
ДОГОВОРИ  

  

  по чл.20 ал.4  от ЗОП за 2022 г. 
  

№ по 

ред 

Наименование на 

изпълнителя 

Предмет на поръчката № на 

Договор/Дата 

Срок на 

поръчката 

Стойност на поръчката в 

лева с ДДС 

1  „Медиа Бокс“ ЕООД Поддържане на интернет страница 1/05. 01.2022 г. 30.12.2022 г. 1068,00 лв. 

2 „Медиа Бокс“ ЕООД Публикация в регионални медии – 

Предоставяне на информация за проекта чрез 

регионални медии, като съдържанието на 

публикацията във вестници е до 3 страници 

А4 по чл.9, ал.3, т.2,б. 

2/05.01.2022 г. 31.12.2022 г. 2160,00 лв. 

3 „Медиа Бокс“ ЕООД Организиране на работни/информационни 

срещи – кафе пауза, наем на зала – 10бр.  

3/10.01.2022 г. 31.12.2022 г. 1517,00 лв. 

4 „Медиа Бокс“ ЕООД Разходи за организация и провеждане на едно 

заседание на КВО и четири заседания на КУО 

4/10.01.2022 г. 30.12.2022 г. 546,00 лв. 

5 „Медиа Бокс“ ЕООД Издаване на информационен бюлетин за 

актуални новини  

5/10.01.2022 г. 30.12.2022 г.  3750,00 лв. 

6 „Медиа Бокс“ ЕООД  Излъчване в регионални медии – 

Предоставяне на информация за проекта чрез 

регионални медии 

6/10.01.2022 г. 30.12.2022 г. 1883,33 лв. 

7  „Офис В“ ООД   Канцеларски материали 7/10.01.2022 г. 

  

31.12.2022 г. н/п 

8 „Фикс 53“ ЕООД Абонамент за ползване на ТРЗ – модул 

граждански договори и модул трудови 

договори 

8/10.01.2022 г. 31.12.2022 г. 580 лв. 

9  „Еконт експрес“ 

ЕООД 

  Куриерски услуги 9/10.01.2022 г. 31.12.2022 г. н/п 

10 „Български пощи“ 

ЕАД 

  Куриерски услуги 10/14.02.2022 г.  31.12.2022 г. н/п 

11 „Български пощи“ 

ЕАД 

Куриерски услуги-булпост 11/14.02.2022 г. 31.12.2022 г н/п 

12 Сдружение „ 

Европейски институт 

по културен туризъм 

ЕВРИКА“,   

Фестивал на сиренето/хепънинг на 

територията на МИГ Балчик - Генерал 

Тошево 

№ РД 50-73/02.04.2021г 

12/01.06.2022 г. 01.10.2022 г 7432,04 лв.  

13 „Цинт Медиа“ ЕООД „Маркетинг и промоционални кампании по 

промотиране на марката "Балканско сирене" 

на територията на МИГ Балчик“ 

№ РД 50-73/02.04.2021г 

13/01.06.2022 г. 01.03.2023 г. 4690 лв. 



14 Микроинвест ЕООД Лиценз и ползване на счтоводен софтуер за 

финансово счетоводни цели 

14/02.08.2022 г. 30.12.2022 г. 256,76 г. 

15 ЕТ Региоконсулт -

Георги Митев 

"Проучване и анализ на въздействието от 

изпълнението на СВОМР върху целевата 

територия" 

 

15/05.08.2022 г. 30.12.2022 г. 4691 лв. 

16 ЕТ Региоконсулт -

Георги Митев 

„ Проучване: Добри практики за социални 

иновации в европейски селски райони с 

потенциал за прилагане на територията на 

МИГ Балчик- Г.Тошево" 

 

16/05.08.2022 г. 30.12.2022 г. 4691 лв. 

17 ЕТ Региоконсулт -

Георги Митев 

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 

 

17/05.08.2022 г. 30.12.2022 г. 850 лв. 

18 Служба по трудова 

медицина -ЛТМ ООД 

Абонаментно обслужване от служба по трудова 

медицина 

18/12.08.2022 г. 30.12.2022 г. 168 лв. 

19 „Медиа Бокс“ ЕООД „Изработка на 15 минутен филм за 

изпълнените проекти  и дейността на МИГ“ 

19/15.08.2022 г. 30.12.2022 3578,40 лв. 

20 „Медиа Бокс“ ЕООД Рекламни календари и органайзери -/стенни 3 

секционен календари / 1 път годишно * общо 

80 бр* 3,40 лв на брой =272 лв. годишно, 

настолни - 50 бр. * 3лв. = 150,00 лв., органайзер 

- 37 бр.*10,00 лв.=370 лв./. 

 

 

20/05.09.2022 г. 30.12.2022 г. 792 лв. 

21 „Медиа Бокс“ ЕООД Рекламни артикули тип "луксозен"- 

Изработване на рекламни тефтери с твърди 

цветни корици, брандирани със символите на 

МИГ, ПРСР и ЕС (100бр. по 6лв.); 

Брандиране на Алуминиева спортна бутилка 

със силиконов капак - 600 ml, със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС (100бр. по 8,23); 

Изработване на рекламни химикалки (200бр. 

по 1,17); 

Футболна топка. Размер 5  (100по 20лв.); 

Дървена кутия с 5 игри: домино; не се сърди, 

човече; шах; дама; Микадо (100бр. по 7,99); 

Стерео слушалки в кутия (100бр. по 3,76лв.); 

Bluetooth колонка с микрофон и гумено 

21/05.09.2022 г. 30.12.2022 г. 7902 лв. 



 

 

 

 

 

 

покритие (100бр. по 16,20лв); 

мемори памет - USB - 32GB -50бр.*19,00лв. =  

950,00лв.; 

Полиестер рекламни торбички сгъваема 

100бр.*5лв.=  500в,  

 

22 АБ ТРАВЕЛ ООД Участие в межд.среща-семинар в Италия 

организиран от АSCE -po programa Erazym 

22/05.09.2022 г. 6.10.2022 г. 3815 лв. 

23 „Медиа Бокс“ ЕООД  

 Провеждане на еднодневна работна среща за 

най-малко 10 участници – кафе-пауза, наем на 

зала- 2бр. 

 

 

23/05.09.2022 г. 30.12.2022 г. 364 лв. 

24 “Агенция Лазаров” 

ЕООД 

Еднодневно обучение  - зала, кафе-паузи, обяд, 

консумативи и хартия, лектор (за най-малко 

двадесет участници)  на тема "Изпълнение и 

отчитане на  проекти към Стратегията за 

ВОМР" – 2 броя 

 

24/05.09.2022 г. 30.12.2022 г. 2092.00 лв. 

25 „Ривас Тур ” ЕООД,  „Писмени преводи (чл.9,ал3,т.2,г) /вкл. и от 

незаклети преводачи/“ 

25/05.09.2022 лв. 30.12.2022 г. 1900 лв. 

26 „Медиа Бокс“ ЕООД Предпечат и печат на каталог-двуезично 

издание 12 страници, свързан с  изпълнените 

проекти и дейността на МИГ/ 1 изд.* 500 бр* 

2,40 лв. броя = 1200лв. Формат А5 130 гр. хром 

гланц пълноцветен   

26/05.09.2022 г. 30.12.2022 г. 1200 

27 „ПИК КОМПЮТЪР“ 

ООД 

Доставка на офис оборудване – преносим 

компютър (лаптоп)  - 1 бр. 

27/05.09.2022 30.12.2022 1629,00 лв. 


