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Приложение 122_1.1 към Указанията 

                                                                                                                                                                     

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

Сдружение „МИГ Перущица-Родопи”  

Договор № РД 50-137/21.10.2016 г. 

СПИСЪК 
НА 

ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ 

ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ 31.12.2019 Г. 

БЕНЕФИЦИЕНТ:СНЦ „МИГ Перущица-Родопи” 

Текуща календарна година: 2019 г. 

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията (оценители, 

консултанти, външни експерти 

и други) по чл.9 ал.2, т. 2 

Наредба №1 

1.1. Разходи за 

възнаграждения на членове на 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

784,84 

Януари-декември 

20192019 
 

22.02.2019 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–

ПРСР 

2014-2020 

 

Споразумение № 

РД 50-

137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - 

Родопи” и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

КППП за присъствени 

заседания - по две за всеки 

планиран прием  ИЛИ друг 

вариант: експерти по 

граждански договори: за 

външни оценители на КИП - 

председател и секретар – 

112,00  лв  / проведен конкурс 

през 2017 г. и утвърден 

списък  с одобрени външни 

експерти-оценители на 

проектни предложения/; 
1.2. Разходи за 

възнаграждения на  експерти 

по граждански договори: за 

външни експерти оценители 

членове на КИП за извършване 

на административно 

съответствие и допустимост /на 

оценен проект от един експерт 

– 110,00 лв 

проведен конкурс през 2017 г. 

и утвърден списък  с 

одобрени външни експерти-

оценители на проектни 

предложения/; 
 

1.3. Разходи за 

възнаграждения на  експерти 

по граждански договори: за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7041,91 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6161,07 лв. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

външни експерти оценители 

членове на КИП за извършване 

на  техническа и финансова 

оценка/на оценен проект от 

един експерт – 110,00 лв./; 
проведен конкурс през 2017 

г. и утвърден списък  с 

одобрени външни експерти-

оценители на проектни 

предложения/; 

1.4. Разходи за възнаграждения 

на  експерти по граждански 

договори за изготвяне на  

указания/ насоки   за набиране 

на проекти, документации, 

образци на документи за 

кандидатнстване и контролни 

листа / 168,00 лв. на човекоден/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336,00 лв. 

2. 

Разходи за закупуване на 

офис техника, в т. ч. правен 

и счетоводен софтуер и офис 

оборудване и обзавеждане, 

чл. 9, ал. 2, т. 7 от Надедба 

№ 1: 

2.1. Разходи за закупуване на 

преносим компютър - лаптоп 

с включен лицензиран 

софтуер – 2 бр 

 

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

3400,00  

 

 

 

 

 

август 2019 г. 

 

 

 

 

 

01.08.2019 г. 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. Разходи за закупуване на 

колонен климатик  

2.3. екран за мултимедиен 

проектор 

2.4. мултимедиен проектор 

2.5. работни столове – 3 бр 

2.6. диспенсер за вода 

2.7. унищожител за 

документи 

2.8. офис шкаф 

2.9. метален шкаф 

2.10. външен хард диск 

2598,00 лв. 

 

380,00 лв. 

 

1200,00 лв. 

681,00 лв. 

 

138,90 лв 

 

239,00 лв. 

310,00 лв. 

259,00 лв. 

 

                                 

3. Застраховане на активи Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

84,53 лв.  Януари 2019  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

4. 

Финансови разходи, в т.ч. 

банкови такси за управление 

на сметки, такси за издаване 

на изискуеми документи 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

395,03 лв. 
Януари – 

Декември 2019  
 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

5. 

Разходи за участие на МИГ в 

дейности на Националната и на 

Европейската селска мрежа за 

развитие на селските райони, 

както и на Европейската 

ЛИДЕР асоциация и други 

асоциации на МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

1 500,00 
Януари - 

Декември 2019 
 

04.01.2019 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

6. 

Опростени разходи по  чл. 9, 

ал. 2, т. 3 от Наредба 1 от 2016 

г. – правни, счетоводни, 

одиторски и други 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

0,00 
Януари – 

Декември 2019 
 

нп 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

7. 

Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т.6 от Наредба 1 от 

2016 г.  – разходи за доставка 

на интернет 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

275,00 
Януари - 

Декември 2019 

 
03.01.2017 

01.08.2019  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

8. 
Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба 1 от 

2016 г. – куриерски и пощенски 

Услуга 
Директно 

възлагане 
по реда на 

481,09 
Януари – 

декември 2019 

 

№88560/24.1.2018  

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

услуги чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 
селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

9 
Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба 1 от 

2016 г. – охрана на офис 
Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

422,52 
Януари – 

Декември 2019 

 
Договор № 

908/1.11.2016 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

10. 

Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба 1 от 

2016 г. – почистване на офис 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

600,00 
Януари – 

Декември 2019 

07.01.2019 

02.07.2019 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

11. 

Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 8 от Наредба 1 от 

2016 г. – офис консумативи и 

канцеларски материали. 

Доставка 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

6078,20 
Януари – 

декември 2019 

 
07.01.2019 

11.01.2019 

21.01.2019 

01.07.2019 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

12 

 Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 12 от Наредба 1 

от 2016 г. – разходи за 

закупуване на гориво за лек 

автомобил и техн. обслужване 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

699,49 
Януари-декември  

2019 
 

нп 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

13. 

 Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 18 от Наредба 1 

от 2016 г. – други 

непредвидени оперативни 

разходи, необходими за 

функционирането на офиса 

(винетка) 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

97,00 май 2019 
 

нп 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

14. 

Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т.18 от Наредба 1 от 

2016 г. – други непредвидени 

оперативни разходи, 

необходими за 

функционирането на офиса – 

почистващи материали за 

нуждите на хигиенизиране на 

офис на МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 300,00 
януари- Декември 

2019 
 

нп 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

15. 

 Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 18 от Наредба 1 

от 2016 г. – други 

непредвидени оперативни 

разходи, необходими за 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

300,00 
Януари-декември 

2019 

 
15.01.2019 

04.07.2019 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

функционирането на офиса 

(договор трудова медицина и 

други) 

2014-2020 на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

16 

Разходи за тегническо 

обслужване и годишни винетни 

такси за лек автомобил, 

закупен по реда на тази 

наредба и Наредба № 23 от 

2009 г. 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

769,06 
Януари-декември 

2019 
 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

17.  

Разходи за мониторинг и 

оценка на стратегията за ВОМР 

за изпълнение на задълженията 

на МИГ по чл. 34, параграф 3, 

буква "ж" от Регламент (ЕС) 

1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от 

Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

0,00 нп 
 

нп 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

18. 

Обновяване и поддръжка на 

интернет страницата на МИГ в 

т.ч.: 

 

18.1. Разходи за поддръжане 

на интернет страница – 

1728,00 лв. 

18.2. Разходи за домейн и 

хостинг – 174,00 лв. 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

1902,00 лв  
януари - 

Декември 2019 

 
01.06.2019 

01.07.2019 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

 2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 



9 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

19. 

Разходи за създаване и 

реализиране на публикации в 

печатни и електронни медии и 

излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на покани 

за организирани събития и 

други, свързани с 

популяризиране дейността на 

МИГ – 4660,00 лв.; 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

1010,00 лв. 
Януари - 

Декември 2019 
 

02.07.2019 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските 

райони(ЕЗФРС)–

ПРСР 
 2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 

20. 

Разходи за печатни  и 

рекламни материали по 

обособени позиции: 

 

20.1. Разходи за изработка и 

отпечатване на 

информационна брошура 

популяризираща СВОМР и 

дейността на МИГ. (Разходи 

за изготвяне на текст , 

предпечат и печат) 

Пълноцветен печат. Формат 

А4, 6 до 12 стр.;език: 

български 600 бр. – 2022,00 

лв. 

 

20.2. Разходи за изготвяне на 

материали подпомагащи 

потенциалните получатели на 

финансовата помощ при 

разработването на дейности и 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

ноември 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските 

райони(ЕЗФРСР)–

ПРСР 
 2014-2020 

 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

подготовка на проекти по 

СВОМР - разработване на 6 

броя наръчници за 6 мерки - 

общ тираж 90 бр/ -  450,00 лв. 

 

20.3. Разходи за изработка и 

отпечатване на брошури с 

информация за мерките от 

СВОМР -  6 мерки х 200 

бр.(Разходи за изготвяне на 

текст , предпечат и печат) 

Пълноцветен печат.  (1200 бр) 

– 4 044,00 лв. 

