
№
Регистрационен номер 

на Договора
Контрагент Предмет на договора

Начална дата на 

действие на 

договора

Срок на договора

Крайна дата 

съобразно 

първоначално 

договореното

Цена съобразно 

първоначално 

договореното

Анекс/№

1 ОА-01-10-6/28.09.2012 г.
"Електроразпределение - Горна 

Оряховица" ЕАД
Доставка на електроенергия 20.02.2001 г. безсрочен -

според отчетената 

консумация по разкритите 

партиди

1. Анекс № 1;                                                      

2. Анекс № 2

2 ОА-01-10-5/28.09.2012 г.
"Електроразпределение - Горна 

Оряховица" ЕАД
Доставка на електроенергия 20.02.2001 г. безсрочен

според отчетената 

консумация по разкритите 

партиди

3 ОА-01-10-9/28.09.2012 г. "ВиК Йовковци" ООД Доставка на вода безсрочен -

според отчетената 

консумация по разкритите 

партиди

4 ОА-01-10-8/28.09.2012 г. "Топлофикация-ВТ" ЕАД Доставка на топлоенергия 10.11.2003 г. безсрочен -

според отчетената 

консумация по разкритите 

партиди

1. Анекс № 1;

5 АСД-01-11-18/12.06.2019 г. ЕТ "ЕЛТЕСТ-Н. Иванов"
Абонаментно поддържане на 

комуникационна техника
14.06.2019 г. 2 г. 13.06.2021 г. 2/3 от МРЗ - месечно

7 АСД-01-11-31/11.09.2019 г. "Пожарна безопасност" ЕООД

Техническото обслужване, презареждане и 

хидростатично изпитване на устойчивостта 

на налягане на използваните в Областна 

администрация пожарогаители и 

поддържане и абонаментно и абонаментно 

сервизно обслужване на внедрената в 

Областна администрация - Велико Търново 

пожароизвестителна система /ПИС/ - 

централа тип FS 7002, както и проверка 

веднъж годишно на състоянието на 

находящите се в администрациоята 8 броя 

пожарни кранове и тяхното целогодишно 

поддържане в изправност"

13.09.2019 г. 2 години 12.09.2021 г.

абонамент - 96 лв. 

месечно плащане;     

годишно плащане за 

пожарни кранове - 21 лв.;  

пожарогасители - 10.80 

лв., за техническо 

обслужване, 

хидростатично изпитване, 

презареждане.        

9 ОА-01-10-34/28.09.2012 г. "УникредитБулбанк" АД
Банково обслужване при изплащане на 

трудови и други възнаграждения
03.01.2012 г. безсрочен -

Съгласно тарифа на 

Банката

10 АСД-01-11-49/23.10.2019 г. "СиЕнСИС" АД
Договор за сервизно обслужване на 

инсталираното компютърно оборудване
24.10.2019 г. 1 + 1 година 23.10.2021 г.

150.00 лв., месечно 

плащане

1. Анекс №АСД 01-11-

45/24.10.2014 г. /1/; 2. Анекс 

№АСД01-11-32/23.10.2015 г. /2/ ;                                                                                 

3. Анекс № ОА04-8313/14.10.2016 

г. /4/

11
АСД-01-11-16/19.08.2016г.  "Мобилтел" ЕАД

Предоставяне на електронни съобщителни 

услуги 14.09.2016 г.

2 години + 

удължаване 14.09.2018 г.

Съгласно тарифни планове 

на оператотра

РЕГИСТЪР НА ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО



12 АСД-01-11-31/12.10.2017 г. "СЖС България" ЕООД

Пререгистрация на Система за управление на 

сигурността на информацията /СУСИ/ с 

обхват: Сигурност на информацията на 

процесите, свързани с провеждането на 

регионалната политика за осъществяването 

на държавно управление по места и за 

осигуряване на съответствие между 

насционалните и местни интереси"

01.12.2017 г. 3 години 01.12.2020 г.

