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

 

2018 ГОДИНА 

 

Договор №/дата Предмет/дейност 

Вид на 

процедурата за 

избор 

Срок на 

договора 

Изпълнител/ 

доставчик 

Цена (с ДДС 

където е 

приложимо) 

1/02.01.2018 
Подпомагане дейностите 

по прилагане на СВОМР 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

02.01.2019 г. 

(Прекратен на 

10.04.2018 г.) 

Сабина Чанева 120 лв./човекоден 

РД50-10/У-6/12.04.2018 
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” 

Петя Якимова 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-10/У-7/12.04.2018 
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 

Силвия Диманова 
Възнаграждение, 

определено в 
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оценка на 

предложения, 

подадени по 

последната 

обявена мярка 

за изпълнение 

на СВОМР на 

“МИГ 

Поморие” 

заповедта за 

назначаване 

РД50-10/У-8/12.04.2018 
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” 

Даниела Салкина 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 

РД50-10/У-9/12.04.2018 
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, 

Надежда Бобчева 

Възнаграждение, 

определено в 

заповедта за 

назначаване 
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подадени по 

последната 

обявена мярка 

за изпълнение 

на СВОМР на 

“МИГ 

Поморие” 

0870180331001831/23.0

4.2018 

Застрахователна услуга 

имущество 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

20.05.2019 
“Дженерали 

Застраховане” АД 
35.70 лв. 

0830180331000108/25.0

4.2018 

Застрахователна услуга 

електронно оборудване 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

20.05.2019 
“Дженерали 

Застраховане” АД 
94.79 лв. 

RNA 177023379-

28052018-88/28.05.2018 
VIVACOM Net BIZ 50 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

28.05.2020 

“Българска 

телекомуникационна 

компания” ЕАД 

Съгласно тарифа 

за таксите и 

абонаментните 

планове на БТК 

ЕАД за 

юридически лица 

и еднолични 

търговци 

РД50-

10/У12/15.06.2018 

Предоставяне на 

експертно-консултантски 

услуги, свързани с 

изготвянето и 

съгласуването на всички 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

31.07.2018 Димитър Николов 
133.90 

лв./човекоден 
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приложими документи 

към М1, М2 и М4 от 

СВОМР на “МИГ 

Поморие” 

000005/26.06.2018 
Доставка, монтаж и сервиз 

на инверторен климатик 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

29.06.2018 
“Вимакс Клима 

Бургас” ООД 
1499 лв. 

160В/26.06.2018 

Покупко-продажба и 

доставка на фабрично нов 

автомобил 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

30.06.2018 
“ОМНИКАР АУТО” 

ООД 
29 890 лв. 

РД50-10/У-

12/28.06.2018 

Доставка на офис техника 

и оборудване 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

07.07.2018 “Заливи” ООД 3405.52 лв. 

BG/08/118001892937/29

.06.2018 

Гражданска отговорност 

лек автомобил 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

01.07.2019 
“Дженерали 

Застраховане” АД 
153.47 лв. 

0320180331013467/29.0

6.2018 
Каско лек автомобил 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

01.07.2019 
“Дженерали 

Застраховане” АД 
908.11 лв. 

93806/19.07.2018 
Куриерски и транспортни 

услуги 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

01.09.2019 г. “СПИДИ” АД 

По тарифа 

съобразно вида и 

броя на 

извършената 

услуга 
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Д-1/21.10.2016 

Анекс от 01.08.2018 

Счетоводно-

консултантско 

обслужване 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

безсрочен 
“ФИНТАКС-БГ” 

ЕООД 
300 лв./месец 

2015006032/08.08.2018 
Поддръжка на “Профил на 

купувача” 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

15.09.2019 г. “Инфокол” ООД 238.80 лв. 

РД50-

10/У13/01.10.2018 

Изготвяне на Условия за 

кандидатстване по М3 и 

М5 от СВОМР на “МИГ 

Поморие” 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

31.12.2018 Димитър Николов 
133.90 

лв./човекоден 

РД50-

18/У14/15.10.2018 

Изготвяне на Условия за 

кандидатстване по М6 от 

СВОМР на “МИГ 

Поморие” 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

31.01.2019 
“Файв Консулт” 

ЕАД 
3213.60 лв. 

РД50-18/Д1/16.11.2018 
Доставка на 4 бр. зимни 

автомобилни гуми 

Директно възлагане 

(по чл. 20, ал.4, т.3 

от ЗОП) 

26.11.2018 
„Мотор Вижън“ 

ЕООД 
628 лв./4 бр. 

 

 


