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                                                                                                  2013 година 

 
№ 
по 
ред 

Наименование на 
поръчката 

Уникален код 
от регистъра 

на АОП 

Избран изпълнител Договор № Стойност на 
поръчката, 

лева 

Срок на 
изпълнение 

1 „Организиране и 
провеждане на 
проучване на  
териториите на МИГ-
Тунджа и осигуряване 
на информация за 
територията и за 
стратегията за местно 
развитие 
 

 Публична 
покана                        
ID 900869 

За  изпълнител по Обособена 
позиция 1        
,,Проучване на отношението на 
бенефициентите към процеса на 
прилагане на Стратегията за местно 
развитие с оглед подобряване на 
оперативната работа и 
усъвършенстване на процедурите 
по прилагане на СМР 
,,Институт за социални 
изследвания и маркетинг – МБМД” 
ЕООД 
ЕИК 130368463 

№431-1-
2012-14/ 
29.11.2012г. 

4194,00 лева 
(четири 
хиляди сто 
деветдесет и 
четири лева) 

20 .12.2012г. 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 2 
,,Проучване, свързано със 
създаването на териториален 
бранд»   
,,Институт за социални 
изследвания и маркетинг – МБМД” 

№ 431-1-
2012-15/ 
29.11.2012г. 

4194,00 лева 
(четири 
хиляди сто 
деветдесет и 
четири лева) 

20 .12.2012г. 



ЕООД 
ЕИК 130368436 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 3 
,,Осигуряване на актуална 
информация за територията на 
МИГ – Тунджа»   
,,Институт за социални 
изследвания и маркетинг – МБМД” 
ЕООД 
ЕИК 130368463 

№431-1-
2012-16/ 
29.11.2012г. 

1194,00 лева 
(Хиляда сто 
деветдесет и 
четири лева) 

20.12. 2012г. 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 4 
,,Осигуряване на актуална 
информация за Стратегията за 
местно развитие на МИГ – 
Тунджа» 
,,Институт за социални 
изследвания и маркетинг – МБМД” 
ЕООД 
ЕИК 130368463 

№431-1-
2012-17/ 
29.11.2012г. 

1194,00 лева 
(Хиляда сто 
деветдесет и 
четири лева) 

20 .12. 2012г. 

2 „Организиране и 
провеждане на 
обучения, 
информационни дни и 
уъркшопове в 
подкрепа на 
прилагането 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ -
Тунджа” 

Публична 
покана                         
ID 900871 

 За  изпълнител по Обособена 
позиция 1 
 „Организиране на двудневно 
обучение на 15 човека от екипа на 
проекта и Комисията за избор на 
проекти на тема ,,Предотвратяване 
на възникването на конфликт на 
интереси при прилагането на 
Стратегията за местно развитие”  
,,Аксес консулт „ ЕООД  
ЕИК 128045828 

№431-1-
2012-10/ 
26.11.2012 г. 

1380,00 лева  
(Хиляда 
триста и 
осемдесет 
лева) 

20 .12. 2012г. 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 2 
,,Организиране на 10 
информационни дни, свързани с 
поканите за кандидатстване с 

№431-1-
2012-11/ 
26.11.2012г. 

1320,00 лева 
(Хиляда 
триста и 
двадесет лева) 

20.12.2012г. 



проекти по Стратегията за местно 
развитие» 
,,Булгап» ЕООД 
ЕИК 201906242 
 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 3 
,,Организиране на 15 еднодневни 
уъркшопове с по 20 участника, 
всеки от които 5 предназначени за 
уязвими групи от населението, 
свързани с подготовката на проекти 
към Стратегията за местно 
развитие” 
,,Аксес Консулт” ЕООД 

№431-1-
2012-12/ 
26.11.2012г 

5400,00 лева 
(Пет хиляди и 
четиристотин 
лева) 

20.12.2012г. 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 4 
,,Организиране на двудневно 
обучение на 15 неформални местни 
лидери на тема ,,Призвание и 
отговорности на неформалните 
лидери за развитие на територията» 
,,Булгап” ЕООД 
ЕИК 201906242 

№431-1-
2013-
13/26.11.201
2г. 

1440,00 лева 
(Хиляда 
четиристотин 
четиридесет 
лева)  

20.12.2012г.  

