
    

         

       Европейски съюз

     ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

          

№ / дата на 

договора

Вид на 

договора 

/услуга, 

доставка, 

строителство/

Основание за 

сключване на 

договора

Предмет на договора

Изпълнител /име на 

физическо 

лице/наименование 

юридическо лице, с 

което е сключен 

договор

Срок за 

изпълнение

Цена на договора без 

ДДС и с ДДС /ако е 

приложимо/

2272/31.07.2015 Услуга Директно възлагане Договор за отдаване под наем на 

недвижим имот

Община "Тунджа" 24.07.2015 г.- 

24.07.2025 г.

63,00 лв. с ДДС на 

месец

2353/19.05.2016 Услуга Директно възлагане Договор за отдаване под наем на 

недвижим имот

Община "Тунджа" 20.05.2016 г. - 

20.05.2026 г.

19,20 лв. с ДДС на 

месец

27.04.2018 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за предоставяне на 

мобилни услуги

Теленор България ЕАД 27.04.2018 г. - 

27.04.2020 г.

Пакет Бизнес тотал 15 

на пет мобилни 

номера, стандартен 

месечен абонамент на 

15,00 лв. без ДДС на 

месец за мобилен 

номер

93578/01.05.2018 Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за куриерски услуги СПИДИ АД 01.05.2018 г. -   

01.05.2020 г.

Съгласно тарифен 

план към договора

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

«МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА»

Р Е Г И С Т Ъ Р
НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА" 



9102/01.05.2018 Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за осъществяване охрана 

със сигнално охранителна техника

ТЕТБРЮЛЕ 2 ООД 01.05.2018 г. -        

01.05.2020 г.

84,00 лв. с ДДС  на 

месец

14.05.2018 г. Услуга Договор за разплащателна сметка Интернешънъл Асет 

Банк АД

14.05.2018 г. Такси и комисионни 

съгласно действащата 

тарифа за таксите и 

комисионните на 

банката и лихвения 

бюлетин към нея

9546/2018 г./ 

22.05.2018 г.

Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за предоставяне на услуги 

за широколентов достъп до 

интернет услуги 

ЕТ ,,Георг - Георги 

Георгиев"

22.05.2018 г. 148,60 лв. с ДДС 

еднократно - такса за 

активиране                

36,00 лв. с ДДС на 

месец

02.01.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за комплексно почистване 

на офис сграда на Сдружение "МИГ-

Тунджа"

"СТРАНДЖАТА БГ" ЕООД02.01.2019 г. - 

31.12.2019 г.

2800,00 лв. с ДДС

02.01.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор със Служба по трудова 

медицина

Индустриална стопанска 

асоциация - Ямбол

02.01.2019 г. - 

31.12.2020 г. г.

120,00 лв. с ДДС 

02.01.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за поддръжка и 

актуализация на интернет страница

ХИТ СТРОЙ ООД 02.01.2019 г. - 

31.12.2019 г.

1680,00 лв. с ДДС

1/ 03.01.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за 

консултантски услуги по прилагане 

на Стратегията за ВОМР

Александър Валериев 

Попов

03.01.2019 г. - 

30.06.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

07.01.2019 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

07.01.2019 г. - 

14.01.2019 г.

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали

2/ 16.01.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като председател по 

процедура № BG06RDNP001-19.162

Стойчо Петров Стойчев 16.01.2019 г. - 

25.02.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

3/ 16.01.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като секретар по процедура 

№ BG06RDNP001-19.162

Татяна Вълчева Илиева 16.01.2019 г. - 

25.02.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми



4/ 16.01.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като оценител-член на ОС на 

МИГ по процедура № 

BG06RDNP001-19.162

Екатерина Стефанова 

Личева

16.01.2019 г. - 

25.02.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

5/ 16.01.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.162

Павлина Савова 

Йончина

16.01.2019 г. - 

25.02.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

6/ 16.01.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.162

Борис Костадинов 

Саваклиев

16.01.2019 г. - 

25.02.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

04.02.2019 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

04.02.2019 г. - 

15.02.2019 г.

