
 

 

№ по 
ред 

Избран изпълнител: Дейност 
Дата на 

сключване  

Стойност на 
поръчката в лв. с 

ДДС 

Краен срок на 
договора 

  Юридически лица   

1 Община Павликени 
Право на ползване в/у част от имот - частна 
общинска собственост за офис на МИГ 28.08.2017 г. 

Безвъзмездно 
право на ползване 

30.06.2024 г. 

2 "Бизнес секюрити"  ЕООД Охрана офис на Сдружението чрез СОТ 30.04.2018 г. 26.40 лв. / месец безсрочен 

3 
"Мобилтел"  ЕАД /                            
"А 1 България" ЕАД 

Електронни съобщителни услуги в т.ч. мобилни 
услуги, интернет 15.05.2018 г. 

80.00 лв. пакетна 
цена на месец 15.05.2020 г. 

4 Уникредит Булбанк АД 
За откриване и поддържане разплащателна 
сметка "Бизнес лидер Лайт" 

02.05.2018 г. 

16.00 лв. пакетна 
цена на месец и 
допълнителни 

съгл. Тарифата за 
такси и 

комисионна на 
банката 

25.04.2019 г. 

5 Служба по трудова медицина 

Подпомагане в организирането и изпълнението 
на задълженията на МИГ по осигуряване и 
поддържане на здравословни и безопасни 
условия на труд и укрепване здравето и 
трудоспособността на работещите 

02.05.2018 г. 120 лв. /година безсрочен 

6 ТД "Бонев софт одитинг" ООД 
Лиценз за ползване на програмни продукти от 
серията "Ажур" 28.05.2018 г. 1 260.34 лв. 28.05.2013 г. 

7 "Вестел - БГ" ООД 
Месечна поддръжка и обновяване на уеб сайта 
на СНЦ 01.06.2018 г. 84.00 лв./месец 01.06.2019 г. 



 

 

8 
"Информационно 
обслужване" АД 

Удостоверителни услуги по издаване и 
управление на квалифицирано удостоверение за 
електронен подпис 

05.07.2018 г. 57.60 лв. 05.07.2018 г. 

9 "Енси консулт" ЕООД Провеждане на обучения на местните лидери 10.09.2018 г. 3 240.00 лв. 31.12.2018 г. 

10 "Енси консулт" ЕООД Провеждане на обучения на КВО и екипа 10.09.2018 г. 2 440.00 лв. 31.12.2018 г. 

11 "Даскалови - 57" ЕООД Закупуване на автомобил за нуждите на МИГ 18.09.2018 г. 29 985.00 лв. до 95 дни след 
плащане 

12 
ЗАД "Булстрад Виена 
иншуърънс груп" чрез 
посредник "Брокер инс" ООД 

Застраховка каско автомобил   28.12.2018 г. 1330.15 лв. 1 година 

13 
ЗАД "Булстрад Виена 
иншуърънс груп" чрез 
посредник "Брокер инс" ООД 

Застраховка гражданска отговорност 28.12.2018 г.  244.44 лв. 1 година 

14 "Артлайт" ЕООД Изготвяне на информационни материали 16.10.2018 г. 9 900.00 лв. 30.11.2018 г. 

15 
"Випимекс" ООД Закупуване, доставка и монтаж на цветна 

копирна система 22.10.2018  г. 4 399.00 лв. 16.11.2018 г. 

16 
ЗАД "Булстрад Виена 
иншуърънс груп" чрез 
посредник "Брокер инс" ООД 

Застраховка копирна система "Коника" 18.12.2018 г. 95.15 лв. 1 година 

17 "Кимтекс Иван Борисов" ЕТ Изготвяне на рекламни материали 22.10.2018  г. 2 865.00 лв. 30.11.2018 г. 

18 Сдружение "Грийн" 
Анализ "Природо-географска и социално-икон.  
оценка на територията на МИГ с фокус за 
развитие и разнообразяване на турист. услуги" 

12.11.2018 г. 4 010.00 лв. 12.12.2018 г. 

19 "Биб транс" ЕООД 
Обучение на екипа и членовете на КВО - 
4дневно посещение в чужбина в страна член на 
ЕС за обмен на добри практики 

12.11.2018 г. 12 500.00 лв. 31.12.2018 г. 



 

 

20 Сиела Норма АД  Правен софтуер 07.12.2018 г. 1 200.00 лв. 20.12.2018 г. 

21 "СПИДИ" АД Куриерски услуги 30.10.2018 г. Съгл. актуална 
тарифа Прил.1 

1 година 

22 Община Павликени Безлихвен заем 20.12.2018 25 000.00 лв. 31.05.2019 г. 

23 Община Полски Тръмбеш Безлихвен заем 27.12.2018 25 000.00 лв. 31.03.2019 г. 

24 Енерго-Про Продажби АД Доставка на ел. енергия 27.12.2018 г. 

Съгл. Методика за 
определяне на  
цените на ел. 
енергия 

Съгл. глава VII 
Условия и ред 
за прекратяване 

  Физически лица   

1 
Граждански договор - 
Валентина Мариянова 

Изготвяне на указания/насоки за набиране на 
проекти, документации, образци на документи 
за кандидатстване, контролни листи за мярка от 
Стратегията на МИГ Павликени - П. Тръмбеш 

01.08.2018 г. 3 000.00 лв. 31.10.2018 г. 

2 
Граждански договор - Цанко 
Найденов Спасовски 

Изготвяне на указания за кандидатстване и 
изпълнение на проекти, придружаващи 
документи, контролни листи за мярка от 
Стратегията 

11.10.2018 г. 1 500.00 лв. 30.11.2018 г. 

 