3 „Популяризиране , 
информиране и 
публичност в подкрепа 
на прилагането на 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ – 
Тунджа” 

Публична 
покана 
ID9006383 

За  изпълнител по Обособена 
позиция 1 
,,Изработване на печатни 
информационни материали” 
,,Агроелит” ООД 
ЕИК 128616127 
 

№431-1-
2012-1/ 
27.09.2012г 

6322,80 лева 
(Шест хиляди 
триста 
двадесет и два 
лева 80 ст.) 

27.12.2012г. 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 2 
,,Подготовка и отпечатване на 
тематични публикации в местни 
медии» 
,,Агроелит» ООД 

№431-1-
2012-2/ 
27.09.2012г. 

1860,00  лева 
(хиляда 
осемстотин и 
шестдесет 
лева) 

27.12.2012 г. 



ЕИК 128616127 
 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 3 
,,Реализиране на ежемесечни 
тематични информационни 
радиопредавания в медия, която 
покрива а територията на МИГ – 
Тунджа» 
,,Балабанови и сие- Рамба» СД  
ЕИК 109508734  
 

№431-1-
2012-3/ 
07.09.2012г. 

988,80 
лева(Деветсто
тин осемдесет 
и осем лева 80 
ст.) 

27.12.2012г. 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 4 
,,Реализиране на  ежемесечно 
издание на телевизионно предаване 
по местна кабелна телевизия, която 
покрива територията на МИГ – 
Тунджа” 
,,Диана Кабел ТВ” ООД 
ЕИК 128029350 

№431-1-
2012-4/ 
27.09.2012г. 

1584,00(Хиляд
а петстотин 
осемдесет и 
четири лева)  

27.12.2012г. 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 5 
,,Подготовка и излъчване на 
рекламни радиосъобщения за 
ежеседмично анонсиране 
дейността на МИГ – Тунджа в 
медия, която покрива територията 
на МИГ» 
,,Балабанови и сие – Рамба» СД 
 
 

№431-1-
2012-5/ 
27.09.2012г. 

571,20 лева   
(Петстотин 
седемдесет и 
един лев и 20 
стотинки) 

27.12.2012 г. 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 6 
,,Изготвяне и излъчване на 
телевизионна реклама за 
ежеседмично анонсиране 

№431-1-
2012-6/ 
27.09.2012г. 

1075,20лева(Х
иляда 
седемдесет и 
пет лева 20 
ст.)  

27.12.2012 г. 



дейността на МИГ – Тунджа» с 
покритие на територията на МИГ» 
,,Диана Кабел ТВ” ООД 
ЕИК 128029350 

4. Доставка на офис 
техника, офис 
оборудване и 
обзавеждане, 
счетоводен и правен 
софтуер 

Публична 
покана 
ID9006802 

За  изпълнител по Обособена 
позиция 1 
Доставка на офис оборудване и 
обзавеждане: копирна машина, 
факс апарат, машина за 
подвързване спирала и метални 
шкафове за съхранение на 
проектни досиета -2 бр.  
Митон 2000 ООД 
ЕИК128509659 

№431-1-
2012-7/ 
26.10.2012г. 

2580,00 лева                          
( Две хиляди 
петстотин и 
осемдесет 
лева)  

28.12.2012г. 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 2 
Доставка на счетоводен софтуер-  
,,Аксес консулт» ЕООД 
ЕИК 128045828 
 

431-1-2012-
8/ 
22.10.2012г. 

1260,00 лева 
(Хиляда 
двеста и 
шестдесет 
лева) 

27.12.2012г. 

   За  изпълнител по Обособена 
позиция 3 
Доставка на правно 
информационен софтуер 
,,Аксес консулт» ЕООД 
ЕИК 128045828 
 

431-1-2012-
9/ 
22.10.2012г. 

450,00 лева 
(Четиристотин 
и петдесет 
лева) 

27.12.2012г. 

                                                                                                  2013 година 
№ 
по 
ред 

Наименование на 
поръчката 

Уникален 
код от 

регистъра на 
АОП 

Избран изпълнител Договор № Стойност на 
поръчката 

Срок на 
изпълнение 

1 „Организиране и 
провеждане на 
проучване  и анализи 
за нуждите на 
прилагането на 

Публична 
покана                       
ID 90115895 

За  изпълнител по Обособена позиция 1        
 Проучване и социален анализ на въздействието от 
прилагането на Стратегията за местно развитие/СМР/ 
върху територията на МИГ – Тунджа, необходими за 
подготовка на Годишния доклад за напредъка на 

№431-2013-8/ 
05.06.2013г. 

