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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 25.05.2022 г. 

БЕНЕФИЦИЕНТ:СНЦ „МИГ Перущица-Родопи” 

Текуща календарна година: 2022 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 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Януари – 

декември 2022 

 

 

 

 

 

 

 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 
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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 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията - оценители на 

проектни предложения /за 

1 бр. оценен проект от 1 

оценител на етап 

"Административно 

съответствие и 

допустимост" и етап 

"Техническа и финансова 

оценка" – за 70 проекта х 

179,00 лв. на оценен 

проект/общо 12 530,00 –  

/ проведен конкурс през 

2017 г. и утвърден списък  

с одобрени външни 

експерти-оценители на 

проектни предложения/; 
1.2. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията за извършване 

на арбитраж (етап ТФО) – 

89,50 лв. на оценен проект 

12530,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НП 
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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 

/общо 447,50 лв/; 
1.3. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията - членове на 

комисията за подбор на 

проекти различни от 

оценителите - председател 

и секретар – 112,00 лв. на 

човекоден/ общо 1344,00 лв 

1.4. Разходи за външни 

услуги, възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

МИГ на експерти 

(физически или 

юридически лица), 

свързани с прилагането на 

стратегията за извършване 

на консултации, 

разработване на документи, 

наръчници и др. – 179,00 на 

човекоден /общо 1790,00 

лв./ 

 
1344,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1790,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Възнаграждения, 

свързани с координацията 

по проекта – 2 бр. х 3000,00  

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

6000,00 
Юни-декември 

2022 
 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 
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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 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

 ОБЩО ПО Т.1 22 111,50    
 

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 Правен софтуер  – 

500,00 лв. 

2.2. Разходи за абонамент 

на  Счетоводен и ТРЗ 

софтуер – 600,00 лв. 

2.3. Офис оборудване – 

закупуване на преносим 

компютър - лаптоп  с 

включен лицензиран 

софтуер и офис пакет; 

15,6``– 1 700,00 лв. 

2.4. Високоскоростен 

документен скенер с опция 

за двустранно сканиране – 

700 лв. 

2.5. Офис обзавеждане -  

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

500,00 

 

 

600,00 

 

1 700,00 

 

 

 

 

 

700,00 

 

 

 

134,40 

Януари – 

декември 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.01.2022 
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 № РД 09 -

323/25.03.2022 
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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 

диспенсър за вода – 134,40 

лв.  
2.6. Разходи за закупуване 

на Офис обзавеждане -  

метален архивен шкаф 2 

бр. х 350,00 лв/ общо 

700,00 лв. 

2.7. Офис обзавеждане - 

микровълнова печка – 

150,00 лв. 

2.8. Офис обзавеждане – 

хладилник – 399,00 лв 

 

 

 

 

700,00 

 

 

150,00 

 

 

 

         399,00 

2.9. Закупуване на софтуер 

за провеждане на online 

срещи. МИГ "Перущица - 

Родопи" 

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

600,00 Юли 2022  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 

 ОБЩО ПО Т.2 5030,00    
 

3. 3.1. Застраховане на активи Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

1000,00  
Януари – 

Декември 2022  
 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 
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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 

 

3.2. Застраховка на 

закупени активи от МИГ 

"Перущица - Родопи" 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

500,00   

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 

 ОБЩО ПО Т. 3 1500,00    
 

4.  

Разходи за техническо 

обслужване и годишни 

винетни такси за лек 

автомобил, закупен по 

Наредба 23/2009 г.: 

4.1. Годишна винетна такса 

– 97,00 лв. 

4.2. Разходи за техническо 

обслужване, включващо: 

смяна на масла и филтри, 

текущи ремонти, смяна на 

предни и задни накладки и 

дискове, смяна на 

амортисьори, ремонт на 

ходова част, ремонт на ел. 

система  

общо 2300,00 лв.; 

  

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

 

 

 

 

 

97,00 

 

 

 

2300,00 

 

 
 

 

 

Януари – 

Декември 2022 

 

 

 

 

 

 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 
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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 

 ОБЩО ПО Т.4 2397,00    
 

5. 

5.1. 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 

800,00 
Януари – 

Декември 2022  
 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

 

5.2. такси за издаване на 

документи, свързани с 

изпълнението на проекта и 

банкови такси 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

250,00 
Април – 

декември 2022 
 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 

 ОБЩО ПО Т.5 1050,00    
 

6. 

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: 

6.1. годишен членски внос 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360,00 

Януари – 

Декември 2022 

 

 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 
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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 

– 360,00 лв.; 

6.2. разходи за 

командировки на екипа и 

членовете на колективния 

върховен орган на МИГ – 

общо 3040,00 лв. 

 

3040,00 

ОБЩО ПО Т. 6 3400,00     
 

7.  

