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Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключени договори  

за периода 21.10.2016 г. до 30.06.2019 г. 

(по чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22/14.12.2015 г.) 
 

  

Физическо лице Предмет на дoговора Дата на 

сключване на 

договора 

Краен срок Стойност, лв. с 

ДДС 

Венета Христова Илиева Вписване на промяна обстоятелства УС 24.04.2017 г. нп 350,00 лв. 

Иван Димитров Иванов Вписване на промени в обстоятелствата 

относно сдружението в ТР 

18.12.2018 нп 460,00 лв 

Константин Вихъров 

Витанов 

Участие в КППП по мярка 4.1. като 

секретар 

22.02.2019 г.  23.04.2019 г. 169,67 лв. 

Мария Йосифова Гиева  Оценка на проектни предложения по мярка 

4.1. 

22.02.2019 г. 23.04.2019 г. 1494,11 лв. 

Слава Тодорова 

Бахчеванска 

Оценка на проектни предложения по мярка 

4.1. 

22.02.2019 г. 23.04.2019 г. 1822,49 лв. 

Надежда Друмева 

Бобчева 

Оценка на проектни предложения по мярка 

4.1. 

22.02.2019 г. 23.04.2019 г. 1870,00 лв. 

Живка Страхилова 

Дамянова 

Оценка на проектни предложения по мярка 

4.1. 

22.02.2019 г. 23.04.2019 г. 1822,49 лв. 

Елена Людмилова 

Тютюнджиева 

Оценка на проектни предложения по мярка 

4.1. 

22.02.2019 г. 23.04.2019 г. 1577,11 лв. 

Надежда Друмева 

Бобчева 

Изготвяне на насоки за кандидатстване по 

мярка 7.2 

23.02.2019 г. 26.02.2019 г. 336,00 лв. 
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Юридическо лице Предмет на договора Дата на 

сключване на 

договора 

Краен срок Стойност в лв., с 

ДДС 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на електронен подпис 14.04.2016 г. 13.04.2017 г. 48,00 лв.  

„АЛФА СОТ 

БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Охрана на офис 01.11.2016 г. безсрочен 35,21 лв./месец 

СД „АКВАВЕ Чапкънов и 

сие“ 

Достъп до интернет 03.01.2017 г. 30.09.2023 г. 25,00 лв. /месец 

„МАРККОМ“ ЕООД Създаване на новини и поддържане на 

интернет страницата на „МИГ Перущица – 

Родопи“ – www.mig-p-r.org 

03.01.2017 31.12.2017 150,00 лв./месец 

„АЙ ТИ ЕМ 77“ ООД Актуализация на програмен продукт нп нп 298,80 лв 

„Спиди“ АД Куриерски услуги 24.01.2017 безсрочен По ценова листа на 

„Спиди“ АД 

„Алегро Пловдив“ ООД Закупуване на канцеларски материали нп нп 799,55 лв. 

„Интернет корпорейтид 

нетууъркс“ ЕООД 

Домейн и хостинг нп нп 155,76 лв. 

Адвокатско дружество 

„Стоянов и Симеонова“ 

Вписване на промени в Търговски 

регистър 

31.05.2018 нп 200,00 лв. 

„ЕТН Хост“ ООД Месечна поддръжка на интернет страница, 

вкл. хостинг и домейн 

01.06.2018 г.  31.12.2018 г. 1017,74 лв. 

„СМ Трейд Груп“ ООД Доставка на офис техника 01.07.2018 г. 31.12.2018 г. 2936,40 лв. 

„Абелия“ ЕООД Почистване на офис 01.07.2018 г.  31.12.2018 г. 300,00 лв. 

„Промсофт“ ООД Софтуер програма за заплати WinSal 01.07.2018 г.  31.12.2018 г. 360,00 лв. 

„Нидо – С“ ЕООД Доставка на почистащи материали за офис 01.07.2018 г. 31.12.2018 г. 299,10 лв. 

„СМ Трейд Груп“ ООД Доставка на офис консумативи 01.07.2018 г. 31.12.2018 г. 339,00 лв. 

„Нидо – С“ ЕООД Доставка на канцеларски материали 01.07.2018 г. 31.12.2018 г. 1799,99 лв. 