4380,00  лева         
(четири хиляди 
триста и 
осемдесет лева) 

30.11.2013г 



Стратегията за местно 
развитие(СМР) 

Стратегията за Местно развитие 
,,Евроенерджи-2008” ЕООД     ЕИК 200170385 

   За  изпълнител по Обособена позиция 2 
,,Разходи за пазарно проучване за продукцията на 
земеделски и неземеделски сектори, които се 
подкрепят от мерки на СМР и имат потенциал да се 
реализират на територията на община,,Тунджа»  
,,Евроенерджи-2008” ЕООД     ЕИК 200170385 

№431-1-2013-7/ 
05.06.2013г 

4380,00  лева             
(Четири хиляди 
триста и 
осемдесет лева) 

27.06.2013г. 

   За  изпълнител по Обособена позиция 3 
,,Анализ ,,Добри практики от прилагането на ЛИДЕР в 
Европейския съюз, приложими на територията на 
МИГ - Тунджа 
,,Евроенерджи-2008” ЕООД       ЕИК 200170385 

№431-1-2013-9/ 
05.06.2013г. 

2880,00 лева                                               
(Две хиляди 
осемстотин и 
осемдесет лева) 

30.11.2013г. 

3 „Организиране и 
провеждане обучения, 
информационни дни и 
уъркшопове в 
подкрепа на 
прилагането на 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ - 
Тунджа”  

Публична 
покана                            
ID 9015841 

За  изпълнител по Обособена позиция 1  
,,Организиране на  двудневно обучение на 15 човека 
от екипа на проекта и Управителния съвет, свързано с 
организирането и провеждането на обществени 
поръчки по реда на ЗОП от бенефициентите по 
Стратегията за местно развитие. 
,,Aксес консулт “ЕООД ЕИК 128045828 
  

 
№431 -1-2013-3/ 
04.06.2013г. 

1495,20лева                   
(Хиляда 
четиристотин 
деветдесет и пет 
лева и 20 
стотинки) 

30.11.2013г 

   За  изпълнител по Обособена позиция   2.  
Организиране на двудневно обучение на 10 човека от 
екипа на проекта и Управителния съвет, свързано с 
прилагането на процедурите за мониторинг и контрол 
и докладване на нердности при изпълнението на 
договорите от бенефициентите по Стратегията за 
местно развитие 
,,Аксес Консулт» ЕООД   ЕИК 128045828 
 

№431-1-2013-4/ 
04.06.2013г. 

 

1998,00 лева                   
(Хиляда и 
деветстотин 
деветдесет и 
осем лева)  
 

30.11.2013г. 

   За  изпълнител по Обособена позиция 3  
,,Организиране на информациоони дни , свързани с 
поканите за кандидатстване с проекти по Стратегията 
за местно развитие» 
,,Аксес Консулт» ЕООД  ЕИК 128045828 

№431-1-2013-2/ 
04.06.2013г. 

 

2244,00  лева                            
(две хиляди 
двеста 
четиридесет и 
четири лева)  

31.07.2013г. 

   За  изпълнител по Обособена позиция  4 №431-1-2013 -1 5544,00 лева. 27.06.2013г. 



,,Организиране на 15 еднодневни семинара с по 20 
участника всеки, от които 5 предназначени за уязвими 
групи от населението, свързани с подготовката на 
проекти към стратегията за местно развитие  
,,Аксес Консулт» ЕООД   ЕИК 128045828 

/04. 06. 2013г. 
 

(Пет хиляди 
петстотин 
четиридесет и 
четири лева)  
 

   За изпълнител по обособена позиция 5  
,,Организиране на двудневно обучение на 10 
неформални местни лидери на тема ,,Работа с целеви 
групи и разпространение на добри практики по 
прилагането на Стратегията за Местно развитие”    
,,Аксес консулт ЕООД ЕИК 128045828 

№431-1-2013-5/ 
04.06.2013г. 

1992,00 лева                     
(хиляда 
деветстотин 
деветдесет и два 
лева) 

31.11.2013г. 

   За изпълнител по обособена позиция 6 
,, Организиране на еднодневно обучение на 10 
неформални местни лидери на тема ,, Ролята на 
неформалните лидери в развитието на Националната 
селска мрежа (НСМ)  
,,Аксес Консулт” ЕООД  ЕИК 128045828 

№431-1-2013-6/ 
04.06.2013г. 