7.1. 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 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

1680,00 лв. Ноември 2022 
 

 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

7.2. Проучване и анализ на 

територията - Проучване и 

анализ на винените 

сортове, винарите, 

начините на производство 

на вино и местата за 

предлагане, както и  

проучване на местните 

традиции и обичаи 

свързани с производството 

и потреблението на вино" 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

4 691,00 
юли – декември 

2022 
 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 
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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 

 (бюджетен ред 4.5 и 4.6) 

ОБЩО ПО Т. 7 6371,00    
 

8. 

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 

5000,00 
Януари - 

Декември 2022 

 

 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

9. 

Опростени разходи, 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба 1 от 2016 г.  – 

разходи за доставка на 

интернет – за 2 бр. офиси 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

600,00 
Януари - 

Декември 2022 

№ 13770 от 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

10. 

10.1.0Опростени 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 

1200,00 
Януари – 

декември 2022 

 

№ 88560 от 

24.01.2017 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 
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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 

10.2. Пощенски и 

куриерски услуги 
Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

100,00 
Януари – 

декември 2022 
 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 

11. 

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 

200,00 
Януари – 

Декември 2022 

 

 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

12. 

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 

500,00 
Януари – 

Декември 2022 

 

№ 908 от 

01.11.2016 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

13. 

Опростени разходи, 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба 1 от 2016 г. – 

почистване на офис – 2 бр. 

офиси 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

600,00 
Януари – 

Декември 2022 
 

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 № РД 09 -
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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 

323/25.03.2022 

14. 

Опростени разходи, 

съгласно чл. 9, ал. 2, т.6 от 

Наредба 1 от 2016 г. – 

почистващи материали за 

нуждите на хигиенизиране 

на офис на МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 
600,00 

Януари – 

Декември 2022 
 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

15. 

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 

6108,35 
Януари – 

Декември 2022 
04.01.2022 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

16. 

 Опростени разходи, 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 12 

от Наредба 1 от 2016 г. – 

разходи за закупуване на 

гориво за лек автомобил 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

2500,00 
Януари – 

Декември 2022 

 

 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

17. 
 Опростени разходи, 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 18 
Услуга 

Директно 

възлагане 
400,00 

Януари – 

Декември 2022 

 

 

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 

от Наредба 1 от 2016 г. – 

други непредвидени 

оперативни разходи, 

необходими за 

функционирането на 

офиса- трудова медицина 

по реда на 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

18 

 Опростени разходи, 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 18 

от Наредба 1 от 2016 г. – 

други непредвидени 

оперативни разходи, 

необходими за 

функционирането на офиса  

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

300,00 
Януари – 

Декември 2022 

 

 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

ОБЩО ОПРОСТЕНИ РАЗХОДИ Т.8 ДО Т.18 18108,35    
 

19.  

Обновяване и поддръжка 

на интернет страницата на 

МИГ в т.ч.: 

 

19.1. Разходи за 

поддръжане на интернет 

страница – 1 068,00 лв 

19.2.  Разходи за домейн и 

хостинг – 218,60 лв. 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

 

 

 

1068,00 

 

 

 

218,60 

януари - 

Декември 2022 
04.01.2022 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 
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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 

20. 

20.1. Публикация в 

регионални медии -  

Предоставяне на 

информация за проекта 

чрез регионални медии, 

като съдържанието на 

публикацията във вестници 

е до 3 страници А4 по чл. 9, 

ал. 3, т.2, б) – за 15 бр. 

публикации х 360,00 лв./1 

бр. 

20.2. Излъчване в 

регионални медии-

Предоставяне на 

информация за проекта 

чрез регионални медии. 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

5400,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 080,00 

януари - 

Декември 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декември 2022 

 

04.01.2022 

 

 

 

 

 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

20.3. Публикуване на 

информация по проекта в 

местни и регионални медии 

– 2 бр. х 360,00 лв.  

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

720,00 

Декември 2022 

 Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 

ОБЩО ПО Т. 20 24 200,00 лв.   
  

21. 

21.1. Разходи за писмени 

преводи (чл. 9, ал. 3, т.2, г) 

/включително и от 

незаклети преводачи/ – 50 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

950,00 лв. 
януари - 

Декември 2022 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” и 

УО на ПРСР 2014-
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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 

стр. х 19,00 лв/страница от ЗОП райони(ЕЗФРС)–

ПРСР 
 2014-2020 

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД 09 -

323/25.03.2022 

21.2. Разходи за устни 

преводи (чл. 9, ал. 3, т.2, г) 

– 33,5 ч. х 68,00 лв.= 

2278,00 лв. 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

2278,00 
Януари – 

декември 2022 
 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 

21.3. Писмен превод – 10 

страници х 19,00 лв/стр. 
Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

190,00 лв. Семпември 2022  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 

21.4. Устен превод – 20 

часа х 68 лв/ч 
Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

1 360,00   

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 

ОБЩО ПО Т. 21 4 778,00   
 

22. 

