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

 

2020 ГОДИНА 

 

Договор №/дата Предмет/дейност 

Вид на 

процедурата за 

избор 

Срок на 

договора 

Изпълнител/ 

доставчик 

Цена (с ДДС 

където е 

приложимо) 

РД50-

10/20/У26/02.01.2020 

Предоставяне на писмени 

и устни юридически и 

консултантски услуги 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

31.12.2020 
„Кей Си Консултинг“ 

ООД 

По часова ставка 

съгласно 

договора, като 

общата сума за 

всички 

възлагания не 

може да 

надхвърля 

30 000 лв. без 

ДДС. 

0830200331000112/19.05.

2020 

Застрахователна услуга 

електронно оборудване 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

21.05.2021 
„Дженерали 

Застраховане“ АД 
249.33 лв. 

0870200331002289/19.05.

2020 

Застрахователна услуга 

имущество 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

21.05.2021 
Дженерали 

Застраховане“ АД 
90.38 лв. 
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240667/26.05.2020 

Издаване на 

квалифицирано 

удостоверение за 

електронен подпис 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

26.05.2023 г. 
„Информационно 

обсужване“ АД 
126.00 лв. 

2015010262/04.08.2020 
Поддръжка на “Профил на 

купувача” 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

15.09.2021 г. “Инфокол” ООД 238.80 лв. 

РД50-

10/20/Д05/23.09.2020 

Доставка на 3 бр. лаптопи 

HP EliteBook 840 G1 А 

клас Intel Core i5 4310U 

2000MHz 3MB 4096MB 

So-Dimm DDR3L 128 GB 

2.5 Inch SSD 14” 

1920х1080 Full HD 16:9 

Camera DisplayPort IPS 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

30.09.2020 г. „ИНСИС“ ООД 3600.00 лв. 

РД50-

10/20/Д06/01.10.2020 

Офис стол Relax 1 бр. 

- Люлеещ механизъм със 

заключване на люлеенето 

в 1 изходна позиция; 

- регулиране според 

теглото на седящия; 

- еко кожа; 

- Цвят: черен; 

- метални подлакътници с 

тапицирани падове 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

11.10.2020 г. „Заливи“ ООД 219.00 лв. 
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РД50-

10/20/К14/04.12.2020 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 7 в 

качеството си на секретар 

без право на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

15.01.2021 г. Милчо Талев 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/20/К15/16.12.2020 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 8 

трети прием в качеството 

си на секретар без право 

на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

29.01.2021 г. Милчо Талев 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/20/К16/16.12.2020 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 10 

втори прием в качеството 

си на секретар без право 

на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

29.01.2021 г. Милчо Талев 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

 

 

 

 

 

 


