
РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  

И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 
 

 

 

 

№ Име на организацията 

Дата на сключване на 

договора и краен срок на 

изпълнение  

Предмет на договора Стойност на поръчката  

1. 
„2МС КОНСУЛТИНГ” 

ЕООД 

24.09.2012г. 

31.12.2012г. 

„Предоставяне на услуга 

по организиране на 

обучение на 

Изпълнителния екип и 

Управителния съвет 

 

 

13 560,00 лева 

2 
„ХОБИ СТРОЙ” ЕООД 

Обособена позиция 1 

15.03.2013г. 

30.09.2013г. 

„Предоставяне на услуга за 

организиране и провеждане 

на  обучения на екипа, 

ангажиран с прилагането 

на стратегията за местно 

развитие на територия 

„Високи Западни Родопи” 

и обучения на местни 

лидери”  

 

 

 

 

13 450,00 лева 

3 
„ХОБИ СТРОЙ” ЕООД 

Обособена позиция 2 

15.03.2013г. 

29.11.2013г.  

„Предоставяне на услуга за 

организиране и провеждане 

на  обучения на екипа, 

ангажиран с прилагането 

на стратегията за местно 

развитие на територия 

„Високи Западни Родопи” 

и обучения на местни 

лидери” 

 

 

 

 

13 100,00 лева 



4 
„ХОБИ СТРОЙ” ЕООД 

Обособена позиция 3 

15.03.2013г. 

30.04.2013г. 

„Предоставяне на услуга за 

организиране и провеждане 

на  обучения на екипа, 

ангажиран с прилагането 

на стратегията за местно 

развитие на територия 

„Високи Западни Родопи” 

и обучения на местни 

лидери” 

 

 

 

 

5 950,00 лева 

5 
„2МС КОНСУЛТИНГ” 

ЕООД 

15.05.2014г. 

31.12.2014г. 

„Предоставяне на услуга за 

организиране и провеждане 

на  обучения на екипа, 

ангажиран с прилагането 

на стратегията за местно 

развитие на територия 

„Високи Западни Родопи” 

и обучения на местни 

лидери” 

 

 

 

 

          52 700,00 лева 

6 „ФОРЕСТ ГРУП” ООД 
28.05.2014г. 

31.12.2014г. 

„Предоставяне на услуга за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност” 

 

27 458,00 лева 

7 

ФОНДАЦИЯ 

„РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ 

ДЕЙНОСТИ-АВИЦЕНА 

Обособена позиция 1 

21.07.2014г. 

20.11.2014г. 

Предоставяне на услуги за 

организиране и провеждане 

на работни посещения и 

проучвания на територии 

„Високи Западни Родопи” 

и Риеска ЛИДЕР - 

Финландия 

 

 

 

43 537,00 лева 

8 

ФОНДАЦИЯ 

„РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ 

21.07.2014г. 

31.12.2014г.  

„Проучване на територията 

на МИГ ВЗР относно 

възможности за развитие 

 

 

5 894,00 лева 



ДЕЙНОСТИ-АВИЦЕНА” 

Обособена позиция 2 

на биоземеделие, 

нормативна уредба, 

перспективи. Проучвания и 

анализи на ресурсното 

многообразие на 

територията” 

 


