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

 

2021 ГОДИНА 

 

Договор №/дата Предмет/дейност 

Вид на 

процедурата за 

избор 

Срок на 

договора 

Изпълнител/ 

доставчик 

Стойност на 

поръчката 

Договор РД50-

10/21/У28/06.07.2021 г. 

„Организация на събития, 

изготвяне на публикации, 

рекламни и 

промоционални 

материали и поддръжка на 

интернет страницата за 

2021 г. за нуждите на СНЦ 

„МИГ Поморие“ 

Чл. 112, ал. 6 от 

ЗОП, във връзка с 

чл. 82 от ЗОП 

31.12.2021 „Гларус“ ООД 

6204,40 лв. 

без ДДС 

 

7445,28 лв. 

с ДДС 

Договор РД50-

10/21/У29/06.07.2021 г. 

„Изработване и доставка 

на рекламни и 

промоционални 

материали (книжки, 

календари и тефтери) за 

2021 г. за нуждите на СНЦ 

„МИГ Поморие“ 

Чл. 112, ал. 6 от 

ЗОП, във връзка с 

чл. 82 от ЗОП 

31.12.2021 
„Ди Ем Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД 

8430,00 лв. 

без ДДС 

 

10116,00 лв. 

с ДДС 

Договор РД50-

10/21/У31/15.09.2021 г. 

„Изпълнение на мерки за 

информация, публичност 

и комуникация за 

Чл. 194, ал. 1 от 

ЗОП, проведена на 

основание чл. 187, 

31.12.2021 „ПРИМА САТ“ ООД 

66811,17 лв. 

без ДДС 
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популяризиране на 

СВОМР на територията на 

нейното изпълнение от 

МИГ Поморие за 2021 

година“ 

ал. 1 във връзка с 

чл. 20, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП 

80173,40 лв. с 

ДДС 

 


