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на сключените договори с физически и юридически лица

№ и дата на 
договора 

Имена на физическите 
лица/юридическото лице, с 

сключен договорът
№1/01.02.2017 г. „БАКЕ+” ООД 

№2/01.02.2017 г. „Унимакс” ООД 

№3/20.02.2017 г. „ЗОРИ 2004” - ЕООД 

№4/01.03.2017 г. „ЛИНК+” ООД 

№505016453/ 
21.03.2017 г. 

М-TEL МОБИЛТЕЛ  ЕАД 

№119552/ 
04.04.2017 г. 

„Информационно обслужване” АД

№7/10.04.2017 г. „Микроинвест'' ООД 

№8/17.04.2017г. „ ДЕРОЗ 76” ЕООД 
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РЕГИСТЪР 

на сключените договори с физически и юридически лица 

на МИГ- общини Момчилград и Крумовград 

за 2017 година 
Имена на физическите 

лица/юридическото лице, с който е 
сключен договорът 

Предмет на сключения договор 

Договор за  наем на недвижим имот 

Поддържане на интернет страница 

Офис оборудване и обзавеждане 

Доставка на интернет услуга 

Телефонни услуги 

АД Договор за удостоверителни услуги 

Закупуване на счетоводен софтуер 

Доставка на канцеларски материали и офис 
консумативи 

                                                     

Европа инвестира в селските райони”, МИГ Момчилград – Крумовград 

190/29.11.2016г., 
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Срок на 
договора 

Цена на 
договора 

01.02.2017- 
30.09.2023 г. 

200 лв. на месец с 
ДДС 

01.02.2017 – 
01.02.2018 г. 

300 лв. за 3 
месеца с ДДС 

02.03.2017- 
02.03.2017 г. 

2 700 лв. с ДДС 

01.03.2017- 
30.09.2023 г. 

30 лв. на месец с 
ДДС 

21.03.2017г.- 
21.03.2018г. 

Месечен 
абонамент от 62,26 
с  ДДС 

04.04.2017- 
04.04.2018 г. 

72.00 лв. с ДДС 

20.04.2017- 
20.04.2017 г. 

255.60 лв. С ДДС 

17.04.2017- 
31.12.2017 г. 

До 1500 лв. с ДДС 
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№9/29.05.2017 г. Адв. Динчер Хабиб 

УУ-05.05-11/ 
06.06.2017 г. 

„Български пощи” ЕАД 

УУ-05.05-
12/06.06.2017 г. 

„Български пощи” ЕАД 

№12/14.06.2017г. СНЦ” Инициатива за развитие на
райони” град Стрелча 

18.07.2017 г. „ Търговска банка Д” АД 

№14/25.07.2017г. „Пиксел дизайн” ЕООД 
№15/10.11.2017 
г. 

ЕТ”БЕХИ-БЕХИДЕ ЧАУШЕВА”

21.11.2017 г. Служба по трудова медицина  - „КОНСУЛТ
АНАСТАСИЯ БАРАТАНОВА” ЕТ

№17/22.11.2017 
г. 

СНЦ” Инициатива за развитие на
райони” град Стрелча 

№18/12.12.2017 СНЦ” Инициатива за развитие на
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Правна защита и съдействие 

Приемане, пренасяне и доставка на кореспонденски 
пратки 

Приемане, пренасяне и доставка на коресподенски 
пратки по технология на куриерските услуги –
BULPOST 

на селските Разработване на 12 насоки за кандидатстване по мерки
от Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие  на МИГ „Момчилград и Крумовград” 

Финансови услуги 

Изработване на информационни материали 
ЧАУШЕВА” Офис оборудване и обзавеждане – закупуване на 

метални шкафове – 2 броя 
„КОНСУЛТ-
ЕТ 

Абонаментно обслужване на работещите 

на селските Организиране и провеждане на двудневни обучения 
на теми” Разработване и управление на проекти по 
мерки от ОП РЧР 2014-2020 г.” и „Разработване и 
управление на проекти по мерки от ОПИК 2014-2020 
г.” 

на селските Организиране и провеждане на информационни 
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01.06.2017г.-
31.07.2017г. 

330 лв. с ДДС 

16.06.2017 г.- 
16.06.2018 г. 

Действащите 
цени на услуги, 
предоставени от 
„Български 
пощи” ЕАД 

16.06.2017 г.- 
16.06.2018 г 

Действащите 
цени на услуги, 
предоставени от 
„Български 
пощи” ЕАД 

мерки До окончателното 
изготвяне на 
насоките за 
кандидатстване 

За 12 насоки 
общо 14 926, 20 
лв., за 1 насока – 
1 243, 85лв. 

18.07.2017 г.-
18.07.2018 г. 

Съгласно 
приложение към 
настоящия 
договор 

до 31.12.2017г. 10 095,00 лв. 
- 580 лв. с ДДС 

21.11.2017г.-
21.11.2018г. 

155,00 лв. с ДДС 

2020 

18-19.12.2017г. в 
град Момчилград; 
20-21.12.2017г. в 
гр.Крумовград 

2 440 лв. с ДДС 

12,13.12.2017г. в 840,00 лв. с ДДС 
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срещи  на теми” Представяне на мерки от ОП РЧР 
2014-2020 г.” и „Представяне на мерки от ОПИК 
2014-2020 г.” 
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град Момчилград; 
14,15.12.2017г. в 
гр.Крумовград 