Разходи за печатни  и 

рекламни материали по 

обособени позиции: 

Услуга 

Публична 

покана 

по реда на 

 

 

 

януари - 

Декември 2022 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” 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 

22.1. Разходи за 

изработка и отпечатване 

на информационни 

брошури популяризираща 

СВОМР и дейността на 

МИГ. (Разходи за 

предпечат и печат) 

Пълноцветен печат. 

Формат А4, 6 до 12 

стр.;език: български  - 2 

издания х 600 бр. / общо 

4 044,00 лв. 

22.2. 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.  /1200 

бр. х 3,37 лв. или общо 

4044,00 лв./ 

 

22.3. Изработка на 

каталог, съдържащ 

снимков материал на 

изпълнени проекти и 

добри практики от 

чл. 20, ал. 3, 

т. 2 от ЗОП 

4 044,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 044,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2374,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селските 

райони(ЕЗФРС)–

ПРСР 
2014-2020 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД 09 -

323/25.03.2022 
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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 

територията на МИГ - 

минимум 50 страници, 

луксозен, твърди корици, 

пълноцветен печат, 

формат 21/21. /150 бр. х 

15,83 лв. = 23374,50 лв./ 

 

22.4. Изработване на 

рекламни календари 

цветни брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР 

и ЕС  /80 бр. х 3,54 лв/ 

 

22.5.  Изработване на 

настолни календари 70 бр 

х 4,23 лв. за 1 бр. 

 

22.6. Изработване на 

рекламни бележници, с 

откъсващи се листа, 

формат А5 брандирани 

със символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС. – 100 бр. х 

4,20 лв. 

 

22.7. Изработване на 

рекламни тефтери -на 

спирала, тип луксозни с 

 

 

 

 

 

 

 

 

283,20 

 

 

 

 

296,10 

 

 

 

420,00 

 

 

 

 

 

 

 

1130,00 
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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 

твърди цветни корици, 

брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС – 100 

бр. х 11,30 лв. 

 

22.8.  Изработване на 

рекламни химикалки.–100 

бр. х 1,35 лв. 

 

22.9. Хартиена торба - 

размер в см.:25/8/37 

(шир.+дъно*височина) ; 

тип хартия: крафт. оребрен; 

тип дръжки: шнур– 100 бр. 

х 3,69 лв. 

 

22.10. Изработване на 

рекламни папки 

брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС, 

Картон: А4, 4+0 цвята. – 

70 бр. х 3,42 лв. 

 

22.11. Изработване на 

рекламни керамични чаши 

350 мл, сублимационен 

печат, брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР 

 

 

 

 

 

135,00 

 

 

 

369,00 

 

 

 

 

 

 

239,40 

 

 

 

 

 

 

342,60 
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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 

и ЕС – 60 бр. х 5,71 лв.  

 

22.12. Изработване на 

термочаша за пътуване, 

печат 1+0. Чаша за път, 

изработена от РР и 

неръждаема стомана, 

вместимост до 420 мл и 

капаче с отвор за пиене, 

брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС. 

Доставя се в кутия 80х170 

мм – 70 бр. х 8,00 лв. 

 

22.13 Изработване на 

Рекламни чадъри – 

големи, автоматични, 

брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС – 70 

бр. х 10,00 лв. 

 

22.14. Изработване на 

Рекламни чадъри – малки, 

сгъваеми, брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР 

и ЕС – 60 бр. х 12,85 лв. 

 

22.15. Флаш памет/ 32 GB, 

 

 

560,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700,00 

 

 

 

 

 

 

771,00 

 

 

 

 

 

1300,00 
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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 

2.0, УВ пълноцветен 

печат, брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР 

и ЕС – 100 бр. х 13,00 лв. 

 

22.16 Текстилни торби 

100% памук, 140г., с 

дръжки; брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР 

и ЕС размери: 37/41/10 

см.; печат 1+0 /100 бр. х 

6,00 лв./ 

 

22.17. Кутия за вино 

(дърво); 9,5/9,5/34,5 см., 

брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС; 

печат 1+0; /30 бр. х 12,64 

лв./ 

 

22.18. Комплект за вино 

(дървена кутия); печат 

1+0, брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР 

и ЕС – 30 бр. х 25,56 лв. 

 

22.19. Конферентна чанта 

за документи;с 2 

 

 

 

 

 

600,00 

 

 

 

 

 

 

 

379,20 

 

 

 

 

 

 

766,80 

 

 

 

 

 

1050,00 
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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 

странични мрежести 

джоба и преден джоб. 

Дръжка с 2 държача за 

химикалка и регулируема 

лента за рамо; размер: 390 

x 300 x 80 мм; сито печат; 

1+0, брандирани /70 бр. х 

15,00 лв./ 

 

22.20. Полиестерна раница 

от 600Dс 1 преден основен 

джоб и 2 странични 

мрежести джоба. Раница с 

вместимост 24 л.; 280 x 

390 x 220 мм; 

сито печат; 

1+0,брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР 

и ЕС – 60 бр. х 15,00 лв. 