 

20.4. Изработка на видеофилм 

за дейността на МИГ  с 

минимална продължителност 

10 мин. – 3700,00 лв. 

 

20.5.  Изработване на 

рекламни чадъри - 1620,00 лв. 

 

20.6.  Изработване на 

рекламни тефтери -тип 

луксозни с твърди цветни 

корици, брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и 

ЕС – 900,00 лв. 

 

20.7. Изработване на 

 

 

 

 

 

 

4044,00 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

1620,00 

 

 

900,00 

 

 

 

 

383,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2019 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

рекламни химикалки. – 384,00 

лв. 

 

20.8.  Изработване на 

рекламни календари цветни 

брандирани със символите на 

МИГ, ПРСР и ЕС (за 2019 г.) – 

640,00 лв. 

 

20.9. Изработване на рекламна 

спортна раница със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС – 295,00 

лв. 

 

20.10. Изработване на 

настолни календари– 350,00 

лв. 

 

20.11 Изработване на 

рекламни бележници с 

откъсващи се листа,формат 

А5, брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС – 660,00 

лв.  

 

20.12. Изработване на 

хартиена торба – 190,00. 

 

20.13. Разходи за изработка на 

банер популяризиращ МИГ и 

 

 

 

639,60 

 

 

 

 

540,00 

 

 

 

 

349,20 

 

 

 

660,00 

 

 

 

 

 

189,60 

 

 

300,00 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

СВОМР (сгъваем и преносим) 

– 300,00 лв. 

 

20.14. Изработване на 

информационна табела за 

МИГ – 2 бр. за 200 лв. 

 

 

 

 

192,00 

21. 

Организиране на обучения по 

обособени позиции: 

 

 

21.1. Две двудневни 

обучения (или четири 

еднодневни) - зала, кафе-

паузи, консумативи и 

хартия, лектор (за най-малко 

десет участници) по чл.9, 

ал.2, т.13 от Наредба №1.  – 

бюджетен ред 7.1 –  2 бр. х 

1220 = 2440,00 лв.  

 

 

21.2. Разходи за обучение  на 

екипа и членовете на КВО за 

не по-малко от 6 човека  за 

подобряване на 

административния капацитет 

на МИГ- две 4-дневни  

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

Май - Декември 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

 2014-2020 
 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

105/08.02.2019 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

посещения в чужбина в 

страна-член на ЕС за обмен 

на добри практики (по чл.9, 

ал.2, т.13 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); бюджетен ред 

7.2 –  1 бр. х 12 000,00 лв.  

 

21.3. Двудневно обучение 

(или две еднодневни) 

свързано с свързани с 

изпълнение и отчитане на 

проекти  - зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, 

лектор 

(за най-малко десет 

участници) бюджетен ред  

14.3 - 4х1220,00 = 4 880,00 

лв. 

 

21.4. Двудневно обучение 

(или две еднодневни) 

свързано с свързани с 

изпълнение и отчитане на 

проекти  - зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, 

лектор 

(за най-малко двадесет 

участници) бюджетен ред  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1620,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.08.2019 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

14.4 - 2х1620,00 =  

3 240,00 лв. 

 

 

22. 

Организиране на работни и 

информационни срещи, 

семинари и конференции по 

обособени позиции: 

 

22.1. Разходи за 

организиране на срещи: 

посещения на МИГ от 

България. Разходите 

включват: пътни, нощувки, 

храна/дневни и др. свързани 

с логистиката по 

организиране на срещите за 

5 бр. представители на МИГ.

   

2 бр. х 1500 лв = 3 000,00лв. 

 

22.2.  Организиране на 

информационна среща за 

местни лидери и уязвими 

групи и застрашени от 

бедност целеви групи за 

запознаване с мерките от 

СВОМР (за най-малко десет 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

 

 

 

 

 

1500,00 

 

 

 

 

 

 

1470,00 

Май  - Декември 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

 2014-2020 
 

Споразумение № 

РД 50-

137/21.10.2016 г. 

за между „МИГ 

Перущица - 

Родопи” и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството 

на земеделието, 

храните и горите 

и заповед №  

РД09-

105/08.02.2019 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

участници). Разходи за зала, 

кафе-паузи, консумативи и 

хартия. Бюджетен ред 14.1 – 

15 бр. х 210 = 3 150,00 лв. 