Одит за пререгистрация - 

2850 лева; Издаване на 

сертификат - 250 лв.; 

Първи годишен контролен 

одит - 1 500 лева; Втори 

годишен контролен одит - 

1 500 лева.

15 АСД-01-11-26/23.07.2019 г. "Виваком" ЕАД
Телекомуникационни услуги - мобилни 

телефони на служителите

23.7.2019 2 години 23.7.2021
2980.80 лв. /23 бр.*5.40 

лв./- такса

17 АСД 01-11-25/23.07.2017 г. "Виваком" ЕАД
Телекомуникационни услуги - стационарни 

телефони

23.7.2019 2 години 23.7.2021 6739.20 лв. /такса/ 

18 АСД 01-11-35/27.09.2019 г.
"Колбис Международен 

трансфер" АД
Обслужване на копирна техника Xerox 

WorkCenter 7830CPS_TT и Xerox WotkCenter 

7242

01.10.2019 г. 2 години 01.10.2021 г.

0.015 - 0.017 EUR - 

черно/бяло копие А4/А3                

0.065 - 0.130 EUR - цветно 

копие А4/А3

1. Анекс АСД - 01-11-35/22.11.2017 

г.

20 АСД 01-11-4/06.04.2016 г.
"СОТ-сигнално охранителна 

техника" ЕООД

Централизирана охрана със СОТ

06.04.2016 г. 5 години 06.04.2021 г.
12 лева без ДДС,                       

месечно плащане

1. Приложение АСД-01-11-

53/02.12.2019 г.

23 АСД-01-11-6/08.03.2019 "Виваком" ЕАД

Телекомуникационни услуги - мобилни 

телефони/карти асансьори за 2 бр. 

телефонни номера 8.3.2019 г. 2 години 08.03.2021 г.

8.34 лв. без ДДС месечно 

плащане / 200.16 лв. без 

ДДС за срока на договора

1. Анекс АСД - 01-11-45/18.10.2019 

г.                                                                       

2. Анекс АСД-01-11-44/18.10.2019 г.

24 АСД-01-11-9/24.04.2017 РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ресертификация и надзорни одити на ISO 

9001:2015
24.4.2017 3 години 24.4.2020 1225 евро

26 АСД 01-11-30/04.10.2017 г. "УникредитБулбанк" АД ПОС-терминално устройство 04.10.2017 г. 5 години 04.10.2022 г.

5 лв. месечна такса с ДДС 

за поставяне на ПОС 

терминално устройствов 

деловодството на ОА за 

срок 5 г.

27 АСД 01-11-37/05.12.2017 г. "Виваком" ЕАД
Телекомуникационни услуги - мобилен 

телефон - присъединяване към група
4.12.2017 2 години 4.12.2019

Съгласно тарифни планове 

на оператотра

30 АСД-01-11-23/16.07.2019 "ДЗИ - общо застраховане" ЕАД
Автомобилна застраховка "КАСКО+" на 

автомобил  ВТ 0001 АР
17.7.2019 1 година 16.7.2020

225,01 лв . Годишно 

плащане

31 АСД-01-11-4/23.02.2018 г. СТМ "МЕДИК-КОНСУЛТ - 1'ООД Служба по трудова медицина 23.02.2018 г. 2 години 22.02.2020 г.
0,39 лв. без ДДС месечно 

плащане за 1 служител



32 АСД 01-11-6/27.03.2018 г. "Български пощи" ЕАД

Приемане, пренасяне и доставка на 

препоръчани и непрепоръчани 

кореспондетски пратки и др, включени в 

неуниверсални пощенски услуги и наем на 

п.к 433 в Пощенска станция Велико Търново

01.04.2018 г. 2 г. 01.04.2020 г.