 

22.21. Изработка на 

видеофилм за дейността 

на МИГ  с минимална 

продължителност 17 мин. 

– 4000,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000,00 
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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 

 

22.22. Оформление и 

отпечатване на 

илюстрован каталог 

(съдържащ и винена 

карта) на български и 

английски език за 

местните вина от 

областите на всички 

партньори - информация 

относно видове лозя и 

вина и производството на 

вино, разкази и истории, 

свързани с вината, 

история, традиции и 

обичаи и др. интересна 

информация. 

Информацията ще бъде 

събрана посредством 

извършените по проекта 

проучвания. – 1000 бр. х 

25,00 лв. 

Услуга 

Публична 

покана 

по реда на 

чл. 20, ал. 3, 

т. 2 от ЗОП 

25 000,00 Ноември 2022 г.   

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 

 
22.23. Изготвяне на 

информационна табела 
Услуга 

Публична 

покана 

по реда на 

чл. 20, ал. 3, 

т. 2 от ЗОП 

240,00 Юли 2022  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 
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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 

ОБЩО ПО Т. 22 49 944,80   
  

23. 

 

Провеждане на събиъия, 

Организиране на обучения,  

работни и информационни 

срещи, семинари и 

конференции по обособени 

позиции: 

23.1. Празник на МИГ, 

включващ: 

  - разработване на 

програма и концепция за 

създаване на уникален за 

територията празник  на 

МИГ – 179,00 лв.; 

- наем на място, сцена с 

озвучаване и осветление – 

1700,00 лв.; 

- изготвяне на видео 

материал от провеждането 

на празника с минимална 

продължителност 10 мин. – 

600,00 лв.; 

- наем на оборудване за 

представяне продуктите на 

участниците (най-малко 10 

участника) – 500,00 лв.; 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4, 

т. 2 от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

4479,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Януари – 

Декември 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 № РД 09 -

323/25.03.2022 
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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 

- техническо обезпечаване 

на културна програма със 

самодейни и 

професионални 

изпълнители  изпълнители 

(разходи за материали, 

грамоти/плакети, логистика 

на сценични костюми, 

декорации и др.) – 1500,00 

лв. 

 

23.2. Провеждане на 

еднодневно обучение за 

екипа и членове на КВО – 

зала, кафе-паузи, обяд, 

консумативи, лектор 

(за най-малко десет 

участници) по чл.9, ал.2, 

т.13 от Наредба №1. -  

бюджетен ред 8.1; 715,00 

лв.  

 

23.3. Провеждане на 

еднодневно обучение за 

екипа и членове на КВО – 

зала, кафе-паузи, обяд, 

консумативи, лектор 

(за най-малко двадесет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

715,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1046,00 
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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 

участници) по чл.9, ал.2, 

т.13 от Наредба №1. -  

бюджетен ред 8.2; 1046,00 

лв.  

 

23.4. Такси за участие в 

обучения или курсове по 

чл.9, ал.2, т.13 от Наредба 

№1. -  бюджетен ред 8.3; 

1320,00 лв. 

 

23.5. Провеждане на 

еднодневна работна среща 

за най-малко 10 участници 

– кафе-пауза, наем на зала 

по чл.9, ал.2, т.14 от 

Наредба №1. -  бюджетен 

ред 9.1; 2 бр. х 182,00 = 

364,00 лв.  

 

23.6. Провеждане на 

еднодневна работна среща 

за най-малко 20 участници 

– кафе-пауза, наем на зала 

по чл.9, ал.2, т.14 от 

Наредба №1. -  бюджетен 

ред 9.2; 2 бр. х 291,00 = 

582,00 лв.  

 

 

 

 

 

1320,00 

 

 

 

 

 

364,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

582,00 
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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 

 

23.7. Провеждане на 

еднодневно обучение – 

зала, кафе-паузи, обяд, 

консумативи, лектор 

(за най-малко десет 

участници) (по чл.9, ал.3, 

т.3 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.);– бюджетен 

ред II.4.3. 10х715,00 лв.= 

7150,00 

   

23.8. Провеждане на 

еднодневно обучение – 

зала, кафе-паузи, обяд, 

консумативи, лектор (за 

най-малко двадесет 

участници) (по чл.9, ал.3, 

т.3 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.);– бюджетен 

ред II.4.4. 2 х 1046,00 лв.= 

2092,00 лв.  

