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РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРОВЕДЕНИ ОТ СНЦ “МИГ ПОМОРИЕ”  

 

2018 ГОДИНА 

 

Договор №/дата Предмет/дейност 

Вид на 

процедурата за 

избор 

Срок на 

договора 

Изпълнител/ 

доставчик 

Стойност на 

поръчката 

Рамково споразумение 

№ 1/15.10.2018 

”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

МЕРКИ ЗА 

ИНФОРМАЦИЯ, 

ПУБЛИЧНОСТ И 

КОМУНИКАЦИЯ ЗА 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 

СВОМР НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

НЕЙНОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ МИГ 

ПОМОРИЕ", с две 

обособени позиции:  

Обособена позиция 1: 

„Организация на събития, 

изготвяне на филми, 

публикации, рекламни и 

промоционални 

материали“ и  

Чл. 18, ал. 1, т. 12 и 

чл.81 от ЗОП, във 

връзка с чл. 20, ал. 

2, т. 2 от ЗОП 

Срокът на 

договора е до 4 

години от 

датата на 

сключването 

му или до 

изчерпване на 

финансовия 

ресурс 

1. „Гларус“ ООД 

 

2. „Ейч Ди Ченъл“ 

ЕООД 

 

3. „Оптимистс“ ООД 

 

 

74657,82 лв. 

без ДДС 



           

                                             

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони  

СНЦ „МИГ-ПОМОРИЕ“ 
8200 гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода,  ул.”Княз Борис I” № 96A, e-mail: office@mig-pomorie.eu 

 

 

Настоящият документ е изготвен в рамките на Споразумение за изпълнение на Стратегия за “Водено от общностите местно развитие” № РД50-10/25.01.2017 г. по подмярка  19.2. 

„Прилагане на операции в рамките на Стратегии за „Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020. 

2 

Обособена позиция 2: 

„Изготвяне на печатни 

рекламни и 

промоционални 

материали“, запазена на 

основание чл. 80, ал. 1 от 

ППЗОП, за Обособена 

позиция 1. 

Рамково споразумение 

№ 2/15.10.2018 

”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

МЕРКИ ЗА 

ИНФОРМАЦИЯ, 

ПУБЛИЧНОСТ И 

КОМУНИКАЦИЯ ЗА 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 

СВОМР НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

НЕЙНОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ МИГ 

ПОМОРИЕ", с две 

обособени позиции:  

Обособена позиция 1: 

„Организация на събития, 

изготвяне на филми, 

публикации, рекламни и 

промоционални 

материали“ и  

Чл. 18, ал. 1, т. 12 и 

чл.81 от ЗОП, във 

връзка с чл. 20, ал. 

2, т. 2 от ЗОП 

Срокът на 

договора е до 4 

години от 

датата на 

сключването 

му или до 

изчерпване на 

финансовия 

ресурс 

„Ди Ем Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД 

47489,34 лв. 

без ДДС 
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Обособена позиция 2: 

„Изготвяне на печатни 

рекламни и 

промоционални 

материали“, запазена на 

основание чл. 80, ал. 1 от 

ППЗОП, за Обособена 

позиция 2. 

Договор РД 50-

18/У15/12.11.2018 

Изработване и доставка на 

рекламни и 

промоционални 

материали (брошури, 

книжки, постери, стикери 

и папки) за 2018 г. за 

нуждите на СНЦ „МИГ 

Поморие“ 

Чл. 112, ал. 6 от 

ЗОП, във връзка с 

чл. 82 от ЗОП 

31.12.2018 
„Ди Ем Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД 

6950,00 лв. 

без ДДС 

 

8340,00 лв. 

с ДДС 

Договор РД 50-

18/У16/29.11.2018 

Организация на събития, 

изготвяне на филми, 

публикации, рекламни и 

промоционални 

материали и поддръжка на 

интернет страница за 2018 

г. за нуждите на СНЦ 

„МИГ Поморие“ 

Чл. 112, ал. 6 от 

ЗОП, във връзка с 

чл. 82 от ЗОП 

31.12.2018 „Гларус“ ООД 

9341,00 лв. 

без ДДС 

 

11209,20 лв. 

с ДДС 

 

 


