георгиев  

 

Организиране на годишно 
информационно събитие - празник 

на МИГ, включително провеждане 

на изложение на местни 
производители и продукти,и Детски 

празник практикум "Децата на МИГ 

- бъдещето на ЛИДЕР" 

 

7 01.06.2021 г. 31.12.2021 г. 36 000 лв. 

 

 

8 

МОНИЦОНИ 

ООД 

128565241 Симеон 

Нанев 

Печат и предпечат на Каталог 

"Територията на  МИГ Котел, 

Сунгурларе и Върбица - пример  за  

етнически модел в Европа по 
прилагане на подхода ЛИДЕР“ 

8 01.06.2021 г. 31.12.2021 г. 5 000 лв. 

9 

 

Елиф Димова 

Ангелова 
 

 

 

  „Предоставяне на Експертно - 

консултантски услуги, по оценка на 
въздействието на СВОМР 

9 01.06.2021 г. 31.12.2021 г. 5800 лв. 

10 Тео М ЕООД 
 

 

204572374 Марияна 
Рашева 

Предоставяне на Експертно - 
консултантски услуги, по прилагане 

на СВОМР свързани с оказване на 

10 01.06.2021 г. 31.12.2021 г. 4 691 лв. 
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методическа помощ по разработване 

на процедури за избор на 
изпълнители по дейности през 2021 

г 

11  

Травъл 
Консултинг 

ЕООД 

 

204454408 Стефка 

Ангелчев 

„Дейности за популяризиране, 

информиране и публичност: 
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» 

11 01.06.2021 г. 31.12.2021 г. 19 420 лв. 

12  

Инвестконсулт 

СР ООД 
 

116501028 Светлана 

Павлова 

Мониторинг и оценка на 

стратегията за ВОМР 

12 25.10.2021 г. 31.12.2021 г. 1680 лв. 

 