    

23.9.  Организиране на 

работни/информационни 

срещи (за най-малко десет 

участници)-кафе-пауза, 

наем на зала- )- (по чл.9, 

 

7150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2092,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1820,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04.01.2022 
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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 

ал.3, т.3 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.);– бюджетен 

ред II.4.1. – 10 бр. х 182   

 

23.10. Организиране на 

информационни 

срещи/семинари   (за най-

малко двадесет участници) 

–кафе-пауза, наем на зала 

(по чл.9, ал.3, т.3 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.);– бюджетен 

ред II.4.2 – 2 бр. х 291,00   

 

 

 

 

 

582,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11. Организиране и 

провеждане на 

партньорска среща за най-

малко 10 участника от 

територията (откриване и 

закриване) – 2 бр. х 182,00 

лв. (бюджетен ред 1.3) 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4, 

т. 2 от ЗОП 

364,00   

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 
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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 

 

23.12. Провеждане на 

информациона среща за 

най-малко 20  участника (в 

началото и края на 

проекта) – 2 бр. х 291,00 

лв. (бюджетен ред 3.3) 

  582,00   

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 

 

23.13. Фестивал на виното 

- еднодневен фестивал на 

виното с масово участие на 

местната общност и гости 

от партньорите по проекта. 

Дегустация на местни вина 

от всички участници по 

проекта, местни храни от 

партньорите домакини, 

културна програма, 

конкурс за вино и др.  

1. Наем на 12 павилиона, 

на които производителите 

на вино ще представят 

своята продукция.  

• 12*6 кв.м= 72 кв.м  

• 72кв.м *50лв на кв.м=  

3600 лв. 

2. Безплатна дегустация за 

100 човека. Културна 

програма – 1500 лв. 

(бюджетен ред 6.2) 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4, 

т. 2 от ЗОП 

7 100,00 Септември 2022  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 
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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 

ОБЩО ПО Т. 23 28 196,00    
 

24 

Придобиване на 

материални активи: 

Мобилна сцена с 

мултимедиен гръб 

доставка 

Публична 

покана 

по реда на 

чл. 20, ал. 3, 

т. 2 от ЗОП 

130 200,00 август 2022  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение 

№ РД 50-8 от 

14.03.2022 год. 
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Предходна календарна година 2021 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 

1.6. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията - оценители на 

проектни предложения /за 

1 бр. оценен проект от 1 

оценител на етап 

"Административно 

съответствие и 

допустимост" и етап 

"Техническа и финансова 

оценка" – за 70 проекта х 

179,00 лв. на оценен 

проект/общо 12 530,00 –  

/ проведен конкурс през 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2684,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Януари – 

декември 2021 

 

 

 

 

 

 

 

07.01.2021 г. 

05.03.2021 г. 

16.08.2021 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 № РД 09 -

297/13.03.2020 
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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 

2017 г. и утвърден списък  

с одобрени външни 

експерти-оценители на 

проектни предложения/; 
1.7. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията за извършване 

на арбитраж (етап ТФО) – 

89,50 лв. на оценен проект 

/общо 447,50 лв/; 
1.8. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията - членове на 

комисията за подбор на 

проекти различни от 

оценителите - председател 

и секретар – 112,00 лв. на 

човекоден/ общо 1344,00 лв 

1.9. Разходи за външни 

услуги, възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

МИГ на експерти 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 
671,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

07.01.2021 г. 

05.03.2021 г. 

16.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2021 г. 
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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 

(физически или 

юридически лица), 

свързани с прилагането на 

стратегията за извършване 

на консултации, 

разработване на документи, 

наръчници и др. – 179,00 на 

човекоден /общо 1790,00 

лв./ 

ОБЩО ПО Т.1 3714,36    
 

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 Правен софтуер  – 

500,00 лв. 

2.2. Разходи за закупуване 

на  Счетоводен и ТРЗ 

софтуер – 432,00 лв. 

2.3. Офис оборудване - 

настолен компютър  с 

включен лиценз за 

операционна симстема и 

офис пакет; 1000; 250;130– 

1 460,00 лв. 

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

1 460,00 

 

 

 

 

 

Януари – 

декември 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

НП 

 

20.04.2021 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 № РД 09 -

297/13.03.2020 
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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 

2.4. Офис обзавеждане -  

диспенсър за вода – 139,00 

лв.  
2.5. Разходи за закупуване 

на Офис обзавеждане -  

метален архивен шкаф 2 

бр. х 300,00 лв/ общо 

600,00 лв. 

2.6. Офис обзавеждане - 

микровълнова печка – 

129,00 лв. 

2.7. Офис обзавеждане – 

хладилник – 399,00 лв 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

НП 

 

 

НП 

 

 

 

 

НП 

 

 

НП 

ОБЩО ПО Т.2 1460,00    
 

3. Застраховане на активи Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

310,89  
Януари – 

Декември 2021  
 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

4.  

Разходи за техническо 

обслужване и годишни 

винетни такси за лек 

автомобил, закупен по 

Наредба 23/2009 г.: 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

 

 

 

 

 

Януари – 

Декември 2021 

 

 

 

 

 

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, 
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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 

4.1. Годишна винетна такса 

– 97,00 лв. 

