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СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

 

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2019Г. 

 

В изпълнение на Споразумение № РД 50 - 139/ 21.10.2016 г., сключен с УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и Заповед № 09 – 235/ 

05.03.2019 г. на заместник-министъра на земеделието и храните за изпълнение на одобрени дейности по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“  и Административен договор № РД 50-13/ 19.02.2019 г. по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“  за 2019 г. 

 

No  ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ВИД И ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  ДАТА НА 

СКЛЮЧВАНЕ 

СТОЙНОСТ без ДДС 
/лева/ 

КРАЕН СРОК 

НА 

ДОГОВОРА 

I.  Действащи през 2019 г. договори, сключени през предни години 

C-BT-305-
2423 

„Борика - банксервиз“ АД Договор за услуга  - Удостоверителни 
услуги по издаване, поддържане и 
управление на електронен подпис 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

16.02.2016 г. Съгласно тарифа за 
предоставяне на 

услуги 

15.02.2019 г. 

29 „БТК“ ЕАД Договор за услуга – 
Телекомуникационни услуги 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

08.11.2018 г. Съгласно цени на 
услуги, предоставяни 

от 
„БТК” ЕАД 

08.11.2020 г. 

205OD-L-
000001 

„Първа Инвестиционна 
банка“ АД 

Договор за залог на вземания /към 
Договор № 205OD-L-000001  

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

26.10.2018г. Съгласно цени на 
услуги, предоставяни 

от 
ПИБ АД 

31.10.2019 г. 
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205OD-L-
000001 

„Първа инвестиционна 
банка“ АД  

Договор за услуга  Овърдрафт по 
разплащателна сметка 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

27.10.2017 г. Съгласно цени на 
услуги, предоставяни 

от 
ПИБ АД 

30.10.2018 г. 

II. Сключени през 2019 година договори: 

01 СНЦ „Агробизнесцентър – 
Кубрат“ 

Договор за услуга  – „Счетоводни 
услуги“  

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

03.01.2019 г. 2500,00 31.12.2019 г. 

02 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 7.2 
/втори прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД;     
115,00  – за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

03 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 7.2 
/втори прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

04 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 7.2 
/втори прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

05 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 7.2 
/втори прием/ 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

03.01.2019 г. 50,00 на човекоден 19.02.2019 г. 

06 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 4.2 
/втори прием/ 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

07 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 4.2 
/втори прием/ 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

08 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 4.2 
/втори прием/ 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 

19.02.2019 г. 
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115,00 - за етап ТФО 

09 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 4.2 
/втори прием/ 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

03.01.2019 г. 50,00 на човекоден 19.02.2019 г. 

10 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 19.2-05 
/първи прием/ 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

11 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 19.2-05 
/първи прием/ 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

12 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 19.2-05 
/първи прием/ 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

13 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 19.2-05 
/първи прием/ 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

03.01.2019 г. 50,00 на човекоден 19.02.2019 г. 

14 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 6.4 
/първи прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

15 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 6.4 
/първи прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

16 
 

********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 6.4 
/първи прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

17 
 

********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 6.4 
/първи прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

03.01.2019 г. 50,00 на човекоден 19.02.2019 г. 
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18 
 

********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 4.1 
/втори прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

19 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 4.1 
/втори прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

20 ********************** Договор за извършване на работа 

чрез личен труд – подмярка 4.1 

/втори прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

03.01.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

115,00 - за етап АСД; 
115,00 - за етап ТФО 

19.02.2019 г. 

21 ********************** Договор за извършване на работа 

чрез личен труд – подмярка 4.1 

/втори прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

03.01.2019 г. 50,00 на човекоден 19.02.2019 г. 

22 „ОТДО“ ЕООД Договор за услуга  - Поддръжка сайт Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

04.01.2019 г. 1440,00 лева 31.12.2019 г. 

23 „Български пощи“ ЕАД Договор за услуга  – Приемане, пре-
насяне и доставяне на препоръчани 
и непрепоръчани кореспондентски 
пратки, пощенски услуги“  

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

10.01.2019 г. Съгласно цени на 
услуги, предоставяни 

от 
„Български пощи“ ЕАД 

31.12.2019 г. 

24 ЕТ “Слави 99 – Станислав 
Стоянов“ 

Договор за доставка на канцеларски 
материали, офис консумативи, 
санитарно-хигиенни материали и 
дезинфектанти 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

10.01.2019 г. 1666,66 лева 31.12.2019 г. 
 

25 ЕТ „РЕГИОКОНСУЛТ-
ГЕОРГИ МИТЕВ“ 

Договор за услуга - Консултантски 
услуги по прилагането на Стратегията 
за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

10.01.2019 г. 5010,00 лева 18.02.2019 г. 

26 „Орбимед“ ЕООД Договор за услуга  Обслужване на 
служителите  съгласно чл. 25 от 
ЗЗБУТ“- трудова медицина 

Чл. 37, ал. 3, 

от ЗУСЕСИФ 

18.01.2019 г. 100,00 лева 31.12.2019 г. 