 

22.3.  Организиране на 

информационна среща за 

местни лидери  и уязвими 

групи и засрашени от 

бедност целеви групи  за 

запознаване с мерките от 

СВОМР (за най-малко 

двадесет участници). 

Разходи за зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия.. 

Бюджетен ред 14.2 – 2 бр. х 

380 = 760,00 лв. 

23 

23. Празник на МИГ  - 

"Територията представя вино, 

култура и туризъм" - тематичен 

форум  и публично събитие на 

открито за анимиране на 

територията и популяризиране 

на Стратегията за ВОМР и 

МИГ. Разработване на 

цялостна концепция за 

създаване на уникален за 

територията празник на МИГ, 

включително: цели, послания, 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

 

 

 

 

 

6 000,00 

 

 

 

 

 

Октомври  2019 

 

 

 

 

 

01.10.2019 

 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

 2014-2020 
 

Споразумение № 

РД 50-

137/21.10.2016 г. 

за между „МИГ 

Перущица - 

Родопи” и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството 

на земеделието, 

храните и горите 

и заповед №  

РД09-
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

публики, детайлизирана 

програма, график, реклама, 

осигуряване на гости и 

експерти  и оценка след 

приключване. Логистика на 

събитието (зала/място, 

декорация, техническо 

оборудване, кетъринг, 

рекламни материали, медии, 

специални ефекти, хонорари за 

експерти и др. ) . 

 

 

нп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105/08.02.2019 
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Предходна календарна година 2018 г. 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията (оценители, 

консултанти, външни 

експерти и други) по чл.9 

ал.2, т. 2 Наредба №1 

1.5. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията/Оценители в това 

число и външни на проектни 

предложения членове на КИП 

/Стойност на една извършена 

оценка на един проект – 

178,90  лв за 

административно съответсвие 

и допустимост и за 

техническа и финансова 

оценка/ – 8 945,00 – / 

проведен конкурс през 2017 

г. и утвърден списък  с 

одобрени външни експерти-

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

12 050,00 лв ноември 2018 
 

НП 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–

ПРСР 

2014-2020 

 

 

 

 

Споразумение № 

РД 50-

137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - 

Родопи” и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

оценители на проектни 

предложения/; 
1.6. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията/Членове на КИП 

различни от оценителите/ 

членове на КИП без право на 

глас /– 3 105,00 лв; 

2. 

Разходи за закупуване на 

офис техника, в т. ч. правен 

и счетоводен софтуер и 

офис оборудване и 

обзавеждане: 

2.1. Разходи за закупуване 

на преносим компютър – 

900,00лв. 

 

2.2. Разходи за закупуване 

на климатик (24-ка) – 

2200,00 лв. 

 

2.3. Разходи за високо 

скоростен документен 

скенер с опция за 

двустранно сканиране – 

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

5636,60  лв. 

 

 

 

 

900,00 

 

 

 

 

2200,00 

 

 

 

1436.60 

 

 

Септември 2018 

г. 

 

 

 

 

01.07.2018 г 

 

 

 

 

01.10.2018 г 

 

 

 

01.07.2018 г 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1436,60 лв. 

2.4. Разходи за закупуване 

на лиценз/абонаментно 

обслужване за ТРЗ 

програмен продукт за 2018 

г.– 500,00 лв. 

2.5. Разходи за 

мултифункционално 

устройство /принтер-

скенер-копир/– 600,00 лв. 

 

360,00 

 

 

 

 

 

600,00 

31.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

01.07.2018 г 

3. Застраховане на активи Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

   

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

4. 

Финансови разходи, в т.ч. 

банкови такси за 

управление на сметки, 

такси за издаване на 

изискуеми документи 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

394,17 
Януари – 

Декември 2018  
 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

5. 
Участие на МИГ в дейности 

на Националната и на 

Европейската селска мрежа за 

Услуга 
Директно 

възлагане 
по реда на 

240.00 
Януари - 

Декември 2018 
 

28.12.2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

развитие на селските райони 

и др. Европейски или 

национални ЛИДЕР 

асоциации 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 
селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

6. 