Съгласно действащите в  

момента на извършване 

на услугите "Цени на 

услуги, включени в 

универсалната пощенска 

услуга, предоставена от 

Български пощи  ЕАД

33 АСД-01-11-11/01.06.2018 г. МИБМ ЕКСПРЕС ООД КУРИЕРСКИ УСЛУГИ 01.06.2018 г. 1 година + 1 година 1.6.2020

съгласно цени 

определени от 

изпълнителя

34 АСД-01-11-12/01.06.2018 г. "Арткомтех" ЕООД

Извънгаранционно обслужване на "Система 

за контрол на достъпа и работното време в 

административма сграда, находяща се на в 

гр. Велико Търново, пл. Център 2, в която се 

помещава Областна администрация - Велико 

Търново"

15.06.2018 г. 2 години 14.06.2020 г.
600 лв. с ДДС за една 

календарна година

35 АСД-01-11-16/13.06.2018 г.
Агенция по геодезия, картография 

и кадастър

Предоставяне на данни и материали от 

Геокартфонд, поддържан от Агенцията
15.06.2018 г. безсрочен

Заплащане само на 

действителните разходи 

за брой заявени услуги

36 АСД-01-11-17/13.06.2018 г.
Агенция по геодезия, картография 

и кадастър

Официални документи по чл. 55, ал.2 от 

ЗКИР,  предоставяни в електронен вид
15.06.2018 г. безсрочен Такса, съгласно тарифа

37 АСД-01-11-22/01.10.2018 г. "Цифрови системи" ООД Достъп по Internet 01.10.2018 г. 2 години 30.09.2020 г. 70 лв. Месечно плащане

38 АСД -01-11-21/25.09.2018 г. "МИКСИ" ООД

абонаментен сервиз, съпровождане и 

периодично актуализиране на текущата 

версия на АИС за Управление на документи и 

задачи

25.09.2018 г. 1 година 25.09.2019 г. 10 044 лв. с ДДС
1. Анекс №1, АСД-01-11-

34/24.09.2019 г.

39 АСД -01-11-19/25.06.2018 г. "Информационно обслужване" АД
квалифицирано удостоверение за 

електронен подпис  - Милена Павлова
25.06.2018 г. 1 година 20.06.2020 г. 72 лв. с ДДС

40 АСД-01-11-20/17.06.2019 г. "Инфонотари"ЕАД

квалифицирано удостоверетие за 

електронен подпис, електронен печат - Елена 

Иванова

13.06.2019 г. 1 година 13.06.2020 г. Съгласно тарифа

41 АСД-01-11-13/12.06.2018 г. "Вилитет" ЕООД

предаване и приемане за третиране на 

излязло от потреба електронно и 

електрическо оборудване

12.06.2018 г. 1 година + 1 година 11.06.2020 г. съгласно тарифа



42 АСД-01-11-39/20.12.2017 г. МИКСИ ООД

Тестване и внедряване на допълнителен 

модул за web-интерфейс за предоставяне на 

5 бр. услуги

20.12.2017 г.

Срокът на договора 

е до изтичане на 12 

месеца от датата на 

сключване на 

приемателно - 

предавателния 

протокол за 

приемане на 

внедреното 

приложение в АИС, 

но не за повече от 5 

години, съгласно 

ЗОП.

4 560 лв.

43 АСД-01-11-27/04.12.2018 "Инфонотари"ЕАД

квалифицирано удостоверетие за 

електронен подпис, електронен печат - Петко 

Грудев

4.12.2019 1 година 4.12.2020 съгласно тарифа

44 АСД-01-11-57/04.12.2019 "Инфонотари"ЕАД

квалифицирано удостоверетие за 

електронен подпис, електронен печат - 

Валентина Стайкова

4.12.2019 1 година 4.12.2020 съгласно тарифа

45 АСД-01-11-26/03.12.2018 "ФАР-ЕЕ" ЕООД 

Абонаментно поддържане на приложното 

програмно осигуряване на АИС за 

изчисляване на заплати

03.12.2018 г. 2 години 3.12.2020 г.
186.00 лв. месечна 

абонаментна такса

47 АСД-01-11-30/06.12.2018

"БАJIКАМ ГРУП" ЕООД,

 предоставя за безвъзмездно  ползване на 

под машина

6.12.2019
1 година или 1200 

бр.
05.12.2020 г. 48.00 лв. месечна такса

48 АСД-01-11-54/02.12.2019 ЕТ "Слави Маречков"
Абонаментно сервизно обслужване и ремонт 

на 2 бр. асансьори 
01.01.2020 г.  Блок 1 - 1 година                      01.01.2021 г.                      