„Деви“ ЕООД Организиране на информационни срещи за 16.07.2018 г. 31.12.2018 г. 1470,00 лв. 
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местни лидери за запознаване с мерките от 

СВОМР /за най-малко 10 участника/ 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Издаване на електронен подпис 24.07.2018 г. 24.07.2021 г. 150,00 лв. 

ЗЕД България Оценка на риска за здравето и 

безопасността при работа на работните 

места 

01.08.2018 г. 30.07.2019 г.  240,00 лв. 

„Акаунт Инвест“ ООД Доставка на канцеларски материали 01.09.2018 г. 31.12.2018 г. 703,30 лв. 

Тандем“ ЕООД Отпечатване на Насоки за кандидатстване 

с проекти по мерките от СВОМР 6 мерки 

х100 бр. 

03.09.2018 г. 31.12.2018 г. 800,00 лв. 

„Тандем“ ЕООД Изработка и отпечатване на брошури с 

информация за мерките от СВОМР 

03.09.2018 г. 31.12.2018 г. 4044,00 лв. 

„Деви“ ЕООД Организиране на двудневно обучение, 

свързано с подготовка, изпълнение и 

отчитане на проекти – зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, лектор 

03.09.2018 г. 31.12.2018 г.  1620,00 лв. 

„Донко Клима“ ЕООД Доставка на климатик 01.10.2018 г. 31.12.2018 г. 2200,00 лв. 

„Хермес медиа 

адвертайзинг анд 

консултингс“ ЕООД 

Създаване и реализиране на публикации в 

печатни медии 

01.10.2018 г. 31.12.2018 г. 233,00 лв. за 1 бр. 

публикация 

„Деви“ ЕООД Организиране на информационни срещи за 

местни лидери за запознаване с мерките от 

СВОМР /за най-малко 20 участника/ 

02.10.2018 г.  31.12.2018 г. 380,00 лв. 

„Кавър Принт Груп“ ООД Изработка на рекламни материали 01.11.2018 г. 31.12.2018 г. 6123,00 лв. 

„Тракия вест“ ЕООД Изработка и отпечатване на на 

информационна брошура – бюлетин, 

популяризираща СВОМР и дейността на 

МИГ 

15.11.2018 г. 31.12.2018 г. 1000,00 лв. 
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„ЦУМ“ ЕООД Създаване и реализиране на публикации в 

електронни медии – www.plovdiv-

online.com 

02.01.2019 г. 31.12.2019 г. 233,00 лв. на 

публикация 

„ЕТН Хост“ ООД Месечна поддръжка на интернет страница, 

вкл. хостинг и домейн 

02.01.2019 г.  30.06.2019 г.  951,00 лв. 

„Деви“ ЕООД Организиране на посещение на МИГ от 

България – пътни, нощувки, храна/дневни 

за 5 бр. представители на МИГ 

04.01.2019 г. 15.02.2019 г. 1500,00 лв.  

„Абелия“ ЕООД Почистване на офис 07.01.2019 г.  30.06.2019 г. 300,00 лв. 

„Акаунт Инвест“ ООД Доставка на канцеларски материали 07.01.2019 г. 31.12.2019 г.  до 1000,00 лв.  

„Деви“ ЕООД Организиране на 2/два/ броя 

информационни срещи за местни лидери и 

уязвими групи и застрашени от бедност 

целеви групи за запознаване с мерките от 

СВОМР /за най-малко 10 участника/ 

10.01.2019 г. 15.02.2019 г. 420,00 лв. 

„Нидо-С“ ЕООД Доставка на канцеларски материали 11.01.2019 г. 30.06.2019 г. 2151,60 лв. 

ЕТ „Тест – Илия Илиев“ Доставка на почистващи материали 15.01.2019 г. 30.06.2019 г. 144,00 лв. 

„СМ Трейд Груп“ ООД Доставка на офис консумативи 21.01.2019 г. 30.06.2019 г. 288,00 лв. 

„Тандем“ ЕООД Изработка и отпечатване на брошури с 

информация за мерките от СВОМР – 6 

мерки х 200 бр. 

03.05.2019 г. 30.06.2019 г. 4044,00 лв. 

„Деви“ ЕООД Организиране на 2/два/ броя 

информационни срещи за местни лидери и 

уязвими групи и застрашени от бедност 

целеви групи за запознаване с мерките от 

СВОМР /за най-малко 10 участника/ 

03.06.2019 г. 30.06.2019 г. 420,00 лв. 
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