
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони“ 

 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“, № 1, ет. 1, офис 1, e-mail: mig@mig-novazagora.org, 

www.mig-novazagora.org 

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ МЕЖДУ СНЦ „МИГ – НОВА ЗАГОРА“ 

И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2021 г., АКТУАЛЕН КЪМ 30.06.2021 г. 

 

Договор №/ 

дата 
Изпълнител на договор Предмет на договора Срок на договора 

1/ 28.01.2021 г. „Меридиан 26“ ООД 

Излъчване в местното радио „Нова“ обяви за прием на 

проектни предложения по обявени процедури от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“  

Договорът за изпълнение 

влиза в сила от подписването 

му. Изпълнението на 

дейностите, предмет на 

договора, започва след 

получаване от Изпълнителя 

на възлагателно писмо от 

страна на Възложителя 

2/ 18.03.2021 г. „МЕДИГРУП БУРГАС“ ЕООД Трудова медицина 
1 година /от 18.03.2021 г. до 

18.03.2022 г./ 

3/ 22.04.2021 г. „Митов компютърс“ ЕООД 

Поддръжка и актуализация на счетоводен софтуер „Плюс 

Минус“; 

Доставка на външна DVD записвачка; 

Метален шкаф за архив с плъзгащи врати с размери 

183х122х46. 

до 31.12.2020 г. 
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4/ 22.04.2021 г. „КРЕДО 3 М“ ООД 

Изработка и доставка на рекламен пакет във връзка с 

популяризиране на СВОМР за 2021 г. на СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“ 

от 22.04.2021 г. 

до пълното му изпълнение 

5/ 22.04.2021 г. „ЕРАКС“ ЕООД 
Организиране и провеждане на обучителни и 

информационни мероприятия 
от 22.04.2021 до 31.12.2021 г. 

Полица  

№ 

BG/08/521001661061  

от  10.06.2021 г. 

„Дженерали Застраховане“ АД 

Комбинирана автомобилна застраховка „Автогрижа“: 

- Задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност“; 

- Застраховка „КАСКО на МПС“; 

- Застраховка „Злополука на лица в превозни средства“ 

от 00:00 ч. на 15.06.2021 г.  

до 23:59 ч. на 14.06.2022 г. 

 

 

 

 

СВЕТЛА СТОЯНОВА, ………………/П/………………… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СНЦ „МИГ – НОВА ЗАГОРА“ 
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