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали

18.02.2019 г. Услуга Услуга Договор за обучения и 

информационни срещи

Сдружение "Агенция за 

регионално 

икономическо развитие" - 

Сливен

18.02.2019 г. - 

20.12.2019 г.

4920,00 лв. с ДДС

19.02.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за Мониторинг и оценка на 

стратегията за ВОМР за изпълнение 

на задълженията на МИГ по чл. 34, 

параграф 3, буква "ж" от Регламент 

(ЕС) 1303/2013  -  извършване от 

независим външен експерт на 

междинна оценка, предвидена през 

2019 г. в  плана за действие на 

Стратегията за ВОМР и в  

съответствие с  "Насоки. Оценка на 

LEADER/ВОМР" на ЕК и други 

приложими документи.  

Сдружение "Агенция за 

регионално 

икономическо развитие" - 

Сливен

19.02.2019 г. - 

31.12.2019 г.

1680,00 лв. с ДДС



20.02.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за проучване и анализ на 

иновативни, национални и 

европейски практики за интеграция 

на социало-уязвими групи /вкл. 

представители на етнически 

малцинства/ в селските райони, 

приложими на територията на МИГ-

Тунджа чрез интервенции по 

мерките от СВОМР

Сдружение "Агенция за 

регионално 

икономическо развитие" - 

Сливен

20.02.2019 г. - 

31.07.2019 г.

4010,00 лв. с ДДС

25.02.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за писмени преводи на 

материали, свързани с интернет 

страницата и популяризирането на 

МИГ и Стратегията за ВОМР

"КЛАСИК ГРУП" ООД 25.02.2019 г. - 

31.12.2019 г.

750,00 лв. с ДДС

26.02.2019 г. Услуга Директно възлагане Измерване, контрол и оценка на  

съответствието по безопасни 

условия на труд на работните места

"ПРАКТИК - ХД" ООД 26.02.2019 г. - 

26.02.2020 г.

173,40 лв. с ДДС

05.03.2019 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

05.03.2019 г. -

15.03.2019 г. 

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали

10.04.2019 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

10.04.2019 г. - 

15.04.2019 г.

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали

7/ 24.04.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като председател по 

процедура № BG06RDNP001-19.249

Стойчо Петров Стойчев 24.04.2019 г. - 

10.06.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

8/ 24.04.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.249

Павлина Савова 

Йончина

24.04.2019 г. - 

10.06.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

9/ 24.04.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.249

Борис Костадинов 

Саваклиев

24.04.2019 г. - 

10.06.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане



10/ 24.04.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като оценител-упълномощен 

представител на член на ОС на МИГ 

по процедура № BG06RDNP001-

19.249

Николина Христова 

Дечева

24.04.2019 г. - 

10.06.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

02.07.2019 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

02.07.2019 г. - 

10.07.2019 г.

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали

11/ 11.07.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като председател по 

процедура № BG05M9OP001-1.072 

Стойчо Петров Стойчев 11.07.2019 г. - 

21.08.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

12/ 11.07.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG05M9OP001-1.072 

Бистра Спиридонова 

Ковачева-Стоянова

11.07.2019 г. - 

21.08.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

13/ 11.07.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG05M9OP001-1.072 

Милена Николаева Шопова11.07.2019 г. - 

21.08.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

14/ 11.07.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG05M9OP001-1.072 

Румяна Иванова Йовчева 11.07.2019 г. - 

21.08.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

15.07.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за разработване на 

документация за определяне на 

изпълнители във връзка с 

изпълнение на дейностите по 

подмярка 19.4

Елена Димитрова 

Иванова - Георгиева

15.07.2019 г. - 

25.07.2019 г.