900,00 лева       
(деветстотин 
лева) 

30.11.2013г. 

 „Популизиране, 
информиране и 
публичност в подкрепа 
на прилагането на 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ- 
Тунджа, в изпълнение 
на Договор № РД 50-
141 от 13.10.2011г. 
между МЗХ, ДФЗ – РА 
и МИГ –Тунджа по 
мярка 41 и 431-1 на 
ПРСР 2007-2013, 
съфинансирана от 
Европейския 
земеделски  фонд за 
развитие на селските 
райони”  
 

Публична 
покана                        
ID 9017713 

За изпълнител на обособена позиция 1 
«Издаване и разпространение на ежемесечен 
информационен бюлетин “МИГ – Тунджа: Лидер в 
действие” и подготовка и издаване на годишен 
алманах на МИГ-Тунджа за популяризиране на 
територията на МИГ-Тунджа» 
,,Агроелит” ООД  ЕИК128616127 
 

№431-1-2013-10/ 
25.07.2013г. 

14400,00                  
лева          
(Четиринадесет 
хиляди и 
четиристотин 
лева) 

29.12.2013г. 

   За изпълнител на обособена позиция 2 №431-1-2013-11/ 2088,00 лева                        27.12.2013г. 



«Подготовка и отпечатване на тематични публикации 
в местни медии за резултатите от дейността на МИГ - 
Тунджа»  
,,Агроелит» ООД ЕИК 128616127 

25.07.2013г. (две хиляди 
осемдесет и 
осем лева) 

   За изпълнител на обособена позиция 3 
«Изготвяне на рекламни материали (работен бележник 
и химикал, визитни картички и информационни 
банери)» 
,,Агроелит» ООД ЕИК 128616127 

№431-1-2013-12/ 
25.07.2013г. 

3564,00  лева                     
(Три хиляди 
петстотин 
шестдесет и 
четири лева) 

30.10.2013г. 

   За изпълнител на обособена позиция 4 
«Реализиране на ежемесечни тематични 
информационни радиопредавания с излъчване в 
медия, покриваща територията на МИГ-Тунджа» 
,,Балабанови и Сие –РАМБА$ СД ЕИК109508734  

431-1-2013-13/ 
25.07.2013г. 

1476,00 лева 
(хиляда 
четиристотин 
седемдесет и 
шест) 

27.12.2013г. 

   За изпълнител на обособена позиция 5 
«Реализиране на ежемесечно издание на телевизионно 
предаване по местна кабелна телевизия, покриваща 
територията на МИГ-Тунджа» 
,,Диана Кабел ТВ” ООД ЕИК 128029350 

№431-1-2013-5/ 
25.07.2013г. 

1764,00 лева                 
(хиляда 
седемстотин 
шестдесет и 
четири лева) 

27.12.2013г. 

   За изпълнител на обособена позиция 6 
«Подготовка  и излъчване на рекламни 
радиосъобщения за ежеседмично анонсиране  
дейността на МИГ-Тунджа в медия,  покриваща  
територията на МИГ-Тунджа» 
Балабанови и Сие Ранба» СД ЕИК 109508734 

№431-1-2013-14/ 
25.07.2013г. 

982,80 лева   
(деветстотин 
осемдесет и два 
лева и 80 
стотинки) 

27.12.2013г. 

   За изпълнител на обособена позиция 7 
«Изготвяне и излъчване на телевизионна реклама 
за ежеседмично анонсиране  дейността на  МИГ-
Тунджа в медия, покриваща  територията на МИГ» 
Диана Кабел ТВ” ООД ЕИК 128029350 

№431-1-2013-16/ 
25.07.2013г. 

1965,60 лева                  
(хиляда 
деветстотин 
шестдесет и пет 
лева и 60 
стотинки)  

27.12.2013г. 

   За изпълнител на обособена позиция 8 
«Изготвяне на филм за територията на МИГ – 
Тунджа» 
,,Диана Кабел ТВ» ООД ЕИК 128029350 

№431-1-2013-17/ 
25.07.2013г. 

1752,00   лева                              
(хиляда 
седемстотин 
петдесет и два 
лева) 

29.11.2013г. 