Блок 1 - 175.00 лв., 

месечно плащане          

49 АСД-01-11-32/12.12.2018

Застраховател "Чертасиг - 

застрахователно и 

презастрахователно АД - клон 

България" 

Договор за застраховка на гаранция за 

изпълнение в полза на възложител, в който 

Областен управител е застрахован. Полица 

№ 0191228/06.12.2018 г. Застраховащ 

"Климатроник" ЕООД, по договор с наш № 

АСД-01-10-1/12.12.2018 г

7.12.2018 4 години 6.12.2022
12621.04 - 

застрахователна сума

50 АСД-01-10-01/12.12.2018 "Климатроник" ЕООД

проект на договор за Етап Іа „Почистване на 

речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ 

÷ 0+555.81/КК3/ км.“

 12.12.2018 г., 

срока за 

изпълнение на 

дейностите е 29 

календарни дни от 

подписване на 

двустранния 

протокол, като 

общия срок на 

договора е не по-

дълъг от 4 год.

12.12.2022

420 701, 13 лв. без ДДС 

или 504 841,36 лв. с ДДС, 

от която сума 34 736,79 лв. 

без ДДС е за 

непредвидени разходи

51 АСД-01-11-33/14.12.2018 "Инфонотари"ЕАД

квалифицирано удостоверетие за 

електронен подпис, електронен печат - 

Маргарита Балоева, Нина Иванова 

13.12.2018 г. 1 година 13.12.2019 г. съгласно тарифа

52 АСД-01-11-52/25.11.2019 "Перфект Плюс" ЕООД

обанаментно обслужване на интегрирана 

система за легализация на документи ДокСис 

Перфект V3 GSL

01.01.2020 г. 1 година 31.12.2020 г. 2 448 лв. с ДДС



53 АСД-01-10-02/20.12.2018 "ДММ-Дизайн" ЕООД

Изработване на помощни планове, планове 

на новообразуваните имоти и регистри на 

имотите към тях, в графичен и цифров вид, 

на земи, предоставени за ползване на 

граждани въз основа на актовете, посочени в 

§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр. 

Свищов, с обща площ 2729358 кв.м.

20.12.2018 г.

100 календарни 

дни от сключване 

на договора, но не 

повече от 5 години, 

от влизането му в 

сила.

29.03.2019 г. 132 000 лв. с ДДС

54 АСД-01-11-36/19.12.2018 "С+С АУТОМАТИОН" ООД

Закупуване на софтуерни лицензи за 

доставка на модул "Финансов контрол" от 

интегрирана система ПОЛИКОНТ и пакет от 

услуги, съгласно оферта № 3239/18.12.2018 г.

19.12.2018 г. 18 месеца 19.06.2020 г. 1549.02 лв. без ДДС

56 АСД-01-11-4/28.01.2019 "Петрол" АД Доставка на горива и други стоки и услуги 28.01.2019 г. 2 години 31.01.2021 г.

Съгласно цени, валидни 

към момента на 

зареждане на горивото

57 АСД-01-11-3/23.01.2019 "ПИК Сервиз" ЕООД

Абонаментно -техническо обслужване и 

поддържане на фискално устройсво - 

електронен касов апарат с фискална памет, 

тип TREMOL ZM-KL"

27.1.2019 1 год. 27.1.2020 108 лв. / годишна вноска/

58 АСД-01-11-7/21.03.2019 "ЕФЕДРА-ТК" ООД

"Разработване интернет страница на 

Областен управител Велико Търново в 

съответствие с изискванията на 

институционална идентичност"