500,00 лв. без ДДС

15/ 05.08.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като председател по 

процедура № BG05M9OP001-2.077

Стойчо Петров Стойчев 05.08.2019 г. - 

16.09.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

16/ 05.08.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG05M9OP001-2.077

Бистра Спиридонова 

Ковачева-Стоянова

05.08.2019 г. - 

16.09.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане



17/ 05.08.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG05M9OP001-2.077

Милена Николаева Шопова05.08.2019 г. - 

16.09.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

18/ 05.08.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG05M9OP001-2.077

Румяна Иванова Йовчева 05.08.2019 г. - 

16.09.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

20.8.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към Граждански договор № 

11/11.07.2019 г. за участие в КППП, 

като председател по процедура № 

BG05M9OP001-1.072 

Стойчо Петров Стойчев 20.08.2019 г. - 

05.09.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

20.8.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към Граждански договор № 

12/11.07.2019 г.за участие в КППП, 

като външен експерт-оценител по 

процедура № BG05M9OP001-1.072 

Бистра Спиридонова 

Ковачева-Стоянова

20.08.2019 г. - 

05.09.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

20.8.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към Граждански договор № 

13/11.07.2019 г. за участие в КППП, 

като външен експерт-оценител по 

процедура № BG05M9OP001-1.072 

Милена Николаева Шопова20.08.2019 г. - 

05.09.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

20.8.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към Граждански договор № 

14/11.07.2019 г. за участие в КППП, 

като външен експерт-оценител по 

процедура № BG05M9OP001-1.072 

Румяна Иванова Йовчева 20.08.2019 г. - 

05.09.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

19/ 03.09.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като председател по 

процедура № BG06RDNP001-19.249

Стойчо Петров Стойчев 03.09.2019 г. - 

15.10.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

20/ 03.09.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.249

Николина Христова Дечева03.09.2019 г. - 

15.10.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

21/ 03.09.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.249

Павлина Савова Йончина 03.09.2019 г. - 

15.10.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане



22/ 03.09.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.249

Борис Костадинов 

Саваклиев

03.09.2019 г. - 

15.10.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

12.09.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към Граждански договор № 

15/05.08.2019 г. за участие в КППП, 

като председател по процедура № 

BG05M9OP001-2.077

Стойчо Петров Стойчев 12.09.2019 г. - 

01.10.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

12.09.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към Граждански договор № 

16/05.08.2019 г. за участие в КППП, 

като външен експерт-оценител по 

процедура № BG05M9OP001-2.077

Бистра Спиридонова 

Ковачева-Стоянова

12.09.2019 г. - 

01.10.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

12.09.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към Граждански договор № 

17/05.08.2019 г. за участие в КППП, 

като външен експерт-оценител по 

процедура № BG05M9OP001-2.077

Милена Николаева Шопова12.09.2019 г. - 

01.10.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

12.09.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към Граждански договор № 

18/05.08.2019 г. за участие в КППП, 

като външен експерт-оценител по 

процедура № BG05M9OP001-2.077

Румяна Иванова Йовчева 12.09.2019 г. - 

01.10.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

13.09.2019 г. Услуга Чл.186 Събиране на 

оферти с обява. 

Покана до 

определени лица – 

Чл.20, ал.3, т.2 от 

ЗОП

Договор за възлагане на 

обществена поръчка за услуги

"МониЦони" ООД 13.09.2019 г.-

31.12.2019 г.

16124,00 лв. без ДДС 

и 19348,80 лв.с ДДС

25.09.2019 г. Услуга Чл.186 Събиране на 

оферти с обява. 

Покана до 

определени лица – 

Чл.20, ал.3, т.2 от 

ЗОП

Договор за възлагане на 

обществена поръчка за услуги

"ДИ ЕМ АЙ 

ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД

25.09.2019 г.-

31.12.2019 г.

