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Р Е Г И С Т Ъ Р 
на обществените поръчки на СНЦ „МИГ-Ардино”  

 

 

 

№ 

Вид на 

поръчката 

Избран 

изпълнител 

  

 

ЕИК  Дейности /предмет  Срок  Стойност, 

лв. 

 

2013 

1 Публична 

покана 

„Кале Ауто“ 

ООД 

200926142 „Доставка на лек 

автомобил с над 5+1 

места за нуждите на 

СНЦ „МИГ – Ардино”. 

Срок за 

представяне 

на оферти:  

17.00 ч. на 

11.09.2013 

 

Срок на 

договора:  

10.12.2013 

Стойност 

на 

поръчката 

35 365.00 

лв.с ДДС 

 

Стойност 

на 

договора: 

35 365.00 

лв.с ДДС 
 

2014 

2 Публична 

покана 

Фондация 

„Разпростра

нение на 

знание и 

социални 

дейности - 

Авицена” 

176026792 „Организиране и 

провеждане на 

обучения 

 и семинари за 

популяри-зиране, 

информиране и 

публичност с 

членовете на екипа, 

УС, бенефи-циенти и 

местни лидери, по 

Стратегията за местно 

развитие на СНЦ 

„МИГ – Ардино” 

Срок за 

представяне 

на оферти:  

12.00 ч. на 

06.08.2014 

 

 

Срок на 

договора:  

15.12.2014   

Стойност 

на 

поръчката 

73 410.00 

лв. с ДДС 

 

 

Стойност 

на 

договора: 

73 286.00 

лв. с ДДС 

 

                                           

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г. 
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3 Публична 

покана 

„ИМА 

БАЛКАНИ” 

ЕООД 

201551421 „Извършване на пред-

проектни проучвания 

и изследвания за 

изпълне-ние на проект 

за под-готвителна 

техническа помощ с 

Местни инициативни 

групи/ МИГ-и/ от 

о.Сардиния, Италия” 

Срок за 

представяне 

на оферти:  

12.00 ч. на 

19.08.2014 

 

Срок на 

договора:  

30.08.2014   

Стойност 

на 

поръчката 

7 000.00 

лв. с ДДС 

 

Стойност 

на 

договора: 

7 000.00 

лв. с ДДС 

4 Публична 

покана 

„ЕВРО  

ПАРТНЪРС 

КОНСУЛТ” 

ООД 

200621411 „Избор на изпълнител 

за извършване на 

проучва-ния за 

инвестиционни 

намерения, 

потенциала за 

развитие, анализ и 

оценка на Стратегията 

за местно развитие на 

СНЦ „МИГ – 

Ардино” по Договор 

№РД 50-143/ 

13.10.2011г. за 

предоста-вяне на 

финансова помощ по 

мярка „Прилагане на 

стратегии за местно 

развитие” и по мярка 

„Управление на 

Местни инициативни 

групи, придобиване на 

уменния и постигане 

на обществена 

активност на 

съответната територия 

за местните 

инициативни групи, 

прилагащи стра-тегии 

за местно развитие” от 

ПРСР 2007-2013 г.”. 

Обществената 

поръчка включва 

след-ните обособени 

позиции: 

Обособена позиция 

№1: „Проучване на 

инвести-ционни 

намерения на 

потенциални 

бенефици-енти на 

територията на МИГ -

Срок за 

представяне 

на оферти:  

12.00 ч. на 

18.08.2014 

 

Срок на 

договора:  

15.12.2014   

Стойност 

на 

поръчката 

13 800.00 

лв. с ДДС 

 

Стойност 

на 

договора: 

10 395.00 

лв. с ДДС 
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Ардино по Ос 

ЛИДЕР. Оценка за 

реализиране на 

възмож-ностите на 

намере-нията.”; 

Обособена позиция 

№2: „Проучване на 

потенциала за 

развитие на 

територията на МИГ”; 

Обособена позиция 

№3: "Анализ и оценка 

на изпълнението на 

Стратегията за местно 

развитие на 

СНЦ"МИГ - Ардино" 

относно пости-гане на 

заложените в нея 

цели". 

5 Публична 

покана 

„ИМА 

БАЛКАНИ” 

ЕООД 

201551421 „Разработване на 

проект за съвместни 

действия с Местни 

инициативни групи 

/МИГ-и/ от 

о.Сардиния, Италия” 

Срок за 

представяне 

на оферти:  

12.00 ч. на 

18.08.2014 

 

Срок на 

договора:  

10.09.2014   

Стойност 

на 

поръчката 

9 000.00 

лв. с ДДС 

 

Стойност 

на 

договора: 

9 000.00 

лв. с ДДС 

 
 

2015 

6 Публична 

покана 

Фондация 

„Разпростране

ние на знание 

и социални 

дейности - 

Авицена” 

176026792 „Организиране и про-

веждане на обучения 

и форум за популя-

ризиране, 

информиране и 

публичност с члено-

вете на екипа, УС, 

бене-фициенти и 

местни лидери , по 

Стратегията за местно 

развитие на СНЦ 

„МИГ – Ардино” по 

Договор №РД 50-

143/13.10.2011 г. за 

предоставяне на 

финансова помощ по 

мярка „Прилагане на 

Срок за 

представяне 

на оферти:  

12.00 ч. на 

27.02.2015 

 

Срок на 

договора:  

01.09.2015   

Стойност 

на 

поръчката  

43 712.00 

лв. с ДДС 

 

Стойност 

на 

договора: 

39 251.00 

лв. с ДДС 
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стратегии за местно 

развитие” и по мярка 

„Управление на 

Местни инициативни 

групи, придобиване на 

умения и постигане на 

обществена активност 

на съответната 

територия за местните 

инициативни групи, 

прилагащи стратегии 

за местно развитие” от 

ПРСР 2007-2013 г 
 