4.2. Разходи за техническо 

обслужване, включващо:   

4.2.1. закупуване на 4 броя 

гуми- всесезонни/ общо 

1120,00 лв.; 

4.2.2. Смяна на масла и 

филтри / общо 300,00 лв.; 

4.2.3. Текущи ремонти, 

включващи: 

* Смяна на свещи – 4 бр. за 

общо 53,20 лв.; 

* Разход за труд за смяна 

на свещи – общо 25,00 лв.; 

* Смяна на ангренажен 

ремък и обтяжни 

ролки/ангренажният 

комплект включва ремък и 

3 бр. ролки – общо 1,00 лв.; 

* Разходи за смяна на 

ангренажния ремък – 75,00; 

* Обслужване на ходова 

част /общо 95,06 лв/: 

 -шарнирен болт горен 

 -шарнирен болт долен 

 -кормилен накрайник 

* Разходи за труд за 

97,00 

 

 

 

0,00 

 

 
125,39 

 

 
121,99 

 храните и горите и 

заповед № РД 09 -

297/13.03.2020 
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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 

обслужване на ходовата 

част – 75,00 лв.; 

* Смяна на спирачни 

накладки ( комплект 

предни и задни) – 99,06 лв.; 

* Смяна на накладки-

предни и задни-разходи за 

труд – 40,00 лв; 

* Задължителен годишен 

технически преглед – 35,00 

 ОБЩО ПО Т.4 344,38    
 

5. 

5.1. 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 

400,00 
Януари – 

Декември 2021  
 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

6. 

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 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Януари – 

Декември 2021 

 

 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 
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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 

асоциации на МИГ: 

6.1. годишен членски внос 

– 360,00 лв.; 

6.2. разходи за 

командировки на екипа и 

членовете на колективния 

върховен орган на МИГ – 

общо 400,00 лв. 

 

360,00 

 

252,00 

ОБЩО ПО Т. 6 612,00     
 

7.  

7.1. 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 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

0,00 лв. Ноември 2021 
 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

7.2. Разходи за проучвания  

и анализи на съответната 

територия (териториални, 

икономически, социални и 

други анализи и 

проучвания) по чл. 9, ал. 3, 

т.1 от Наредба №1: 

* Изготвянето на анализ на 

тема "Проучване на 

предприемаческите нагласи 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

4 691,00 
юли – декември 

2021 
05.05.2021 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 
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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 

на територията на МИГ 

Перущица-Родопи. 

Възможности за 

насърчаване на 

предприемаческата 

активност, добри и лоши 

практики при прилагането 

на СВОМР" 

ОБЩО ПО Т. 7 4691,00    
 

8. 

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 

750,00 
Януари - 

Декември 2021 
 

30.09.2021 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

9. 

Опростени разходи, 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба 1 от 2016 г.  – 

разходи за доставка на 

интернет – за 2 бр. офиси 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

300,00 
Януари - 

Декември 2021 

№ 13770 от 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

10. 

Опростени разходи, 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба 1 от 2016 г. – 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

620,31 
Януари – 

декември 2021 

 

№ 88560 от 

24.01.2017 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

Споразумение № РД 

50-137/21.10.2016 г. за 

между „МИГ 

Перущица - Родопи” 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 

куриерски и пощенски 

услуги 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

УО на ПРСР 2014-

2020-Министерството 

на земеделието, 

храните и горите и 

заповед № РД 09 -

297/13.03.2020 

11. 

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 

126,00 Юли 2021 
 

 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

12. 

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 2021 

 

№ 908 от 

01.11.2016 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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

13. 

Опростени разходи, 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба 1 от 2016 г. – 

почистване на офис – 2 бр. 

офиси 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

0,00 
Януари – 

Декември 2021 
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 № РД 09 -

297/13.03.2020 
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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. 

Опростени разходи, 

съгласно чл. 9, ал. 2, т.6 от 

Наредба 1 от 2016 г. – 

почистващи материали за 

нуждите на хигиенизиране 

на офис на МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 
273,00 

Януари – 

Декември 2021 
04.01.2021 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

15. 

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 

1658,50 
Януари – 

декември 2021 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

16. 

 Опростени разходи, 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 12 

от Наредба 1 от 2016 г. – 

разходи за закупуване на 

гориво за лек автомобил 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

1059,59 
Януари-

декември  2021 

 

 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

17. 

 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 

140,00 
Януари-

декември  2021 

 

 

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 

функционирането на 

офиса- трудова медицина 

заповед № РД 09 -

297/13.03.2020 

18 

 Опростени разходи, 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 18 

от Наредба 1 от 2016 г. – 

други непредвидени 

оперативни разходи, 

необходими за 

функционирането на офиса  

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

0,00 
Януари-

декември  2021 

 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

ОБЩО ОПРОСТЕНИ РАЗХОДИ Т.8 ДО Т.18 5349,92    
 

19.  