3320,00 лв.без ДДС и 

3984,00 лв. с ДДС



30.09.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към Граждански договор № 

15/05.08.2019 г. за участие в КППП, 

като председател по процедура № 

BG05M9OP001-2.077

Стойчо Петров Стойчев 30.09.2019 г. - 

16.10.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

30.09.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към Граждански договор № 

16/05.08.2019 г. за участие в КППП, 

като външен експерт-оценител по 

процедура № BG05M9OP001-2.077

Бистра Спиридонова 

Ковачева-Стоянова

30.09.2019 г. - 

16.10.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

30.09.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към Граждански договор № 

17/05.08.2019 г. за участие в КППП, 

като външен експерт-оценител по 

процедура № BG05M9OP001-2.077

Милена Николаева Шопова30.09.2019 г. - 

16.10.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

30.09.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към Граждански договор № 

18/05.08.2019 г. за участие в КППП, 

като външен експерт-оценител по 

процедура № BG05M9OP001-2.077

Румяна Иванова Йовчева 30.09.2019 г. - 

16.10.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

11.10.2019 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

11.10.2019 г. -

18.10.2019 г. 

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали

23/ 01.11.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като Председател по 

процедура № BG16RFOP002-2.051

Екатерина Стефанова 

Личева

01.11.2019 г. - 

12.12.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

24/ 01.11.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG16RFOP002-2.051

Павлина Савова 

Йончина

01.11.2019 г. - 

12.12.2019 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

25/ 01.11.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG16RFOP002-2.051

Марияна Янева 

Саваклиева

01.11.2019 г. - 

12.12.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми



26/ 01.11.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG16RFOP002-2.051

Александър Валериев 

Попов

01.11.2019 г. - 

12.12.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

27/ 13.11.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП,Председател  по процедура 

№ BG05M2OP001-3.014

Екатерина Стефанова 

Личева

13.11.2019 г. - 

17.12.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

28/ 13.11.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител  по процедура № 

BG05M2OP001-3.014

Милена Николаева 

Шопова

13.11.2019 г. - 

17.12.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

29/ 13.11.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител  по процедура № 

BG05M2OP001-3.014

Ралица Илич Мусова 13.11.2019 г. - 

17.12.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

30/ 13.11.2019 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител  по процедура № 

BG05M2OP001-3.014

Румяна Стефанова 

Грозева

13.11.2019 г. - 

17.12.2019 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

02.12.2019 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на преносим 

компютър с лицензиран софтуер

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

02.12.2019 г. - 

31.12.2019 г.

Съгласно издадена 

фактура 

16.12.2019 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

Кооперация "Панда" 16.12.2019 г. -

19.12.2019 г. 

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали

1/ 02.01.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП,Председател  по процедура 

№ BG05M2OP001-3.014

Екатерина Стефанова 

Личева

02.01.2020 г. - 

21.01.2020 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

2/ 02.01.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител  по процедура № 

BG05M2OP001-3.014

Милена Николаева 

Шопова

02.01.2020 г. - 

21.01.2020 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

3/ 02.01.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител  по процедура № 

BG05M2OP001-3.014

Ралица Илич Мусова 02.01.2020 г. - 

21.01.2020 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми



4/ 02.01.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител  по процедура № 

BG05M2OP001-3.014

Румяна Стефанова 

Грозева

02.01.2020 г. - 

21.01.2020 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

02.01.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор със Служба по трудова 

медицина

Индустриална стопанска 

асоциация - Ямбол

02.01.2020 г. - 

31.12.2020 г. 

02.01.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за поддръжка и 

актуализация на интернет страница

ХИТ СТРОЙ ООД 02.01.2020 г. - 

31.12.2020 г. 

1068,00 лв. с ДДС

19-3/17-02-2020 Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за изработка на 

национални носии

ЕТ "В. Пешинска" 17.02.2020 г. - 

30.04.2020 г.

13 000,00 лв.

19-3/18-02-2020 Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на маси и 

столове

"КАН УЧТЕХСПОРТ 

БЪЛГАРИЯ" ЕООД

18.02.2020 г. - 

31.03.2020 г.

11719,68 лв. с ДДС

19-3 /09-03-2020 Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на Шатри "МОНИЦОНИ" ООД 09.03.2020 г. - 

30.04.2020 г.

13500,00 лв. с ДДС

№ 0000083978/ 

10.03.2020 г.

Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за правна защита и 

съдействие при вписване на 

промени и обявяване на 

учредителен акт в ТР

Адвокат Снежана Енчева 10.03.2020 г. 100,00 лв.

03.04.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Допълнително споразумение Теленор България ЕАД 03.04.2020 г. - 

03.04.2022 г.

Пакет Бизнес тотал 18 

на пет мобилни 

номера, стандартен 

месечен абонамент на 

18,00 лв. без ДДС на 

месец за мобилен 

номер

09.04.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за предоставяне на 

мобилни услуги

Теленор България ЕАД 09.04.2020 г. - 

09.04.2022 г.

Абонаментен план : 

Интернет + 16.99 

стандартен месечен 

абонамент от 16,99 лв. 

без ДДС на месец за 

мобилен номер



04.05.2020 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

04.05.2020 г. -

13.05.2020 г. 

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали

01.07.2020 г. Услуга Услуга Договор за "Проучване и анализ 

"Добавена стойност за територията 

на МИГ-Тунджа от прилагането на 

СВОМР"

"ЕКСТРА МАЙЛ 

СТРАТЕДЖИС" ЕООД

01.07.2020 г. - 

20.08.2020 г.

4 691,00 лв.

03.07.2020 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор  с предмет "Доставка на 4 

броя преносими компютри"

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

03.07.2020 г. -

05.07.2020 г. 

7800,00 лв. с ДДС

10.07.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за обучения и 

информационни срещи

Сдружение "Агенция за 

регионално 

икономическо развитие" - 

Сливен

10.07.2020 г. - 

18.12.2020 г.

3965,00 лв. с ДДС

№ 0000083994/ 

21.07.2020 г.

Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за правна защита и 

съдействие при вписване на 

промени в органите на управление 

на сдружението в ТР

Адвокат Снежана Енчева 21.07.2020 г. 150,00 лв.

5/ 23.07.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като секретар по процедура 

№ BG06RDNP001-19.218

Татяна Вълчева Илиева 23.07.2020 г. - 

02.09.2020 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

6/ 23.07.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.218

Николина Христова Дечева23.07.2020 г. - 

02.09.2020 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

7/ 23.07.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.218

Павлина Савова 

Йончина

23.07.2020 г. - 

02.09.2020 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

8/ 23.07.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.218

Марияна Янева 

Саваклиева

23.07.2020 г. - 

02.09.2020 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

27.07.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за "Разработване на 

документация за определяне на 

изпълнители във връзка с 

изпълнение на дейности за 2020 г. 

по подмярка 19.4

Елена Димитрова 

Иванова-Георгиева

27.07.2020 г.-

15.09.2020 г.

1 000,00 лв.



10.08.2020 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

10.08.2020 г. -

14.08.2020 г. 

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали

9/ 17.08.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като председател по 

процедура № BG06RDNP001-19.424

Стойчо Петров Стойчев 17.08.2020 г. - 

29.09.2020 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

10/ 17.08.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.424

Павлина Савова 

Йончина

17.08.2020 г. - 

29.09.2020 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

11/ 17.08.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.424

Зоя Георгиева Тодорова 17.08.2020 г. - 

29.09.2020 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

12/ 17.08.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.424

Борис Костадинов 

Саваклиев

17.08.2020 г. - 

29.09.2020 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

01.09.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за Организиране и 

провеждане на двудневен празник - 

10 години МИГ-Тунджа

"Странджата БГ" ЕООД 01.09.2020 г. - 

02.10.2020 г.

6500,00 лв. с ДДС

1/12.10.2020 г. Услуга Чл.186 Събиране на 

оферти с обява. 

Покана до 

определени лица – 

Чл.20, ал.3, т.2 от 

ЗОП

Договор за възлагане на 

обществена поръчка за услуги

"Издателска къща Свети 

Георги Победоносец" 

ЕООД

12.10.2020 г.-

31.12.2020 г.

5225,00 лв. без ДДС и 

6270,00 лв. с ДДС

14.10.2020 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

14.10.2020 г. -

20.10.2020 г. 