Опростени разходи по  чл. 9, 

ал. 2, т. 3 от Наредба 1 от 

2016 г. – правни, счетоводни, 

одиторски и други 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

660,00 
Януари – 

Декември 2018 
 

31.05.2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

7. 

Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т.6 от Наредба 1 

от 2016 г.  – разходи за 

доставка на интернет 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

300,00 
Януари - 

Декември 2018 
 

03.01.2017 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

8. 

Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба 1 

от 2016 г. – куриерски и 

пощенски услуги 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

164,09 
Януари – 

декември 2018 

 

№88560/24.1.2018  

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 

Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба 1 

от 2016 г. – електронен 

подпис 

услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

150,00 Август 2018 
 

24.07.2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

10. 
Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба 1 

от 2016 г. – охрана на офис 
Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

422,52 
Януари – 

Декември 2018 

 
Договор № 

908/1,11,2016 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

11. 

Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба 1 

от 2016 г. – почистване на 

офис 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

300,00 
Юни-декември 

2018 
01.07.2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

12. 

Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 8 от Наредба 1 

от 2016 г. – офис консумативи 

и канцеларски материали. 

Доставка 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

2842,29 
Януари – 

декември 2018 

 
01.09.2018; 

01.07.2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

2014-2020 храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

13 

 Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 12 от Наредба 1 

от 2016 г. – разходи за 

закупуване на гориво за лек 

автомобил и техн. обслужване 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

845,77 
Януари-декември  

2018 
 

НП 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

14. 

 Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 18 от Наредба 1 

от 2016 г. – други 

непредвидени оперативни 

разходи, необходими за 

функционирането на офиса 

(винетка) 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

97,00 май 2018 
 

НП 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

15. 

Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т.18 от Наредба 1 

от 2016 г. – други 

непредвидени оперативни 

разходи, необходими за 

функционирането на офиса – 

почистващи материали за 

нуждите на хигиенизиране на 

офис на МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 299,10 
юли- Декември 

2018 
 

01.07.2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 



23 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

16. 

 Опростени разходи, съгласно 

чл. 9, ал. 2, т. 18 от Наредба 1 

от 2016 г. – други 

непредвидени оперативни 

разходи, необходими за 

функционирането на офиса 

(договор трудова медицина и 

други) 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

100,00 август 2018 
 

01.08.2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

17.  

Обновяване и поддръжка на 

интернет страницата на МИГ 

в т.ч.: 

 

17.1. Разходи за 

поддръжане на интернет 

страница, включително 

домейн и хостинг – 1744,80 

лв. 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

1017.74 лв  
януари - 

Декември 2018 
 

01.06.2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

 2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

18. 

Разходи за създаване и 

реализиране на публикации в 

печатни и електронни медии 

и излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на 

покани за организирани 

събития и други, свързани с 

популяризиране дейността на 

МИГ; 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

374.40 лв. 
Март - Декември 

2018 
 

НП 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските 

райони(ЕЗФРС)–

ПРСР 
 2014-2020 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 

19. 
Разходи за печатни  и 

рекламни материали по 
Услуга 

Директно 

възлагане 
12989,00 лв. 

 
Юни - Декември 

2018 
 

 

Европейски 

земеделски фонд 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

обособени позиции: 

 

19.1. Отпечатване на 

Насоки за кандидастване с 

проекти по мерките от 

СВОМР /печат и предпечат/ 

6 мерки х 100 бр. – 4 800,00 

лв. 

 

19.2. Разходи за изработка 

и отпечатване на брошури с 

информация за мерките от 

СВОМР -  6 мерки х 200 

бр.(Разходи за изготвяне на 

текст , предпечат и печат) 

Пълноцветен печат.-  

4 044,00 лв. 

 

19.3. Разходи за изработка 

и отпечатване на 

информационна брошура 

популяризираща СВОМР и 

дейността на МИГ. (Разходи 

за изготвяне на текст , 

предпечат и печат) 

Пълноцветен печат. Формат 

А4, 6 до 12 стр.; 600 бр. на 

български  – 2 022,00 лв. 

 

19.4.  Изработване на 

по реда на 
чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

 

 

 

800,00 

 

 

 

 

 

 

4044,00 

 

 

 

 

 

2022,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1740,00 

 

 

 

03.09.2018 

 

 

 

 

 

 

15.11.2018 

 

 

 

 

 

15.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2018 

за развитие на 

селските 

райони(ЕЗФРСР)–

ПРСР 
 2014-2020 

 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

рекламна USB флаш памет, 

брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС - 

1741,00 лв. 

