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РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА СНЦ “МИГ ПОМОРИЕ”  

 

2019 ГОДИНА 

 

Договор №/дата Предмет/дейност 

Вид на 

процедурата за 

избор 

Срок на 

договора 

Изпълнител/ 

доставчик 

Цена (с ДДС 

където е 

приложимо) 

РД50-

10/19//У17/01.01.2019 

Консултантски услуги при 

разработване на М11 от 

СВОМР на „МИГ 

Поморие“ 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

15.02.2019 Александра Павлова 1008.00 лв. 

РД50-

10/19/У18/01.01.2019 

Консултантски услуги при 

разработване на М11 от 

СВОМР на „МИГ 

Поморие“ 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

15.02.2019 Теменужка Николова 1008.00 лв. 

РД50-

10/19/У19/01.01.2019 

Консултантски услуги при 

разработване на М6 от 

СВОМР на „МИГ 

Поморие“ 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

31.03.2019 „Файв Консулт“ ЕАД 4200.00 лв. 

РД50-

10/19/У20/01.01.2019 

Предоставяне на писмени 

и устни юридически и 

консултантски услуги 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

31.12.2019 
„Кей Си Консултинг“ 

ООД 

По часова ставка 

съгласно 

договора, като 

общата сума за 

всички 

възлагания не 
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може да 

надхвърля 

30 000 лв. без 

ДДС. 

РД50-

10/19/К01/23.02.2019 

Рамков договор за оценка 

на проектни предложения 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

До изтичане 

на крайния 

срок за 

подбор и 

оценка на 

предложения, 

подадени по 

последната 

обявена мярка 

за изпълнение 

на СВОМР на 

„МИГ 

Поморие“ 

Красимира 

Боюклиева-Кубинска 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/19/К02/05.03.2019 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 12 

в качеството си на 

секретар без право на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

12.04.2019 Милчо Талев 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/19/К03/13.03.2019 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 8 в 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

22.04.2019 Милчо Талев 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 
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качеството си на секретар 

без право на глас 

РД50-

10/19/К04/16.04.2019 

Рамков договор за оценка 

на проектни предложения 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

До изтичане 

на крайния 

срок за 

подбор и 

оценка на 

предложения, 

подадени по 

последната 

обявена мярка 

за изпълнение 

на СВОМР на 

„МИГ 

Поморие“ 

Диана Гочева 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/19/К05/16.04.2019 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 4 в 

качеството си на секретар 

без право на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

03.06.2019 Милчо Талев 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/19/К06/24.04.2019 

Рамков договор за оценка 

на проектни предложения 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

До изтичане 

на крайния 

срок за 

подбор и 

оценка на 

предложения, 

Петя Иванова 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 



           

                                             

 

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

 

 

СНЦ “МИГ Поморие” -  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. 

4 

 

подадени по 

последната 

обявена мярка 

за изпълнение 

на СВОМР на 

„МИГ 

Поморие“ 

РД50-

10/19/К07/24.04.2019 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 1 в 

качеството си на секретар 

без право на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

10.06.2019 Милчо Талев 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/19/К08/16.05.2019 

Рамков договор за оценка 

на проектни предложения 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

До изтичане 

на крайния 

срок за 

подбор и 

оценка на 

предложения, 

подадени по 

последната 

обявена мярка 

за изпълнение 

на СВОМР на 

„МИГ 

Поморие“ 

Снежана Димитрова 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 
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РД50-

10/19/К09/16.05.2019 

Рамков договор за оценка 

на проектни предложения 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

До изтичане 

на крайния 

срок за 

подбор и 

оценка на 

предложения, 

подадени по 

последната 

обявена мярка 

за изпълнение 

на СВОМР на 

„МИГ 

Поморие“ 

Владимир Дуков 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/19/Д01/28.03.2019 

Доставка, монтаж и сервиз 

на цветно МФУ Ricoh 

MPC 2011SP 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

31.05.2019 “Кантек” ЕООД 4360.80 лв. 

0830190331000121/21.05.

2019 

Застрахователна услуга 

електронно оборудване 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

21.05.2020 
„Дженерали 

Застраховане“ АД 
128.09 лв. 

0870190331002243/22.05.

2019 

Застрахователна услуга 

имущество 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

21.05.2020 
Дженерали 

Застраховане“ АД 
78.30 лв. 

РД50-

10/19/Д02/13.06.2019 

Доставка на цифров 

фотоапарат Canon 

PowerShot SX70 HS + 

Sony 64 GB Micro SD, 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

30.06.2019 “Кантек” ЕООД 1039.00 лв. 
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Super High Speed, class 10 

UHS-I 

РД50-

10/19/K10/17.06.2019 

Рамков договор за оценка 

на проектни предложения 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

До изтичане 

на крайния 

срок за 

подбор и 

оценка на 

предложения, 

подадени по 

последната 

обявена мярка 

за изпълнение 

на СВОМР на 

„МИГ 

Поморие“ 

Либерт Явашев 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

2015008190/05.08.2019 
Поддръжка на “Профил на 

купувача” 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

15.09.2020 г. “Инфокол” ООД 238.80 лв. 

РД50-

10/19/Д03/16.08.2019 

Офис шкаф стандартно 

отваряне SMB 202 – 4 

рафта – 2 бр. 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

26.08.2019 г. „Заливи“ ЕООД 952.00 лв. 

РД50-

10/19/К11/01.07.2019 

Рамков договор за оценка 

на проектни предложения 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

До изтичане 

на крайния 

срок за 

подбор и 

оценка на 

предложения, 

Елена Стоянова 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 
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подадени по 

последната 

обявена мярка 

за изпълнение 

на СВОМР на 

„МИГ 

Поморие“ 

РД50-

10/19/К12/02.08.2019 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 12 

втори прием в качеството 

си на секретар без право 

на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

12.09.2019 г. Милчо Талев 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/19/Д04/10.10.2019 

Организация и 

провеждане на Годишно 

информационно събитие – 

Празник на МИГ Поморие 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

До 

приключване 

на поетите с 

договора 

задължения 

ОП „Стопанисване и 

управление на 

общински имоти“ 

Община Поморие 

1820.00 лв. 

РД50-

10/19/У23/04.11.2019 

Изготвяне на Мониторинг 

и оценка на изпълнението 

на Стратегия за ВОМР за 

2017 и 2018 г. 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

20.12.2019 г. „КАРБО“ ЕООД 1680.00 лв. 

РД50-

10/19/К13/20.12.2019 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 11 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

05.02.2020 г. Милчо Талев 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 
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в качеството си на 

секретар без право на глас 

 

 

 

 

 

 