 2014 година 



№ 
по 
ред 

Наименование на 
поръчката 

Уникален 
код от 

регистъра на 
АОП 

Избран изпълнител Договор № Стойност на 
поръчката 

Срок на 
изпълнение 

1 „Организиране и 
провеждане на 
проучване на 
туристическия 
потенциал на 
териториите на МИГ-
Тунджа, МИГ-Средец, 
МИГ-Карнобат и 
МИГ-Харманли за 
целите на 
подготовката на 
съвместен проект  за 
вътрешнотериториално 
сътрудничество, 
насочен към 
стимулиране на 
туризма и 
популяризиране на 
местните производства 
в селските райони, 
обхванати от 
териториите на 
партниращите местни 
инициативни групи” 
 

Публична 
покана            
ID 9031688 

„ЗОНА СЪРВИС””   ЕООД,  
ЕИК 202654997 

№ 421-2014-2/ 
11.07.2014 г. 

8300,00   лева                    
(осем хиляди и 
триста лева) 

30.07. 2014 
г. 

2 „Организиране и 
провеждане на 
проучване на  
потенциала на 
територията на МИГ -
Тунджа за развитие на 
биоземеделски 
дейности, интереса и 

Публична 
покана                           
ID 9031685 

„ЗОНА СЪРВИС””   ЕООД,  
ЕИК 202654997 

№ 421-2014-1/ 
11.07.2014 г. 

8300,00 лева                     
(осем хиляди и 
триста лева) 

30. 07. 
2014г. 



свързаните с тях 
проблеми от страна на 
местните 
производители, за 
целите на 
подготовката на 
съвместен проект  за 
транснационално  
сътрудничество за 
обмен на добри 
практики в областта на 
био-земеделието с 
потенциални 
партньорски МИГ” 

3 „Организиране и 
провеждане обучения, 
семинари и учебно 
посещение в страна – 
членка на ЕС във 
връзка с прилагането 
на Стратегията за 
местно развитие на 
Местна инициативна 
група – Тунджа през 
2014 година” по 
обособени позиции, 
както следва 

Публична 
покана                         
ID 9034845 

За  изпълнител по Обособена позиция 1  
,,Организиране и провеждане  на 5 дневно  учебно 
посещение в МИГ в страна- членка на ЕС (ЕС 15) за  
15 души - представители на екипа, управителния съвет 
и общото събрание на МИГ-Тунджа  за обмяна на 
опит,  добри практики и  обучение за прилагането на 
иновативни подходи за изпълнение и мониторинг  на 
Стратегии за местно развитие” 
,,Камура Холидейз” ЕООД 
 ЕИК 200594003 - 

№431-2014 -4 / 
07. 11. 2014г. 

 

24242.00 лева. 
(Двадесет и 
четири хиляди 
двеста 
четиридесет и 
два лева) 

23.12.2014г. 

   За  изпълнител по Обособена позиция   2. 
Организиране и провеждане на обучение на 10 човека 
от екипа на МИГ и Управителния съвет на тема 
,,Права и за дължения на МИГ по договорите за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 
бенефициентите към СМР на МИГ – Тунджа“  
,,Кей Ди Консултинг ЕООД ЕИК - 202104836 

№431-2014 -5 / 
08. 11. 2014г. 

 

1800,00 лева 
(Хиляда и 
осемстотин 
лева)  
 

23.12.2014г. 

   За  изпълнител по Обособена позиция 3  
«Организиране  и провеждане на  практически 
семинари с бенефициенти на СМР на МИГ за 

№431-2014 -6 / 
08. 11. 2014г. 

 

3360,00 лева 
(Три хиляди 
триста и 

23.12.2014г. 



изпълнение на сключените договори и подготовка на 
заявки за плащане към РА»  
,,Кей Ди Консултинг ЕООД ЕИК - 202104836 

шестдесет лева)  

   За  изпълнител по Обособена позиция  4 
,,Организиране и провеждане на  двудневно обучение 
на 15 неформални  местни лидери  на тема 
„Иновативни лидерски подходи в местното развитие и 
прилагането на СМР» 
,,Кей Ди Консултинг”ЕООД  
ЕИК - 202104836 

№431-2014 -6 / 
08. 11. 2014г. 

 

1800,00 лева.  
(Хиляда и 
осемстотин 
лева)  
 

23.12.2014г. 