Обновяване и поддръжка 

на интернет страницата на 

МИГ в т.ч.: 

 

19.1. Разходи за 

поддръжане на интернет 

страница – 1 068,00 лв 

19.2.  Разходи за домейн и 

хостинг – 169,46 лв. 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

 

 

 

1068,00 

 

 

 

169,46 

януари - 

Декември 2021 

04.01.2021 

01.07.2021 

01.10.2021 

 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

20. 

20.1. Публикация в 

регионални медии -  

Предоставяне на 

информация за проекта 

чрез регионални медии, 

като съдържанието на 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

2100,00 лв. 

 

 

 

 

 

януари - 

Декември 2021 

 

04.01.2021 

01.07.2021 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските 

райони(ЕЗФРС)–

ПРСР 

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 



40 

 

№ 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 

публикацията във вестници 

е до 3 страници А4 по чл. 9, 

ал. 3, т.2, б) – за 20 бр. 

публикации х 360,00 лв./1 

бр. 

20.2. Излъчване в 

регионални медии-

Предоставяне на 

информация за проекта 

чрез регионални медии. 

 

 

 

 

 

12200,00лв. 

 

 

01.09.2021 

01.12.2021 

 2014-2020 заповед № РД 09 -

297/13.03.2020 

ОБЩО ПО Т. 20 14300,00 лв.   
  

21. 

21.1. Разходи за писмени 

преводи (чл. 9, ал. 3, т.2, г) 

/включително и от 

незаклети преводачи/ – 50 

стр. х 19,00 лв/страница 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

134,40 лв. 
януари - 

Декември 2021 

 

01.02.2021 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 

21.2. Разходи за устни 

преводи (чл. 9, ал. 3, т.2, г) 

– 20ч. х 57,00 лв.= 1140,00 

лв. 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

0,00 
Януари – 

декември 2021 
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 № РД 09 -

297/13.03.2020 
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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 

ОБЩО ПО Т. 21 134,40    
 

22. 

Разходи за печатни  и 

рекламни материали по 

обособени позиции: 

22.1. Разходи за 

изработка и отпечатване 

на информационни 

брошури популяризираща 

СВОМР и дейността на 

МИГ. (Разходи за 

предпечат и печат) 

Пълноцветен печат. 

Формат А4, 6 до 12 

стр.;език: български  - 2 

издания х 600 бр. / общо 

4 044,00 лв. 

22.2. 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.  /1200 

бр. х 3,37 лв. или общо 

4044,00 лв./ 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4 

от ЗОП 

 

 

 

4 044,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 044,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юли - Декември 

2021 

 

 

 

 

01.06.2021 

01.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 
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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 

22.3. Изработване на 

рекламни календари 

цветни брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР 

и ЕС  /100 бр. х 3,40 лв/ 

 

22.4.  Изработване на 

настолни календари 100 

бр х 3,40 лв. за 1 бр. 

 

22.5. Изработване на 

рекламни бележници, с 

откъсващи се листа, 

формат А5 брандирани 

със символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС. – 300 бр. х 

3,00 лв. 

22.6. Изработване на 

рекламни тефтери -на 

спирала, тип луксозни с 

твърди цветни корици, 

брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС – 100 

бр. х 6,00 лв. 

 

22.7.  Изработване на 

рекламни химикалки.– 200 

бр. х 1,12 лв. 

340,00 

 

 

 

 

 

340,00 

 

 

 

900,00 

 

 

 

 

 

 

600,00 

 

 

 

 

 

 

 

224,00 

 

 

01.07.2021 

 

 

 

 

 

01.07.2021 

 

 

 

01.07.2021 

 

 

 

 

 

 

01.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2021 
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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 

 

22.8. Хартиена торба - 

размер в см.:35+12*50 

(шир.+дъно*височина) ; 

тип хартия: крафт. оребрен; 

тип дръжки: шнур– 200 бр. 

х 2,30 лв. 

 

22.9. Изработване на 

рекламни папки 

брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС, 

Картон: А4, UV - лак, 4+4 

цвята. – 200 бр. х 3,24 лв. 

 

22.10. Изработване на 

рекламни чаши 

брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС – 50 

бр. х 3,84 лв.  

 

22.11. Изработване на 

спортни бутилки  

брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС– 50 

бр. х 6,49 лв. 

 

22.12 Кристален плакет в 

 

460,00 

 

 

 

 

 

 

648,00 

 

 

 

 

 

 

192,00 

 

 

 

 

 

324,50 

 

 

 

 

 

1200,00 

 

01.07.2021 

 

 

 

 

 

 

01.07.2021 

 

 

 

 

 

 

01.07.2021 

 

 

 

 

 

01.07.2021 

 

 

 

 

 

01.10.2021 
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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 

луксозна кутия от кадифе 

с логото на МИГ, ПРСР и 

ЕС– 20 бр. х 60,00 лв. 

