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

 

2022 ГОДИНА 

 

Договор №/дата Предмет/дейност 

Вид на 

процедурата за 

избор 

Срок на 

договора 

Изпълнител/ 

доставчик 

Стойност на 

поръчката 

Договор РД50-

10/22/У35/15.09.2022 г. 

„Изпълнение на мерки за 

информация, публичност 

и комуникация по проекти 

на МИГ Поморие” с две 

обособени позиции“ За 

обособена позиция 1 

„Изпълнение на мерки за 

информация, публичност 

и комуникация за 

популяризиране на 

СВОМР на територията на 

нейното изпълнение от 

МИГ Поморие за 2022 

година“ 

Публично 

състезание 

чл. 18, ал. 1 т. 12 от 

ЗОП и на 

основание чл. 112 

от ЗОП 

31.12.2022 „ПРИМА САТ“ ООД 

26 910.00 лв. 

без ДДС 

 

32 292.00 лв. 

с ДДС 

Договор РД50-

27/19.3/У02/15.09.2022 

г. 

Изпълнение на мерки за 

информация, публичност 

и комуникация по проекти 

на МИГ Поморие” с две 

Публично 

състезание 

чл. 18, ал. 1 т. 12 от 

ЗОП и на 

31.12.2023 „ПРИМА САТ“ ООД 

4 790.00 лв. 

без ДДС 

 

5 748.00 лв. 
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обособени позиции“ За 

обособена позиция 2 

„Изпълнение на мерки за 

информация, публичност 

и комуникация по проект 

„РУРеалност - 

Подобряване условията на 

живот в селските райони 

чрез прилагане на 

обща/транснационална 

стратегия за насърчаване 

устойчивото развитие на 

териториалните 

дадености“ 

основание чл. 112 

от ЗОП 

с ДДС 

 