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали



02.11.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за Мониторинг и оценка на 

стратегията за ВОМР за изпълнение 

на задълженията на МИГ по чл. 34, 

параграф 3, буква "ж" от Регламент 

(ЕС) 1303/2013  -  извършена от 

независим външен експерт в 

съответствие с Насоки

Сдружение "Агенция за 

регионално 

икономическо развитие" - 

Сливен

02.11.2020 г.- 

31.12.2020 г.

1 680,00 лв.

13/ 10.11.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като председател по 

процедура № BG06RDNP001-19.424

Стойчо Петров Стойчев 10.11.2020 г. - 

18.12.2020 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

14/ 10.11.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.424

Борис Костадинов 

Саваклиев

10.11.2020 г. - 

18.12.2020 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

15/ 10.11.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.424

Зоя Георгиева Тодорова 10.11.2020 г. - 

18.12.2020 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

16/ 10.11.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.424

Павлина Савова 

Йончина

10.11.2020 г. - 

18.12.2020 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

17/ 10.11.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като секретар по процедура 

№ BG06RDNP001-19.218

Татяна Вълчева Илиева 10.11.2020 г. - 

18.12.2020 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

18/ 10.11.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.218

Марияна Янева 

Саваклиева

10.11.2020 г. - 

18.12.2020 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

19/ 10.11.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.218

Павлина Савова 

Йончина

10.11.2020 г. - 

18.12.2020 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

20/ 23.07.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.218

Николина Христова Дечева10.11.2020 г. - 

18.12.2020 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми



21/19.11.2020 Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като председател по 

процедура № BG16M1OP002-3.018

Стойчо Петров Стойчев 19.11.2020 г. - 

31.12.2020 г.

22/19.11.2020 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG16M1OP002-3.018

Радостина Захариева 

Галитионова

19.11.2020 г. - 

31.12.2020 г.

23/19.11.2020 Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG16M1OP002-3.018

Валентина Минчева 

Фиданова

19.11.2020 г. - 

31.12.2020 г.

24/19.11.2020 Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG16M1OP002-3.018

Петя Харалампиева 

Георгиева

19.11.2020 г. - 

31.12.2020 г.

25/25.11.2020 Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като председател по 

процедура № BG06RDNP001-19.432

Стойчо Петров Стойчев 25.11.2020 г.-

08.01.2021 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

26/25.11.2020 Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.432

Зоя Георгиева Тодорова 25.11.2020 г.-

08.01.2021 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

27/25.11.2020 Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.432

Слава Тодорова 

Бахчеванска

25.11.2020 г.-

08.01.2021 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

28/25.11.2020 Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.432

Петя Харалампиева 

Георгиева

25.11.2020 г.-

08.01.2021 г.

Съгласно издадена 

фактура

2/30.11.2020 г. Услуга Чл.186 Събиране на 

оферти с обява. 

Покана до 

определени лица – 

Чл.20, ал.3, т.2 от 

ЗОП

Договор за възлагане на 

обществена поръчка за услуги

"АСПРО МГ" ЕООД 30.11.2020 г.-

31.12.2020 г.

19110,00 лв. без ДДС 

и 22932,00 лв. с ДДС



01.12.2020 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

01.12.2020 г. -

10.12.2020 г. 

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали

01/04.01.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като председател по 

процедура № BG16M1OP002-3.018

Стойчо Петров Стойчев 04.01.2021 г. - 

08.01.2021 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

02/04.01.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG16M1OP002-3.018

Петя Харалампиева 

Георгиева

04.01.2021 г. - 

08.01.2021 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

03/04.01.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG16M1OP002-3.018

Валентина Минчева 

Фиданова

04.01.2021 г. - 

08.01.2021 г.

Съгласно издадена 

фактура

04/04.01.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG16M1OP002-3.018

Радостина Захариева 

Галитионова

04.01.2021 г. - 

08.01.2021 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

04.01.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за поддръжка и 

актуализация на интернет страница 

на МИГ-Тунджа 

"МАЙ БГ ХОУМ" ЕООД 04.01.2021 г. - 

31.12.2021 г.