 «Организиране и 
провеждане на  
проучвания и анализи 
за  нуждите на 
прилагането  за 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ-
Тунджа» 

Публична 
покана                    
ID 9034893 

За изпълнител по Обособена позиция 1 
«Проучване и анализ на въздействието от прилагането 
на СМР върху  придобиването на умения и 
изграждането на  капацитет сред представителите на 
публичния, стопанския и  нестопанския сектор за 
планиране и управление на развитието на територията 
чрез прилагане на подхода „отдолу-нагоре” в  
местното развитие» 
Ямболска Търговско Промишлена Палата 
ЕИК 838163493,  
 

№431-2014 - 8 / 
10. 11. 2014г. 

 

4344.00 лева                           
( четири хиляди 
триста  
четиридесет и 
четири лева )  

23.12.2014г. 

   За изпълнител по Обособена позиция 2 
«Проучване и анализ на включването и степента на 
участие  на младежи, жени, малцинствени  и 
интегрирани общностни групи от територията на 
МИГ-Тунджа  в  прилагането на СМР» 
Ямболска Търговско Промишлена Палата 
ЕИК 838163493,  
 

№431-2014 -9 / 
10. 11. 2014г. 

 

4344 ,00 лева                   
( Четири хиляди 
триста  
четиридесет и 
четири лева )  

23.12.2014г. 

   За изпълнител по Обособена позиция 3 
«Проучване и анализ за  установяването на  пречки и 
трудности пред бенефициентите при изпълнението и 
отчитането на проекти по мерките от СМР на МИГ-
Тунджа» 
Ямболска Търговско - Промишлена Палата 
 ЕИК 838163493 
 

№431-2014 -10/ 
10. 11. 2014г. 

 

4344,00 лева                      
( Четири хиляди 
триста  
четиридесет и 
четири лева )  

23.12.2014г. 



 „Организиране и 
провеждане на 
проучване и анализ и 
сформиране на база 
данни във връзка с 
изграждането и 
структурирането на 
младежка ЛИДЕР 
мрежа за развитие на 
селските райони”  
 

Публична 
покана                 
ID 9034975 

За изпълнител по обособена позиция 1 
Проучване и анализ на степента и готовността за 
участие на младите хора от териториите на 
партниращите МИГ (МИГ-Тунджа, МИГ-Елхово, 
МИГ-Средец и МИГ-Девня-Аксаково) в процесите на 
местно развитие”                 Ямболска Търговско - 
Промишлена Палата 
 ЕИК 838163493 
 

№421-2014 -11 
/10. 11. 2014г. 

 

4704,00 лева                   
( Четири хиляди 
седемстотин и 
четири лева)  

21 .11. 2014 
г. 

   За изпълнитрел по Обособена позиция 2 
Сформиране на база данни на младежки организации 
и групи, млади предприемачи, млади фермери, млади 
хора от местната власт и местно самоуправление, 
обхващащо младите хора от 18 до 40 години в трите 
сектора-стопански, нестопански и публичен, имащи 
готовност за участие в планирането и развитието на 
териториите  на партниращите МИГ ( МИГ-Тунджа, 
МИГ-Елхово, МИГ-Средец и МИГ-Девня-Аксаково) 
Ямболска Търговско - Промишлена Палата 
 ЕИК 838163493 

421-2014 -12 / 
10. 11. 2014г. 

 

3660,00 лева 
(Три хиляди 
шестстотин и 
шестдесет лева)  

21.11.2014г. 

 „Популизиране, 
информиране и 
публичност в подкрепа 
на прилагането на 
Стратегията за местно 
развитие на МИГ- 
Тунджа, в изпълнение 
на Договор № РД 50-
141 от 13.10.2011г. 
между МЗХ, ДФЗ – РА 
и МИГ –Тунджа по 
мярка 41 и 431-1 на 
ПРСР 2007-2013, 
съфинансирана от 
Европейския 

Публична 
покана                 
ID 9036575 

,,Агроелит” ООД 
ЕИК 128616127 

№431-2014 -13 / 
08.12.2014г. 

11544,00 лева 
(Единадесет 
хиляди 
петстотин 
четиридесет и 
четири лева). 
 

23.12.2014г. 



земеделски  фонд за 
развитие на селските 
райони”  
 

 «Организиране и 
провеждане на 
„Празник на 
агроекологичните 
производители от 
територията на МИГ-
Тунджа” 
 

Публична 
покана                
ID 9036578 

,,Странджата БГ„ ЕООД  
ЕИК 201908364 

№431-2014-14/ 
08.12.2014г. 

10920,00 лева               
/Десет хиляди  
деветстотин и 
двадесет лева/ 

30.12.2014г. 

 
 
 
 


