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РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ПО РЕДА НА НВМОП И ЗОП НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 
 
 
№ № и дата на 

Решение/ за 
откриване 

Правно 
основание и 

вид на 
процедурата 

Предмет Изпълнител Сключен договор Отговорно 
длъжностно 

лице 

1 №82/02.02.2011г. Чл.3 ал. 2 от 
НВМОП 

 «Доставки и услуги за 4 
тематични костюма за 50 души 
или общо 200 костюма по проект 
„Организиране на исторически 
възстановки от учащи се на 
трансграничните общини Две 
Могили и Кълъраш и 
презентиране на спектаклите 
пред обществеността”, N:2(2i)-
3.3-10, MIS-ETC 657 по договор 
№ 61635/15.09.2010 г», с четири 
обособени позиции ” 

Прекратена  Румен Марков – 
зам. кмет 
Й. Димитрова – 
мл. юрисконсулт 

2 №143/24.02.2011г Чл.3 ал. 2 от 
НВМОП 

Доставка на гориво бензин А95 
Н чрез карти за безналично 
плащане за автомобилите, 
собственост на Община Две 
могили 

„ПЕТРОЛ” АД,  
Гр. София 

№103/11.05.2011 Г. Кръстева – 
мл.  
юрисконсулт 

3. №251/11.04.2011г. Чл.3 ал. 2 от 
НВМОП 

Доставка на дизелово гориво 
чрез карти за безналично 
плащане за автобуси и 
автомобили, собственост на 

„ПЕТРОЛ” АД,  
Гр. София 

№121/05.07.2011г. Г. Кръстева – 
мл.  
юрисконсулт 



Община Две могили 
4. №473/15.06.2011 Чл.3 ал. 2 от 

НВМОП 
«Доставка на 200 костюма и 
аксесоари по четири тематични 
групи по  проект „Организиране 
на исторически възстановки от 
учащи се на транс граничните 
общини Две Могили и Кълъраш 
и презентиране на спектаклите 
пред обществеността”, N:2(2i)-
3.3-10, MIS-ETC 657 по договор 
№ 61635/15.09.2010 г 
 

„ПАРТИ ХАУЗ” 
ООД, гр. София 

№140/19.08.2011г. Румен Марков – 
зам. кмет 
Й. Димитрова – 
мл. юрисконсулт 
 

5. №614/22.08.2011г. Чл.3 ал. 2 от 
НВМОП 

“Доставка на храни и хранителни 
продукти по обособени позиции за 
нуждите на звената на общинска 
бюджетна издръжка – детска ясла, 
детски градини, и Общинско 
предприятие «Обществено хранене» 
на територията на Община Две 
могили” 

ЕТ «АСИ-М-
РУЖДИ 
АХМЕДОВ» , с. 
Ботров, 
«БОРОИМПЕКС» 
АД, гр. Борово 

№174/10.11.2011г 
№172/10.11.2011г. 

Й. Димитрова 0 
мл. юрисконсулт 

6. №617/24.08.2011г. Чл. 90 ал. 1т. 
11 от ЗОП 

Доставка на газъол за 
промишлени и комунални цели и 
дизелово гориво (Евродизел) за 
нуждите на общинските обекти 
на територията на Община Две 
могили 

„ЕКОЕНЕРДЖИ” 
ЕООД, гр. Котел 

№152/16.09.2011г. Г. Кръстева – 
мл. юрисконсулт 

 
 
 
 