27 Хасан Хасан Договор за услуга – Поддръжка на 
офис техника и приложен софтуер 

Чл. 20, ал. 4, 15.02.2019 г. 700,00 лева 31.12.2019 г. 
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т. 3 от ЗОП 

28 Галя Драганова Координатор на проект по подмярка 
19.3 „Подготовка и изпълнение на 
дейности за сътрудничество на МИГ“  

 19.02.2019 г. 3770,35 лева 19.02.2019 г. 

29 СНЦ „Агробизнесцентър – 
Кубрат“ 

Договор за услуга – Информационни 
дейности и обучения 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

28.02.2019 г. 8033,33 лева 31.12.2019 г. 

30 „Дарик Радио“ АД  Договор за услуга - Създаване и 
реализиране на излъчвания  на 
покани за организирани събития и 
други, свързани с популяризиране 
дейността на МИГ Завет - Кубрат 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

28.02.2019 г. 1548,00 лева 20.12.2019 г. 

31 ЕТ „РЕГИОКОНСУЛТ-
ГЕОРГИ МИТЕВ“ 

Договор за услуга – Изготвяне на 
проучване за потенциала на 
територията на МИГ Завет – Кубрат 
за развитие на биоземеделски 
дейности /подмярка 19.3/ 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

01.04.2019 г. 4010,00 лева 30.06.2019 г. 

32 „Ривас Тур“ ЕООД Договор за услуга – Организиране и 
провеждане на посещения в МИГ 
Натиблеи от Италия и в МИГ Террас 
де Компостела от Испания с цел 
обмяна на опит и добри практики в 
областта на биологичното земеделие 
/подмярка 19.3/ 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

01.04.2019 г. 29 000,00 лева 31.07.2019 г. 

33 „Ривас Тур“ ЕООД Договор за услуга – Осъществяване 
на симултантен превод (при 
посещения в Италия – МИГ Натиблеи 
и Испания – МИГ Террас де 
Компостела) /подмярка 19.3/ 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

01.04.2019 г. 2656,00 лева 31.07.2019 г. 

34 „МЕРТ и КО“ ЕООД Договор за услуга – Осигуряване на 
писмен превод по подмярка 19.3 

Чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП 

03.04.2019 г. 1350,00 лева 31.08.2019 г. 

35 ЕТ „РЕГИОКОНСУЛТ-
ГЕОРГИ МИТЕВ“ 

Договор за услуга - Консултантски 
услуги по подмярка 19.3  

Чл. 20, ал. 4, 04.04.2019 г. 1500,00 лева 31.07.2019 г. 
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т. 3 от ЗОП 

36 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 6.4 
/втори прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

28.05.2019 г. 70,00 лв. на човекоден 19.07.2019 г. 

37 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 6.4 
/втори прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

28.05.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

100,00 - за етап АСД; 
105,00 - за етап ТФО 

19.07.2019 г. 

38 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 6.4 
/втори прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

28.05.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

100,00 - за етап АСД; 
105,00 - за етап ТФО 

19.07.2019 г. 

39 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 6.4 
/втори прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

28.05.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

100,00 - за етап АСД; 
105,00 - за етап ТФО 

19.07.2019 г. 

40 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 7.5  
/първи прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

11.06.2019 г. 70,00 лв. на човекоден 02.08.2019 г. 

41 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 7.5  
/първи прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

11.06.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

100,00 - за етап АСД; 
105,00 - за етап ТФО 

02.08.2019 г. 

42 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 7.5  
/първи прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

11.06.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

100,00 - за етап АСД; 
105,00 - за етап ТФО 

02.08.2019 г. 

43 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 7.5  
/първи прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

11.06.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

100,00 - за етап АСД; 
105,00 - за етап ТФО 

02.08.2019 г. 

44 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 8.6  
/първи прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

18.06.2019 г. 70,00 лв. на човекоден 09.08.2019 г. 
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45 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 8.6  
/първи прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

18.06.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

100,00 - за етап АСД; 
105,00 - за етап ТФО 

09.08.2019 г. 

46 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 8.6  
/първи прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

18.06.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

100,00 - за етап АСД; 
105,00 - за етап ТФО 

09.08.2019 г. 

47 ********************** Договор за извършване на работа 
чрез личен труд – подмярка 8.6  
/първи прием/ 

Чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

18.06.2019 г. За оценен проект 
както следва:  

100,00 - за етап АСД; 
105,00 - за етап ТФО 

09.08.2019 г. 
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Споразумение за изпълнение на СВОМР на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ № РД 50 – 139 / 21.10.2016 г. 

7330 гр. Завет, обл. Разград, ул. „Лудогорие“ №19, GSM:0877208445, 0879038605 

e-mail: mig_zavet.kubrat@abv.bg, web: www.mig-zavet-kubrat.eu 
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