21.3.2019 60 работни дни 20.06.2019 г.
5650.00 лв бед ДДС / 

6780.00 лв. с ДДС

1. Анекс № 1                                              

2. Анекс № 2

59 АСД-01-11-11/16.05.2019 г. "Инфонотари"ЕАД

квалифицирано удостоверетие за 

електронен подпис, електронен печат - 

Любомира Попова

16.5.2019 1 година 16.5.2020 съгласно тарифа

60 АСД-01-11-14/03.06.2019 г. "Групама застраховане" ЕАД

Застраховка Индустриален пожар и други 

щети на имущество на административна 

сграда на адрес: гр. Велико Търново, пл. 

"Център" №2 и имущество

1.6.2019 1 година 31.5.2020 2 174,47 лв.

61 АСД-01-11-12/20.05.2019 г. "Бонев Софт 
Абонаментна поддръжка на програмни 

продукти/модули АЖУР®
15.06.2019 г. 1 година 15.06.2020 г. 794,66 лв.

62 АСД-01-11-15/05.06.2019 г. Община Велико Търново

Провеждане на съвместна процедура за 

възлагане на обществени поръчки  с Община 

Велико Търново с обект, съгласно чл. 3, ал.1, 

т.3 от Закона за обществените поръчки по 

обособени позиции с предмет: почистване 

на р. Негованка - 800 м. преди и 200 м. след 

каменен мост в центъра на с. Емен, 

почистване на р. Янтра - четвърти участък, 

почистване на р. Янтра - пети участък, 

почистване на речното легло и бреговете на 

р. Янтра - първи участък. 

5.6.2019 654745.00 лв. с ДДС



63 АСД-01-11-22/01.07.2019 "ЕФЕДРА-ТК" ООД

Предоставяне чрез подизпълнител-хостинг 

услуга за публикуване на интернет 

страницата на Областен управител Велико 

Търново

1.7.2019 3 години 30.6.2022
36.00 лв. С ДДС месечна 

абонаментна вноска

64 АСД 01-11-27/01.08.2019 г. "Виваком" ЕАД
Телекомуникационни услуги - мобилни 

услуги /Нина Иванова и Иван Иванов/

1.8.2019 2 години 1.8.2021
259.20 лв. / 2бр. таски * 

5.40 лв.*24м./

68 АСД-01-10-1/16.07.2019 "Експерт дисижънс" ООД

Упражняване на инвеститорски контрол по 

смисъла на Закона за водите по време на 

изпълнение на обществена поръчка по 

договор сключен между Областен управител 

на Област Велико Търново и "Климатроник" 

ЕООД.

2998.80 лв с ДДС

69 АСД 01-11-24/23.07.2019 г. "ЛТ Консулт" ЕООД

Упражняване на авторски надзор за 

съотвествие на работите на обекта с 

одобрения проект за извършените дейностти 

по сключен договор между Областен 

управител на Област Велико Търново и 

"Климатроник" ЕООД.

9263.15 лв. с ДДС

70 АСД 01-11-32/12.09.2019 г. "Виваком" ЕАД

Телекомуникационни услуги - мобилни 

услуги /Петя Райкова, Живка Горанова, 

Анелия Недева/

13.9.2019 2 години 13.9.2021
388.80 лв. / 3бр. таски * 

5.40 лв.*24м./

71 АСД 01-11-36/07.10.2019 г. "Роса" ООД

Извършване на проверка на място и по 

документи и въз основа на тях да се изготви 

и представи на Областна администрация 

Велико Търново писмено становище по 

Договори № АСД-01-10-1/12.12.2018 г., АСД-

01-11-24/23.07.2019 г. и АСД-01-10-

1/16.07.2019 г.

07.10.2019 г. 25.10.2019 г. 3000 лв. с ДДС

72 АСД 01-11-37/07.10.2019 г. "Инфонотари"ЕАД

квалифицирано удостоверетие за 

електронен подпис, електронен печат - 

Даниела Николова

04.10.2019 г. 1 година 04.10.2020 г.