 

22.13. Разходи по чл. 9 (3) 

т.2, е), свързани с 

изготвяне на материали, 

подпомагащи 

потенциалните получатели 

на финансова помощ при 

разработването на 

дейности и подготовката 

на заявления – 100 бр. х 

8,00 лв. 

 

22.14. Изработка на 

видеофилм за дейността 

на МИГ  с минимална 

продължителност 10 мин. 

– 3700,00 лв. 

 

 

 

 

800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2021 

ОБЩО ПО Т. 22 17 816,50   
  

23. 

 

Провеждане на събиъия, 

Организиране на обучения,  

работни и информационни 

срещи, семинари и 

конференции по обособени 

позиции: 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 4, 

т. 2 от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

Януари - 

Декември 2021 

 
 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 
(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 
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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 

23.1. Празник на МИГ, 

включващ: 

  - разработване на 

програма и концепция за 

създаване на уникален за 

територията празник  на 

МИГ – 179,00 лв.; 

- наем на място, сцена с 

видео стена с озвучаване и 

осветление – 1892,00 лв.; 

- изготвяне на видео 

материал от провеждането 

на празника – 600,00 лв.; 

- наем на оборудване за 

представяне продуктите на 

участниците – 300,00 лв.; 

- техническо обезпечаване 

на културна програма със 

самодейни изпълнители – 

800,00 лв. 

 

23.2. "Изложение на местни 

производители, вкл. 

демонстрация/дегустация 

от територията на МИГ" 

- Разработване на 

програма и концепция за 

създаване на уникален за 

 

3771,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6079,00 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2021 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 № РД 09 -

297/13.03.2020 
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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 

територията празник на 

МИГ – 179,00 лв. с 

включен ДДС; 

- Наем на място и 

оборудване за 15 участника 

(щандове,покривки, 

консумативи за еднократна 

употреба и др.) – 1500,00 

лв. с включен ДДС; 

- Брандиране на 

щандовете на 

производителите; издаване 

на сертификати на 

участниците в събитието – 

200,00 лв. с включен ДДС; 

- Продукти за дегустация 

и демонстрация /средна 

цена на участник - 200,00 

лв. и планирано участие на 

15 местни производители/, 

вкл. транспортни разходи – 

3000,00 лв. с ДДС; 

- Техническо 

обезпечаване на културна 

програма със  изпълнители 

– 1200,00 лв. с включен 

ДДС.  
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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 

23.3. Провеждане на 

еднодневно обучение – 

зала, кафе-паузи, обяд, 

консумативи, лектор 

(за най-малко десет 

участници) по чл.9, ал.2, 

т.13 от Наредба №1. -  

бюджетен ред 8.1; 715,00 

лв.  

 

23.4. Такси за участие в 

обучения или курсове по 

чл.9, ал.2, т.13 от Наредба 

№1. -  бюджетен ред 8.4; 

1281,00 лв. 

 

23.5. Провеждане на 

еднодневно обучение – 

зала, кафе-паузи, обяд, 

консумативи, лектор 

(за най-малко десет 

участници) (по чл.9, ал.3, 

т.3 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.);– бюджетен 

ред II.3.3. 12х715,00 

лв.=8580,00 

   

23.6. Разходи за 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

8580,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2021 

01.07.2021 

01.10.2021 
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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 

организиране на срещи: 

Провеждане на еднодневна 

работна среща за най-

малко 10 участници – кафе-

пауза, наем на зала- по 

чл.9, ал.2, т.14 от Наредба 

№1. -  бюджетен ред 9.1;  

1 бр. х 715,00 лв = 715,00  

 

24.7. Провеждане на 

еднодневна 

информационна 

среща/семинар за най-

малко 20 участници – кафе-

пауза, наем на зала- по 

чл.9, ал.2, т.14 от Наредба 

№1. -  бюджетен ред 9.2 

1 бр. х 1046 лв = 1046,00 

лв. 

 

23.8.  Организиране на 

работни/информационни 

срещи (за най-малко десет 

участници)-кафе-пауза, 

наем на зала- )- (по чл.9, 

ал.3, т.3 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.);– бюджетен 

ред II.3.1. – 10 бр. х 182 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

728,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2021 

01.10.2021 
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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 

1820,00 лв. 

 

23.9. Организиране на 

информационни 

срещи/семинари   (за най-

малко двадесет участници) 

-кафе-пауза, наем на зала 

(по чл.9, ал.3, т.3 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.);– бюджетен 

ред II.3.2 – 4 бр. х 291,00   

 

 

291,00 

 

 

 

 

 

01.08.2021 

ОБЩО ПО Т. 24 19449,00    
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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: 

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 
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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 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:  25.05.2022 г.       Представляващ възложителя:  подпис и печат 

           (Румяна Иванова Самоковарева, Председател на УС) 

              трите имена, длъжност 