89,00 лв. на месец или 

общо 1068,00 лв.

04.01.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор със Служба по трудова 

медицина

Индустриална стопанска 

асоциация - Ямбол

04.01.2021 г. - 

31.12.2021 г. г.

180,00 лв. с ДДС 

19-3/22-01-2021 г. Строителство Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за изработка и поставяне в 

кв. 78 УПИ ІІ по плана на село 

Генерал Инзово, община Тунджа  

(площ за широко обществено 

ползване)   на преместваеми 

декоративни елементи от дърво за 

временни експозиции на открити 

обществени пространства - реплика 

на архитектурен елемент от 

етнографски музеен комплекс 

"Старата Акбунарска къща" 

"Костов пласт 2015" ЕООД22.01.2021 г. - 

25.06.2021 г.

35 000,00 лв.



№ 0000086651/ 

22.03.2021 г.

Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за правна защита и 

съдействие при вписване на 

промени в органите на управление 

на сдружението в ТР

Адвокат Снежана Енчева 22.03.2021 г. 150,00 лв.

31.03.2021 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

31.03.2021 г. -

05.04.2021 г. 

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали

14.04.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за Проучване и анализ на 

потенциала на  територията на МИГ-

Тунджа  и бизнес средата относно 

възможностите за създаване и 

устойчиво развитие на  групи и 

организации на производители за 

общ маркетинг и къси вериги на 

доставки.

Сдружение "Агенция за 

регионално 

икономическо развитие" - 

Сливен

14.04.2021 г. - 

15.05.2021 г.

4 691,00 лв.

№ 290845/ 

14.04.2021 г.

Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за удостоверителни услуги 

(квалифицирани удостоверения)

"Информационно 

обслужване" АД

14.04.2021 г. - 

14.04.2022 г.

Съгласно издадена 

фактура

15.04.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за Редизайн на интернет 

страницата на МИГ-Тунджа 

"МАЙ БГ ХОУМ" ЕООД 15.04.2021 г. - 

30.04.2021 г.

630,00 лв.

19.3/ 1/ 17.05.2021 Услуга Чл.186 Събиране на 

оферти с обява. 

Покана до 

определени лица – 

Чл.20, ал.3, т.2 от 

ЗОП

Договор за възлагане на 

обществена поръчка за услуги

"Доктор Ветко 1" ООД 17.05.2021 г. - 

19.08.2021 г.

1070,00 лв. без ДДС и 

1284,00 лв. с ДДС

19.05.2021 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

19.05.2021 г. -

27.05.2021 г. 

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали



19-3/ 09-06-2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за организиране и 

провеждане на фестивално събитие 

с туристически потенциал и 

промотиране на традиционната 

материална и духовна култура   – 

„Панаир на местните традиции, 

занаяти, продукти и свързаните с 

тях производства"                                                

Сдружение "Ямболска 

търговско-промишлена 

палата"

09.06.2021 г. - 

30.07.2021 г.

5 380,00 лв.

№ 0000086672/ 

10.06.2021 г.

Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за правна защита и 

съдействие при вписване на 

промени в органите на управление 

на сдружението в ТР

Адвокат Снежана Енчева 10.06.2021 г. 150,00 лв.

Анекс № 1/ 

16.06.2021 г.

Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Анекс към договор 9102 /   

01.05.2018 г. за осъществяване 

охрана със сигнално охранителна 

техника

ТЕТБРЮЛЕ 2 ООД 01.06.2021 г.       60,00 лв. с ДДС  на 

месец

19.3/ 2/21.06.2021 Услуга Чл.186 Събиране на 

оферти с обява. 

Покана до 

определени лица – 

Чл.20, ал.3, т.2 от 

ЗОП

Договор за възлагане на 

обществена поръчка за услуги

"Издателска къща Св. 

Георги Победоносец" 

ЕООД

21.06.2021 г. - 

19.08.2021 г.

1538,00 лв. без ДДС и 

1845,60 лв. с ДДС

19.3/ДС № 

1/01.07.2021 г.

Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

ДС към Договор 19-3/09-06-2021 за 

организиране и провеждане на 

фестивално събитие с туристически 

потенциал и промотиране на 

традиционната материална и 

духовна култура   – „Панаир на 

местните традиции, занаяти, 

продукти и свързаните с тях 

производства" /промяна в датите на 

провеждане на събитието/                                             

Сдружение "Ямболска 

търговско-промишлена 

палата"

01.07.2021 г. - 

18.07.2021 г.

ДС към Договор 19-

3/09-06-2021

19.3/ 30.07.2021 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

30.07.2021 г. -

06.08.2021 г. 

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали



13.8.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за разработване на 

документация за определяне на 

изпълнители във връзка с 

изпълнение на дейностите по 

подмярка 19.4

Елена Димитрова 

Иванова - Георгиева

13.08.2021 г. - 

03.09.2021 г.

1000,00 лв. без ДДС

27.8.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за обучения и 

информационни срещи

СНЦ "Агенция за 

регионално 

икономическо развитие - 

Стара Загора"

27.08.2021 г. - 

23.12.2021 г.

8255.00 лв. с ДДС

5/31.08.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като председател по 

процедура № BG06RDNP001-19.533

Стойчо Петров Стойчев 31.08.2021 г. - 

13.10.2021 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

6/31.08.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.533

Зоя Георгиева Тодорова 31.08.2021 г. - 

13.10.2021 г.

Съгласно издадени 

сметки за изплащане

7/31.08.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.533

Петя Харалампиева 

Георгиева

31.08.2021 г. - 

13.10.2021 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

8/31.08.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Граждански договор за участие в 

КППП, като външен експерт-

оценител по процедура № 

BG06RDNP001-19.533

Слава Тодорова 

Бахчеванска

31.08.2021 г. - 

13.10.2021 г.

Съгласно издадена 

сметка за изплатени 

суми

03.09.2021 г. Доставка Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за доставка на канцеларски 

материали

ЕТ "БОЯН КАТРЕВ - 

БОМА"

03.09.2021 г. -

10.09.2021 г. 

Съгласно издадена 

фактура за 

доставените 

материали

3/23.09.2021 г. Услуга Чл.186 Събиране на 

оферти с обява. 

Покана до 

определени лица – 

Чл.20, ал.3, т.2 от 

ЗОП

Договор за възлагане на 

обществена поръчка за услуги

"Издателска къща Св. 

Георги Победоносец" 

ЕООД

23.09.2021 г. - 

20.12.2021 г.

8882.50 лв. без ДДС и 

10659.00 лв. с ДДС



4/30.09.2021 г. Услуга Чл.186 Събиране на 

оферти с обява. 

Покана до 

определени лица – 

Чл.20, ал.3, т.2 от 

ЗОП

Договор за възлагане на 

обществена поръчка за услуги

"Издателска къща Св. 

Георги Победоносец" 

ЕООД

30.09.2021 г. - 

20.12.2021 г.

18305.00 лв. без ДДС 

и 21966.00 лв. с ДДС

01.12.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за Мониторинг и оценка на 

стратегията за ВОМР за изпълнение 

на задълженията на МИГ по чл. 34, 

параграф 3, буква "ж" от Регламент 

(ЕС) 1303/2013, извършена от 

независим външен експерт   в  

съответствие с  Насоки. Оценка на 

LEADER/ВОМР" на ЕК и други 

приложими документи.

АГРОЕЛИТ ООД 01.12021 г. - 

30.12.2021 г.

1680,00 лв. с ДДС

13.12.2021 г. Услуга Директно възлагане, 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП

Договор за писмени преводи от 

български език на английски език и 

от английски език на български език 

на материали, свързани с интернет -

страницата, годишния алманах и др. 

документи, свързани с 

популяризирането на МИГ-Тунджа и 

Стратегията за ВОМР  

КЛАСИК ГРУП ООД 13.12.2021 г. - 

31.12.2021 г.

19,00 лв. с ДДС на 

една стр. превод
