77 АСД 01-11-46/18.10.2019 г.
"Енерго-Про Енергийни услуги" 

ЕООД

Инсталиране на вътрешно осветление на 

сградата на Областна администрация ВТ
21.10.2019 г. 5505.59 лв. с ДДС

79 АСД 01-11-48/21.10.2019 г. "БТК" ЕАД Виваком лизинг на 2 бр. апарата 18.10.2019 г. 2 години 18.10.2021 г. 259.20 лв. с ДДС

48 АСД-01-11-55/02.12.2019 ЕТ "Слави Маречков"
Абонаментно сервизно обслужване и ремонт 

на 2 бр. асансьори 
01.01.2020 г.  Блок 2 - 6 месеца                      01.07.2020 г.                      

Блок 2 - 175.00 лв., 

месечно плащане          
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Дата на 

сключване на 

анекса 

Срок на 

анекса

Крайна дата на 

действие на 

договора

Цена на 

договора
Предмет на анекса

Отговорник за 

наблюдение на 

договора

Контролен лист, с 

който е 

осъществен 

предварителен 

контрол преди 

поемане на 

задължение
1. 20.02.2001 г.;                  

2. 27.08.2003 г.;

1. няма;                         

2. няма                    

1. няма;                         

2. няма                    

1.Променя общи клаузи на Договора;                                                 

2. Добавяне на нов обект към Договора;

М.Балоева

М.Балоева

М.Балоева

1. 01.11.2004 г.; 1. няма 1. няма 1. Промя на Договора - част ценообразуване; М.Балоева

Д.Сакърова

КЛ№ ДВУ-

31/12.06.2019 г., за 

сумата от 9 720.00 

лв. 

Светослав Мартинов

КЛ № ДВУ-

46/11.09.2019 г., за 

сумата от 

4723.20лв.

Е.Иванова

1. 25.10.2014 г.;    

2. 25.10.2015 г.; 

3. 14.10.2016 г.

1. 1 година; 

2. 1 година; 

3.1 година

1. 25.10.2015 г.; 

2. 25.10.2016 г.; 

3.25.10.2017 г.;

1. няма промяна;  

2. няма промяна;  

3. няма промяна 

1. Промяна на срока на Договора;                            

2. Промяна на срока на Дооговора;                              

Д.Сакърова

КЛ№ ДВУ-

58/23.10.2019 г., за 

сумата от 3600.00 

лв. с ДДС

Д.Сакърова



Д.Сакърова

КЛ № 

947/11.10.2017 г., 

за сумата от 

4100.00 лв. с ДДС

КЛ № ДВУ-

40/23.07.2019 г. , за 

сумата от 2980.80 

лв.

Д.Сакърова

КЛ № ДВУ-

41/23.07.2019 г. , за 

сумата от 6739.20 

лв.

22.11.2017 г. 

/промените по 

договора влизат 

в сила от 

15.11.2017 г.

Промяна в договора в т. А Оборудване и цени 

към договора от 01.10.2017 г.

Д.Сакърова

КЛ № 

896/27.09.2017, 

02.12.2019 г. 

/промените по 

договора влизат 

в сила от 

02.12.2019 г.

06.04.2021 г. 06.04.2021 г.

81.60 лв. с ДДС или 

4 лв. месечна такса 

без ДДС

Прибавяне на услугата: Мониторинг и техническо 

поддържане на периметрова и видео система в 

самостоятелна сграда

А. Недева

КЛ № 

331/06.04.2016,  за 

сумата от 864.00 

лв. с ДДС и КЛ № 

ДВУ-7/02.12.2019 г.

18.10.2019 г.      

18.10.2019 г.

08.03.2021 г. 

безсрочен

08.03.2021 г.     

безсрочен

1. 71.40 лв.                 

2. 84.77 лв.

1. Промяна на тарифен план на 2 бр. телефонни 

номера                                                        2. Промяна 

на тарифен план на 2 бр. телефонни номера  

М. Балоева

1. КЛ № 

1/18.10.2019,  за 

сумата от 71.40 лв.                                     