 

19.5.  Изработване на 

рекламни тефтери -тип 

луксозни с твърди цветни 

корици, брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и 

ЕС – 903,00 лв. 

 

19.6. Изработване на 

рекламни химикалки. – 

384,00 лв. 

 

19.7.  Изработване на 

рекламни календари цветни 

брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС (за 2018 

г.) – 539,00 лв. 

 

19.8. Изработване на 

рекламни чаши брандирани 

със символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС – 484,50 лв. 

 

19.9. Изработване на визитни 

картички – 152,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

902,40 

 

 

 

383,40 

 

 

538,80 

 

 

 

 

 

484,20 

 

 

 

148,80 

 

 

1300,80 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2018 

 

 

 

01.11.2018 

 

 

01.11.2018 

 

 

 

 

 

01.11.2018 

 

 

 

01.11.2018 

 

 

01.11.2018 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

19.10. Изработване на 

рекламни чанти за 

документи брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и 

ЕС – 1300,00 лв.  

 

19.11. Изработване на 

рекламни папки брандирани 

със символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС, Картон: А4, UV 

- лак, 4+4 цвята. – 625,00 лв. 

 

 

 

 

 

624,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2018 

 

 

 

 

 

 

20. 

Организиране на обучения по 

обособени позиции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2. Двудневно обучение 

(или две еднодневни) 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

1620 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септември - 

декември 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

 2014-2020 
 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД09-

110/14.02.2018 



27 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

свързано с свързани с 

подготовка, изпълнение и 

отчитане на проекти  - зала, 

кафе-паузи, консумативи и 

хартия, лектор 

(за най-малко десет 

участници) – бюджетен ред 

12.4 –  1 бр. х 1620 = 1620  

 

 

 

 

 

 

 

1620,00 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2018 

21. 

Организиране на работни и 

информационни срещи, 

семинари и конференции по 

обособени позиции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2. Организиране на 

информационна среща за 

Услуга 

Директно 

възлагане 
по реда на 

чл. 20, ал. 4 от 

ЗОП 

8 410,00  лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1470,00 

 

август - декември 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.07.2018 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

 2014-2020 
 

Споразумение № 

РД 50-

137/21.10.2016 г. 

за между „МИГ 

Перущица - 

Родопи” и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството 

на земеделието, 

храните и горите 

и заповед № 

РД09-

110/14.02.2018 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор 

за 

финансиране(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение на 

финансирането 
(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

местни лидери за 

запознаване с мерките от 

СВОМР (за най-малко 

десет участници). Разходи 

за зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия. - 

бюджетен ред 12.1 -  

7 бр. х 210 лв = 1470 лв. 

 

21.3.  Организиране на 

информационна среща за 

местни лидери за 

запознаване с мерките от 

СВОМР (за най-малко 

двадесет участници). 

Разходи за зала, кафе-

паузи, консумативи и 

хартия. Бюджетен ред 12.2 

– 1 бр. х 380 = 380,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2018 

 

ВАЖНО! 

В списъка следва да се посочат всички планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки (включително и чрез 

директно възлагане)в рамките на текущата календарна година, в която ще бъде обявена обществената поръчка без значение източника на 

финансиране. Добавете толкова реда, колкото е броят на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки. Във 

втората таблица следва да се посочи информация за проведените или в процес на провеждане през предходната календарна обществени 

поръчки. Информацията във всеки от списъците следва да се попълни като се спазват стриктно следните указания: 
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1. В колона 1 се попълва предмета на съответната планирана, обявена и/или възложена обществена поръчка – посочва се точното 

наименование на всички обществени поръчки така, както са планирани, обявени и/или възложени, независимо от стойността 

им. Задължително в списъка следва да се посочат и планираните обществени поръчки по Договора за предоставяне на 

финансова помощ за всички одобрени разходи от Приложение 1 към Договора/те, в т.ч. и обществените поръчки, възлагани 

посредством събиране на оферти с обява (Глава 26 от ЗОП) и директно възлагане (чл. 20, ал. 4 от ЗОП). Наименованието на 

обществената поръчка определя предмета й и винаги индивидуализира параметрите на конкретна поръчка, обхваща 

дейностите, които подлежат на изпълнение, намирайки израз в наименованието на поръчката. 

