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Р  Е  Г И С Т Ъ Р 

НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ  С  ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 НА СДРУЖИНИЕ С  НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ-СТРАЛДЖА 2016 Г.”  

ЗА 2018 Г. 

 

№ и дата на 

договора 

Вид на 

договора 

/услуга, 

доставка/ 

Основание за 

сключване на договора 

Предмет на договора Изпълнител Срок на 

договора 

№ 2911 / 06.07.2017 

г. 

услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

Наем на офис „Булгартрансгаз” ЕАД 06.07.2017 г. 

06.07.2018 г. 

№ 06-3-11370 / 

01.03.2018 г. 

услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

Осигуряване на обслужване от Служба по 

трудова медицина на служителите 

ТО на НТС - Ямбол 01.03.2018 г. 

01.03.2019 г. 

№ 177609 / 

22.08.2018 г. 

услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

Преиздаване на професионално удостоверение 

за КЕП 

„Информационно 

обслужване” АД 

22.08.2018 г. 

22.08.2019 г. 

№ 93896 / 

28.08.2018 г. 

услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

Куриерски услуги „СПИДИ” АД 28.08.2018 г. 

31.12.2018 г. 

№ 1 / 14.09.2018 г. доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

Подготовка и отпечатване на  брошура с 

насоки за кандидатстване и други материали, 

относно мерките включени в СВОМР, 

форамат А4, пълноцветно; дизайн и изработка 

на рекламна папка; дизайн и изработка на 

рекламни химикали; дизайн и изработка на 

рекламни тениски; дизайн и изработка на 

рекламни чанти; дизайн и изработка на 

рекламна чадър; дизайн и изработка на 

рекламен работен бележник; Подготовка и 

„МОНИЦОНИ” ООД 14.09.2018 г. 

31.12.2018 г. 
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изработване на  флаш-памет с информация за 

СВОМР, мерките и процедурите, брандирани 

съгласно изискванията за визуализация; 

Изготвяне на комплект визитни картички за 

екипа и членовете на УС на МИГ; Дизайн, 

предпечат и печат на  информационни 

плакати; Отпечатване на комплект рекламни 

календари , брандирани съгласно 

изискванията за визуализация; изработка на 

банер популяризиращ МИГ и СВОМР 

(сгъваем и преносим); изработка и монтаж на 

територията на МИГ 2 табели 

популяризиращи МИГ и СВОМР 

№ 2 / 09.11.2018 г. услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

Договор за обучения и информационни срещи: 

1.Организиране на обучение на екипа и 

членове на общото събрание относно 

отговорностите,свързани с администратиране 

изпълнението на 

СВОМР,процедури,правила,мониторинг,по 

нормативна уредба и изграждане на екипна 

ефективност:двудневно обучение за минимум 

10 участници; 

2.Организиране на двудневно обучение на 20 

местни лидери от стопанския сектор относно 

Възможности за финансиране на местния 

бизнес чрез проекти по 

СВОМР.Правила,процедури и 

кандидатстване.Двудневно обучение за 

минимум 20 души – местни лидери; 

3.Организиране на двудневно обучение на 20 

местни лидери от нестопанския сектор 

относно Възможности за финансиране на 

Сдружение”Агенция за 

регионално 

икономическо 

развитие” 

09.11.2018 г. 

30.12.2018 г. 
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местните общности,уязвими групи и 

нестопанския сектор чрез проекти по 

СВОМР.Правила,процедури и 

кандидатстване.Двудневно обучение. 

4.Организиране на 1 информационна среща за 

20 участници за представяне на СВОМР и 

възможностите за кандидатстване; 

5.Организиране на 10 информационни срещи 

за 10 участници за представяне на СВОМР и 

възможностите за кандидатстване 

неприложимо 

 

доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

Закупуване на канцеларски материали ЕТ”Димитър Колев – 

09” 

неприложимо 

№ 3 / 13.12.2018 г.  доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

Доставка и монтаж на активи: преносим 

компютър;стационарен компютър; мрежова 

копирна машина с голям капацитет;модулна 

система офис:бюро,помощно бюро,контейнер 

с чекмеджета и шкаф –2 бр.;конферентна 

маса;метален шкаф-2 бр.;офис стол-3 

бр.;посетителски стол-30 бр.;стенен 

климатик;колонен климатик;правен и 

счетоводен софтуер 

„ДЪ НЕТ” ЕООД 13.12.2018 г. 

31.12.2018 г. 

№ 7204 / 7205 / 

19.12.2018 г. 

услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

Охрана със СОТ на офис 1 и офис 2 „ТЕТБРЮЛЕ 2 ” ООД  20.12.2108 г. 

20.12.2019 г.  

ЗП № 

00100100050668 / 

28.12.2018 г. 

услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП 

Застраховка активи „ЗД ЕВРОИНС” 28.12.2018 г. 

27.12.2019 г. 

 