2. КЛ № 

1/18.10.2019,  за 

сумата от 84.77 лв.

М. Павлова

Е. Иванова

КЛ № 

922/04.10.2019, за 

сумата от 300.24 с 

ДДС

Е. Иванова

Е. Иванова

КЛ. № ДВУ-

39/16.07.2019 -1, за 

сумата от 225.01 

лв.

Ц. Стефанов

КЛ № 

243/22.02.2018, за 

сумата от 468.00 

лв.



Петко Грудев

Петко Грудев

Д. Сакърова

С. Димитрова

С. Димитрова

Д. Сакърова

КЛ № 

973/27.09.2018 г. за 

срок от 2 години, за 

сумата от 70.00 лв. 

без  ДДС - месечно

24.09.2019 г. 24.09.2020 г. 24.09.2019 г. 10260 Удължаване на срок на договора

Д. Николова

Д. Сакърова

Д. Сакърова

КЛ № ДВУ-

33/13.06.2019 за 

срок от 1 година

Д. Сакърова



Д. Сакърова

Д. Сакърова

Д. Сакърова

Е. Иванова

КЛ № 

1291/03.12.2019 г.

Кр. Недялкова

КЛ. № ДВУ-

63/22.11.2019 г., за 

сумата от 576.00 

лв.

М. Балоева

КЛ № ДВУ-

65/02.12.2019 г. - 1, 

за сумата от 2100 

лв.

Е. Иванова

Е. Иванова

Д. Сакърова

Д. Сърбова

КЛ. № ДВУ-

62/22.11.2019 г., за 

сумата от 2448.00 

лв.



В. Стайкова

Е.Иванова

КЛ № 

89/25.01.2019 г. за 

сумата от 20000.00 

лв. с ДДС

Е. Иванова

14.06.2019 г.     

12.09.2019 г.

до 

13.09.2019 г. 

до 

30.09.2019 г.

до 13.09.2019 г. 

до 30.09.2019 г.

1. Промяна в срока на договора                             2. 

Промяна в срока на договора.

Д. Сакърова

КЛ № 

296/21.03.2019 г. за 

сумата от 6780.00 

лв. с ДДС и КЛ № 

ДВУ-332/14.06.2019 

г. КЛ № ДВУ-

32/12.09.2019 г.

Д. Сакърова

КЛ № ДВУ-

25/16.05.2019-1

Е.Иванова

КЛ № ЗПЗ-

50/03.06.2019 - 2

Е. Иванова

КЛ. № ДВУ-

26/17.05.2019 г., за 

сумата от 794.66 

лв.

КЛ № ДВУ-

30/05.06.2019 г., за 

сумата от 

654745.00 лв. с ДДС



Д. Сакърова

КЛ № ДВУ-

34/26.06.2019 г., за 

сумата от 1296.00 

лв. с ДДС

КЛ № ДВУ-

40/01.08.2019 г., за 

сумата от 259.20 

лв. с ДДС

Д. Банкова

КЛ № ДВУ-

38/11.07.2019 г., за 

сумата от 2998.00 

лв.

КЛ № ДВУ-

42/23.07.2019 г., за 

сумата от 9263.15 

лв.

КЛ № ДВУ-

40/12.09.2019 г., за 

сумата от 388.80 

лв. с ДДС

КЛ № ДВУ-

51/07.10.2019 г., за 

сумата от 3000.00 

лв. с ДДС

КЛ № ДВУ-

52/07.10.2019 г., за 

сумата от 0.00 лв.

КЛ № ДВУ-

56/18.10.2019 г., за 

сумата от 5505.59 

лв.  с ДДС

КЛ № ДВУ-

40/18.10.2019 г., за 

сумата от 259.20 

лв.  с ДДС

М. Балоева

КЛ № ДВУ-

64/02.12.2019 г. - 1, 

за сумата от 1050 

лв.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