2. В колона 2 се попълва Обекта на съответната планирана, обявена и/или възложена обществена поръчка – строителство, доставка 

или услуга. 

3. В колона 3 се попълва Вида на възлагането на обществената поръчка, избран от възложителя – открита процедура, публично 

състезание или друга процедура от вида на посочените в чл. 18, ал. 1 от ЗОП, събиране на оферти с обява, директно възлагане. 

4. В колона 4 се попълва Прогнозната стойност на обществената поръчка (за планираните или в процес на възлагане 

обществени поръчки)/стойност на сключения договор (за приключилите обществени поръчки). В случаите, при които 

поръчката предвижда възлагане заедно и/или поотделно на обособени позиции (ЛОТ), се посочва общата стойност и стойността 

на всеки един ЛОТ, ако е приложимо. Специално по отношение на планираните по сключения Договор за предоставяне на 

финансова помощ разходи, за вписване на прогнозната стойност на поръчката се взема стойността на конкретната дейност 

съгласно Таблицата за допустими инвестиции (Приложение 1 към Договора за предоставяне на финансова помощ). Следва да се 

има предвид, че ако в Таблицата за допустими инвестиции дейността е вписана с или чрез под-дейности, то тогава прогнозната 

стойност се явява сбор на всички поддейности. Най-често допусканата грешка при описанието на прогнозната стойност е наличие 

на несъответствие между одобрената съгласно Таблицата за допустими инвестиции сума за конкретната дейност и същата, 

вписана в Списъка. Друга, допускана от Възложителите грешка е, че не включват в прогнозната стойност на поръчките за 

строителство одобрените непредвидени разходи или ако ги включат, не посочват каква е стойността определена като абсолютна 

сума или като процент от стойността на поръчкатакато част от предвидените разходи за строителство. 

5. В колона 5 се попълва Номер, дата (ден/месец/година)и вид на акта за стартиране на обществената поръчка (напр. решение 

за откриване или заповед за откриване), в зависимост от вида на възлагането на поръчката. В случай, че посочените документи 

са неприложими, следва да се посочи датата и вида на иницииращия документ и неговото одобрение от възложителя (докладна 

записка с предложение и резолюция/предложение за извършване на разход или други). По отношение на планираните поръчки, 

които към момента не са стартирани се посочва само прогнозна дата за обявяване/стартирането им (във втората таблица 

не се посочва информация за планирани поръчки). При определяне на прогнозната дата за стартиране на обществената 

поръчка е необходимо Възложителите да се съобразят с ресурса, с който разполагат и да отчетат факторите, които биха могли да 

повлияят върху сроковете за изготвяне на документацията. Датата на стартиране при процедурите по ЗОП е датата на изпращане 

на обявлението/решението за обществена поръчка за публикуване, а при събирането на оферти с обява, това е датата на 

публикуване на информацията за поръчката по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП на портала за обществени поръчки.  

6. В колона 6 се попълва Номер и дата на сключения договор за обществена поръчка, вкл. и в случаите по чл. 20, ал. 4 от ЗОП. За 
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поръчки за услуги или доставки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, за които не е сключен писмен договор, се посочва датата на документа 

(приемо-предавателен протокол или фактура), служещ като основание за начисляване на разхода в счетоводството на ползвателя. 

За планираните или в процес на възлагане обществени поръчки в колона 6 се отбелязва съответно „не приложимо“ или „в процес 

на възлагане“. 

7. В колона 7 се попълва Източника на финансиране – напр. програми на ЕС, общински бюджет, междуведомствена комисия по 

бедствия и аварии към МС или други. 

8. В колона 8 се попълва Датата на сключения договор за финансиране между ползвателя на помощта и съответната 

финансираща институция. В случай, че средствата се предоставят чрез друга форма на одобрение, се попълва датата на 

съответния акт за одобрение, в това число и решение на междуведомствена комисия по бедствия и аварии към МС. 

 

 

Дата:          Представляващ възложителя:  подпис и печат 

             (Румяна Иванова Самоковарева, Председател на УС) 

              трите имена, длъжност 


