
Регистър на обществените поръчки 

 
№ Изпълнител Дейности Срок на изпълнение 

№ и дата на 

сключване на 

договора 

Стойност на 

поръчката без 

ДДС /лева/ 

Стойност на 

поръчката с 

ДДС /лева/ 

Основание за провеждане 

на процедурата 

1 „АЙТИБИ“ ЕООД 

„Поддържане на 

електронна страница 

www.mig-sandanski.eu 

на СНЦ “ Местна 

инициативна група 

Сандански – МИГ 

Сандански“ 

31.12.2017 г. №1/ 01.11.2016 г. 1750.00 лв. 2100.00 лв. чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

2 
„Одит Експерт – 

Стоянова“ ООД 

Осъществяване на 

независим финансов 

одит на СНЦ „Местна 

инициативна група 

Сандански – МИГ 

Сандански“ 

31.12.2017 г. №2/ 01.12.2016 г. 1000.00 лв. 1200.00 лв. чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

3 „Бомивес 64“ ЕООД 

Изработка и монтаж на 

билборд, 

информационна табела 

и банер 

29.12.2016 г. №3/ 06.12.2016 г. 1500.00 лв. 1800.00 лв. чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

4 „АЙТИБИ“ ЕООД 
„Доставка на офис 

оборудване“ 
17.11.2017 г. №4/ 26.10.2017 г. 1666.67 лв. 2000.00 лв. чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

5 „Делта И“ ООД 

„Предпечатна 

подготовка и 

отпечатване на 

брошури, печатни 

материали и 

изработване на 

рекламни материали за 

популяризиране 

дейността на МИГ 

Сандански“ 

29.12.2017 г. №5/ 27.10.2017 г. 7038,33 лв. 8446,00 лв. чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

6 

„Обединени 

Български 

Консултанти“ ООД 

„Проучвания и анализи 

на територията на МИГ 

Сандански“ 

29.12.2017 г. №6/ 13.11.2017 г. 6680,00 лв. 8016,00 лв. чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

7 „АЙТИБИ“ ЕООД 

„Поддръжка на 

електронна страница 

www.mig-sandanski.eu 

на СНЦ “ Местна 

инициативна група 

Сандански – МИГ 

Сандански“ 

31.12.2018 г. №7/ 05.01.2018 г. 1470.00 лв. 1764.00 лв. чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

8 „ИСТИКОН“ ЕООД 

„Осъществяване на 

независим финансов 

одит на СНЦ „Местна 

инициативна група 

Сандански – МИГ 

Сандански“ 

31.12.2018 г. № 8/19.11.2018 г. 1000,00 лв. 1200,00 лв. чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

9 „Партнер БГ“ ЕООД 

„Предпечатна 

подготовка и 

отпечатване на 

брошури  и изработване 

на рекламни материали 

за популяризиране на 

дейността на МИГ 

Сандански“ 

28.12.2018 г. № 9 /29.11.2018 г. 3143,00 лв. 3771,60 лв. чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

10 „АЙТИБИ“ ЕООД 

„Поддръжка на 

електронна страница 

www.mig-sandanski.eu 

на СНЦ “ Местна 

инициативна група 

Сандански – МИГ 

Сандански“ 

31.12.2019 г. № 10/ 04.01.2019 г. 2000.00 лв. 2400.00 лв. чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

11 

 

 

 

 

„Бомивес 64“ ЕООД 

„Дейности по 

осигуряване на 

публичност – 

изработване на 

информационна табела 

и подготовка и 

отпечатване на 

брошура“ 

 

 

 

 

 

15.08.2019 г. 

 

 

 

 

№ 11/11.03.2019 г. 

 

 

 

 

584,17 лв. 

 

 

 

 

701,00 лв. 

 

 

 

 

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„СТЕНЛИ И КО 

КОНСУЛТ“ ЕООД 

 

Проучвания и 

изготвяне на анализи на 

следните теми: 

1."Иновационен 

потенциал на микро 

предприятията от 

територията на МИГ 

Сандански"; 

2."Предварително 

проучване на 

използвани съвременни 

методи и подходи за 

промотиране на 

местните идентичности 

в други региони на 

Европа с цел 

възможното им 

прилагане за целите на 

бъдещия проект за 

сътрудничество" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 12/02.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6675,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8010,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 



13 

 

 

 

„СТЕНЛИ И КО 

КОНСУЛТ“ ЕООД 

„Организиране и 

провеждане на среща и 

заседания с 

потенциалния партньор 

и служители на МИГ 

Сандански, УС и ОС и 

експерти по проекта“ 

 

 

 

20.07.2019 г. 

 

 

 

№ 13/10.04.2019 г. 

 

 

 

19833,33 лв. 

 

 

 

23800,00 лв. 

 

 

 

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

14 

 

 

Георги Стоянов 

Стоянов  

"Консултации, 

свързани с 

разработването на 

проект за 

сътрудничество" 

 

 

20.07.2019 г. 

 

 

№ 14/17.05.2019 г. 

 

 

- 

 

 

5 817,84 лв. 

 

 

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

15 

 

 

 

„Бомивес 64“ ЕООД 

„Предпечатна 

подготовка и 

отпечатване на 

брошури и изработване 

на рекламни материали 

за популяризиране 

дейността на МИГ 

Сандански“ 

 

 

 

27.12.2019 г. 

 

 

 

№ 15/09.10.2019 г. 

 

 

 

18 305, 00 лв. 

 

 

 

21 966,00 лв. 

 

 

 

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

16 

 

„АЙТИБИ“ ЕООД 

„Поддръжка на 

електронна страница 

www.mig-sandanski.eu 

на СНЦ “ Местна 

инициативна група 

Сандански – МИГ 

Сандански“ 

 

31.12.2020 г. 

 

№ 16/ 03.01.2020 г. 

 

890,00 лв. 

 

1068,00 лв. 

 

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

17 

 

 

 

 

 

"Обединени 

Български 

Консултанти" ООД 

"Провеждане на 

проучвания и изготвяне 

на анализи на следните 

теми: 1. " Анализ на 

възможностите за 

създаване на обща 

марка за земеделски 

продукти и съвместен 

маркетинг на 

територията на МИГ 

Сандански"; 2. " 

Анализ на 

въздействието на 

СВОМР върху 

социално-

икономическото 

развитие на 

територията на МИГ 

Сандански и 

удовлетвореността от 

прилагането на СВОМР 

в общността" 

 

 

 

 

 

29.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

№ 17/14.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

7 818,00 лв. 

 

 

 

 

 

9 381,60 лв. 

 

 

 

 

 

чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП 

 


