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

 

2021 ГОДИНА 

 

Договор №/дата Предмет/дейност 

Вид на 

процедурата за 

избор 

Срок на 

договора 

Изпълнител/ 

доставчик 

Цена (с ДДС 

където е 

приложимо) 

РД50-

10/21/У27/04.01.2021 

Предоставяне на писмени 

и устни юридически и 

консултантски услуги 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

31.12.2021 
„Кей Си Консултинг“ 

ООД 

По часова ставка 

съгласно 

договора, като 

общия краен 

размер на 

годишните 

плащания по 

договора не 

може да 

надхвърля 

17 900.00 лв. без 

ДДС. 

РД50-10/21/У27-

1/04.01.2021 

Предоставяне на писмени 

и устни експертни 

финансови и 

икономически 

консултантски услуги 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

31.12.2021 
„ФИНТАКС-БГ” 

ЕООД 

По часова ставка 

съгласно 

договора 
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РД50-10/21/У27-

2/04.01.2021 

Предоставяне на 

консултации при 

осъществяването на 

дейността и във връзка с 

изпълнението на 

Стратегията за водено от 

общностите местно 

развитие на МИГ 

ПОМОРИЕ - 2016-2020 г. 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

31.12.2021 

„ПРЕМИУМ 

КОНСУЛТИНГ” 

EООД 

По часова ставка 

съгласно 

договора 

РД50-

10/21/К17/06.01.2021 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 11 

в качеството си на 

секретар без право на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

15.02.2021 Милчо Талев 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/21/К18/06.01.2021 

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) 

15.02.2021 Милчо Талев 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/21/К19/02.04.2021 

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, 

Стефка Кръстева 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 
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подадени по 

последната 

обявена мярка 

за изпълнение 

на СВОМР на 

„МИГ 

Поморие“ 

РД50-

10/21/К20/02.04.2021 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 2 

трети прием в качеството 

си на секретар без право 

на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

18.05.2021 Тодор Тодоров 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

002OD-L-

000016/19.04.2021 

Договор за овърдрафт по 

разплащателна сметка 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

30.03.2021 

„Първа 

инвестиционна банка“ 

АД 

80 000 лв. 

РД50-

10/21/К21/29.04.2021 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 3 

повторна оценка в 

качеството си на секретар 

без право на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

17.05.2021 Тодор Тодоров 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

0830210330000148/18.05.

2021 

Застрахователна услуга 

електронно оборудване 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

21.05.2022 
„Дженерали 

Застраховане“ АД 
328.28 лв. 
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087021033000392/18.05.2

021 

Застрахователна услуга 

имущество 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

21.05.2022 
„Дженерали 

Застраховане“ АД 
96.90 лв. 

РД50-

10/21/Д07/07.06.2021 

Договор за закупуване на 

4 бр. летни гуми с 

включен ремонт и реглаж 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

16.06.2021 
„Мотор Вижън“ 

ЕООД 
575.00 лв. 

2015013030/29.07.2021 
Поддръжка на “Профил на 

купувача” 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

15.09.2022 “Инфокол” ООД 238.80 лв. 

РД50-

10/21/У30/06.08.2021 

Провеждане на среща – 

посещение с потенциален 

партньор от Италия (3 

човека)“ 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

30.09.2021  „РИВАС ТУР ” ЕООД 4357.80 лв. 

РД50-

10/21/К22/05.07.2021 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 11 

повторна оценка в 

качеството си на секретар 

без право на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

16.08.2021 г. Тодор Тодоров 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/21/К23/23.08.2021 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 10 

в качеството си на 

секретар без право на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

05.10.2021 г. Тодор Тодоров 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 
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РД50-

10/21/К24/13.09.2021 

Рамков договор за участие 

в работата на комисията за 

оценка на проектни 

предложения по Мярка 2 

втори прием повторна 

оценка в качеството си на 

секретар без право на глас 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

09.10.2021 г. Тодор Тодоров 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-

10/21/Д08/19.10.2021 

Договор за закупуване на 

автомобилни зимни гуми 

Hankook с включен 

реглаж 185/65/R15, 

смяна на гуми,  

чистачки Дачия Лоджи – 

комплект оригинални и  

течност за чистачки 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

29.10.2021 
„Мотор Вижън“ 

ЕООД 
698.88 лв. 

 

 

 

 

 

 


