
 

 

СНЦ  „ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ” 

 
Списък на сключените договори за 2017 г. 

 
№ по 

ред 

Договор №/дата Предмет на договора Данни за изпълнителя Срок на 

изпълнение 

1 Допълнително 

споразумение 

№1/01.02.2017 г.към 

договор от 09.06.2016 г. 

Наем офис Народно читалище „Христо Ботев – 1892”  

БУЛСТАТ 000403866 

31.08.2017 Г. 

2 01.02.2017 г. Трудово медицинско обслужване от 

СТМ 

СТМ „Хипократ” ЕООД 

ЕИК BG 114546315 

31.01.2018 г. 

3 01.02.2017 г. Доставка на счетоводен софтуер СКАН ООД 

ЕИК BG114685210 

28.02.2017 г. 

4 13.02.2017 Г. Откриване на разплащателна сметка Банка ДСК ЕАД, клон Белене 

ЕИК 177027228 

 

5 ГД 1/22.02.2017 г. Разработване на недискриминационна и 

прозрачна процедура и обективни 

критерии за подбор на проекти към 

Стратегията за ВОМР на „МИГ Белене 

– Никопол” 

Милен Веселинов Герганов 

ЕГН ********** 

22.03.2017 г. 

6 АСА177027228-

02032017-70 

Електронни съобщителни услуги БТК ЕАД 

ЕИК 177027228 

02.03.2019 г. 

7 L0 – 3536227/13.03.2017 

г. 

Издаване, поддържане и управление на 

удостоверение за електронен подпис 

Инфонотари ЕАД 

БУЛСТАТ 131276827 

13.03.2018 г. 

8 06.04.2017 г. Доставка на офис консумативи и 

канцеларски материали 

Веселин Балев ЕООД 

ЕИК 114616366 

31.12.2017 г. 

9 ГД 2/02.05.2017 г. Поддръжка на интернет страница на 

Сдружение „МИГ Белене – Никопол” 

Ивайло Пламенов Катевски 

ЕГН ********** 

31.12.2017 г. 

10 ГД 3/02.05.2017 г. Външна услуга по разработване на 

процедури по реда на ЗОП 

Цветомир Николаев Цветанов 

ЕГН ********** 

31.12.2017 г. 

 

 



 

№ по 

ред 

Договор №/дата Предмет на договора Данни за изпълнителя Срок на 

изпълнение 

11 1/15.06.2017 г. Организиране, провеждане и 

изпълнение на обучения, семинари, 

конференция, информационни срещи за 

местни лидери и за уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, за популяризиране 

на Стратегията за ВОМР на „МИГ 

Белене – Никопол” 

Про Консулт ПМ ЕООД  

ЕИК  204286519 

31.12.2017 г. 

12 2/30.06.2017 г. Подготовка и реализация в печатни и 

електронни медии и излъчвания в радио 

и телевизионни медии за 

популяризиране дейностите по СВОМР 

на „МИГ Белене – Никопол” 

ЛСД ЕООД 

ЕИК  202617746 

31.12.2017 г. 

13 3/17.07.2017 г. Доставка чрез закупуване, монтаж и 

гаранционна поддръжка и обслужване 

на 2(два) броя инверторни климатици 

Кристини ООД 

ЕИК 114670360 

до изтичане на 

гаранционния 

срок за поддръжка 

14 4/14.08.2017 Доставка и изпълнение на гаранционно 

(сервизно) обслужване на 1 (един ) 

брой лек автомобил DACIA Lodgy 

AMY7 16M 6RH 6+1м. 

КРОНОСТ ООД 

ЕИК 114010176 

до изтичане на 

гаранционния 

срок на 

автомобила 

15 5/25.08.2017 Доставка чрез закупуване на офис 

оборудване за нуждите на „МИГ 

Белене-Никопол“ 

Веселин Балев ЕООД 

ЕИК 114616366 

до изтичане на 

гаранционния 

срок за поддръжка 

16 01.09.2017 Наем офис Народно читалище „Христо Ботев – 1892”  

БУЛСТАТ 000403866 

 

17 ГД 4/06.11.2017 2 броя проучвания и анализ на 

територията, както следва: 

а) „Проучване на туристическия 

потенциал и формиране на 

туристически продукт на територията 

на МИГ Белене – Никопол 

б) „Проучване в сферата на 

конкурентоспособност на МСП на 

Петя Петрова Димитрова 

ЕГН********** 

15.12.2017 



 

територията и възможности за 

създаване на нови предприятия и 

дейности“  

18 6/07.11.2017 изработване, отпечатване, доставка и 

монтаж (за банери) на печатни 

информационни и рекламни материали 

за популяризиране Стратегията за 

ВОМР на „МИГ Белене-Никопол“, 

както следва: 

а) Дизайн, изработка и монтаж на 2 

броя банери; 

б) Дизайн, предпечат и печат на резюме 

на Стратегията за ВОМР на МИГ 

Белене-Никопол – формат А5, 

пълноцветен печат, гланцови корици – 

600 броя; 

в) Изработка рекламни материали 

популяризиращи дейностите на МИГ – 

химикалки с лого, цветен печат –  1000 

броя; 

г) Изработка рекламни материали 

популяризиращи дейностите на МИГ – 

визитки, печат 4+0 цвята, четири вида 

по 250 броя – общо 1000 броя; 

 

д) Изработка рекламни материали 

популяризиращи дейностите на МИГ – 

джобни календари, 4+1 цвята, гланц – 

общо 1000 броя; 

 

е) Подготовка и отпечатване на 

информационен бюлетин за дейностите 

и прилагането на ВОМР формат А4, 

пълноцветен, 4 стр. – 800 броя; 

„МЕДИАТЕХ“ ЕООД 

ЕИК 114 622 006 

15.12.2017 

 


