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Р Е Г И С Т Ъ Р   

НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - 2021 г. 

 

№ ДАТА 

НАСРЕЩНА 

СТРАНА ПО 

ДОГОВОРА 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА СРОК СТОЙНОСТ 

1 02.01.2021 г. Пловдив прес ООД 
Поддръжка на интернет страницата на 

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ 
31.12.2021 г. 89,00 лв. месечно 

2 04.01.2021 г. 
Десислава Райчинова 

Табанлиева 
Юридическа помощ и правни услуги 03.01.2022 г. 500,00 лв. месечно 

3 01.07.2021 г. Пловдив прес ООД 

Създаване и реализиране на публикации 

в електронни медии на събития и други, 

свързани с популяризиране на дейността 

на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ – 25 

бр. 

31.12.2021 г. 9000,00 лв. 

4 01.07.2021 г. Медия Груп 24 ЕООД 

Създаване и реализиране на публикации 

в електронни медии на събития и други, 

свързани с популяризиране на дейността 

на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ – 10 

бр. 

31.12.2021 г. 3600,00 лв. 

5 01.07.2021 г. Под тепето ООД 

Създаване и реализиране на публикации 

в електронни медии на събития и други, 

свързани с популяризиране на дейността 

на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ – 15 

бр. 

31.12.2021 г. 5400,00 лв. 

 



6 01.07.2021 г „Пловдив прес” ООД 

Излъчвания в регионални медии, 

свързани с популяризиране 

дейността на СНЦ „МИГ – Куклен 

Асеновград“ - 50 минути 

31.12.2021 г. 5650,00 лв. 

7 01.10.2021 г. 
Евро стандарт консулт 

ЕООД 

Услуги по организиране на обучения, 

семинари и информационни срещи за 

местни лидери и за уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, свързани с 

подготовката, изпълнение и отчитане на 

проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР 

и прилагане на подхода на територията 

на МИГ „Куклен-Асеновград“ – за 

провеждане на 5 бр. еднодневни 

обучения. 

31.12.2021 г. 5230,00 лв. 

8 01.10.2021 г. Колор – Г 

Изработка, доставка и отпечатване на 

рекламни материали и други, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ 

„Куклен-Асеновград“ 

31.12.2021 г. 8 426,50 лв. 

9 01.10.2021 г. 
Евро стандарт консулт 

ЕООД 

Услуги по организиране на обучения, 

семинари и информационни срещи за 

местни лидери и за уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, свързани с 

подготовката, изпълнение и отчитане на 

проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР 

и прилагане на подхода на територията 

на МИГ „Куклен-Асеновград“ – 

организиране и провеждане на 

работни/информационни срещи – 23 бр. 

31.12.2021 г. 4 731,00 лв. 

10 06.11.2021 г. 
„ДЖЕЙ АР МЕБЕЛ“ 

ООД 

Закупуване на офис оборудване и 

обзавеждане за нуждите „МИГ 

Куклен-Асеновград 

31.12.2021 г. 1 898,80  лв. 

11 06.11.2021 г. 
Евро стандарт консулт 

ЕООД 

Услуги по организиране на обучения 

на екипа и членовете на колективния 

върховен орган на МИГ „Куклен-

Асеновград - 2 бр. еднодневни 

обучения. 

 

31.12.2021 г. 1 430,00 лв. 



12 15.11.2021 г. ИНПРИНТ АД 

Изработка, доставка и отпечатване на 

брошури, материали за обучение и други 

печатни материали, изработване на 

рекламни материали и други, свързани с 

популяризиране дейността на „МИГ 

Куклен-Асеновград 

31.12.2021 г. 9 558,00 лв. 

13 06.12.2021 г. 
„ВЕЕМ КОНСУЛТ“ 

ЕАД 

Доставка на 3 бр. стационарна 

компютърна конфигурация ALL in ONE, 

дисково пространство до 1 TB, 4GB 

DDR ram или по-голяма, операционна 

система - Windows, клавиатура, оптична 

мишка, монитор. 

23.12.2021 г. 4 500,00 лв. 

 


