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СПИСЪК 
НА 

ПЛАНИРАНИТЕ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ:  СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Текуща календарна година: 2019г. 

№ 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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. 

Непреки разходи съгл. 

чл.9, ал.2, т.3, 5, 6, 8, 10, 

12, 18 от Наредба 

1/22.01.2016г. (разходи 

за услуги, свързани с 

прилагането на 

стратегията – правни, 

счетоводни, одиторски 

и др.; наем на офис; 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

9283,54лв. Януари 2019г. 

 
 
 
 

Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 



 

 

 

 

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони 

Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г. 

 

2 

 

№ 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

разходи за комуникация 

и външни услуги – 

телефон, интернет, 

пощенски услуги, 

куриерски услуги, топло 

и електроенергия, вода, 

охрана на офиса, 

електронен подпис и 

др.; разходи за 

закупуване на офис – 

консумативи и 

канцеларски материали; 

разходи за наем на лек 

автомобил; разходи за 

закупуване на гориво за 

лек автомобил; други 

непредвидени 

оперативни разходи, 

необходими за 

функционирането на 

офиса) 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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. 

Възнаграждения на 

експерт оценители, 

включително 

осигуровки за сметка на 

работодателя (за етап 

оценка АСД от един 

оценител) 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

6000,00лв. 
Февруари 

2019г. 

 
 
 

 

Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

3.  

Възнаграждения на 

експерт оценители, 

включително 

осигуровки за сметка на 

работодателя (за етап 

оценка ТФО от един 

оценител) 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

6000,00лв. 
Февруари 

2019г. 

 
 
 

 

Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

4. 

Възнаграждения на 

членове на КИП (с 

изключение на 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

2240,00лв. 
Февруари 

2019г. 

 
Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

членовете на екипа на 

МИГ), различни от 

експерт оценителите, 

включително 

осигуровки за сметка на 

работодателя. 

ЗОП Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

5. 

Командировки на екипа 

и членовете на 

колективния върховен 

орган на МИГ съгласно 

Наредбата за 

командировките в 

страната, приета с 

Постановление № 72 на 

Министерския съвет от 

1986 г. (ДВ, бр. 11 от 

1987 г.) и Наредбата за 

служебните 

командировки и 

специализации в 

чужбина, приета с 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

6250,00лв. Януари 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Неприложимо 
ЕЗФРСР 

 

 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

Постановление № 115 

на Министерския съвет 

от 2004 г. 

6. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на работни 

столове 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

569,75лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

7. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на 

мултимедиен проектор 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1064,17лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 



 

 

 

 

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони 

Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г. 

 

6 

 

№ 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

8. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на екран за 

мултимедия 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

250,00лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

9. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на метални 

шкафове 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

666,67лв. 

 

 

 

 

Март 2019г. 
Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

10. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

250,00лв. 

 

Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на NAS 

устройство за мрежово 

съхранение и споделяне 

на файлове с монтиран 

твърд диск и капацитет 

за споделяне на данни 

ЗОП Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

11. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на 

хладилник 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

232,50лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

12. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

425,00лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на щори за 

работно помещение 

ЗОП Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

13. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на 

диспенсър 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

83,25лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

14. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

465,00лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

обзавеждане – разходи 

за актуализиране на 

счетоводен софтуер, 

включително ТРЗ, 

актуализации на 

програми продукти, 

инсталации и настройки 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

15. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – разходи 

за закупуване на правен 

софтуер АПИС 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

541,67лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

16. 

Застраховане на 

закупени след 

подписване на 

споразумението за 

изпълнение на стратегия 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

800,00лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

дълготрайни 

материални активи по 

реда на Наредба 

22/2015г., както и 

такива, закупени по 

реда на Наредба 

23/2009г. до срока, 

определен за 

задължително 

застраховане, съгласно 

съответните наредби 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

17. 

Разходи за обучения на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган във връзка с 

прилагането на 

стратегията за местно 

развитие - Обучения на 

екипа и на членовете на 

УС и ОС /двудневно 

обучение или две 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

2033,33 Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

еднодневни - зала, кафе 

паузи, консумативи и 

хартия, лектор/ за най - 

малко 10 участници 

18. 

Разходи за обучения на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган във връзка с 

прилагането на 

стратегията за местно 

развитие - Участие в 

курсове, свързани с 

повишаване на 

квалификацията на 

екипа/КВО на МИГ. 

Такса участие 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1500,00 Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

19. 

Организиране на срещи 

на МИГ, работа в 

мрежа, участие в срещи 

с други МИГ на екипа и 

КВО и други 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1666,67лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

20. 

Разходи за участие на 

екипа и/или членовете 

на КВО в среща на 

територията на друга 

МИГ в страната – 5 

човека за 2 дни 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

2000,00лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

21. 

Разходи за участие на 

екипа на МИГ и/или 

членовете на КВО в 

среща на територията на 

МИГ от страна – член 

на ЕС за обмен на добри 

практики – 6 човека за 4 

дни. 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

5000,00лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

153/08.02.2019г. 

22.  

Участие на МИГ в 

дейности на 

Националната и 

Европейската селска 

мрежа за развитие на 

селските райони, както 

и на Европейската 

ЛИДЕР асоциация и 

други асоциации на 

МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

2500,00лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

23. 

Финансови разходи, в т. 

ч. банкови такси за 

управление на сметки, 

такси за издаване на 

изискуеми документи 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1833,33лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

153/08.02.2019г. 

24. 
Междинна оценка на 

Стратегията за ВОМР 
Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1400,00лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

25. 

Проучвания и анализи 

на съответната 

територия 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

6683,33лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

26. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - Разходи за 

поддръжка на интернет 

страница 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1728,00лв. Януари 2019г. МХ-01/02.01.2019 ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

27. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - Разходи за 

домейн и хостинг  

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

145,00лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

28.  

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

7766,67лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

публичност – 

Публикации в медии, 

включително печатни 

и/или електронни медии 

ЗОП Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

29.  

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност – Изработка 

на видео филм за 

дейността на МИГ с 

минимална 

продължителност 8 

минути 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

2991,67лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

30. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност – Разходи за 

информационни 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1875,00лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

материали – книжка 

„МИГ Харманли – 

добри практики и нови 

възможности за местно 

развитие“ – обем 40-50 

страници (за периодите 

2007-2013 и/или 2014-

2020г.) на български 

език  

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

31. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност – Разходи за 

информационни 

материали – книжка 

„МИГ Харманли – 

добри практики и нови 

възможности за местно 

развитие“ – обем 40-50 

страници (за периодите 

2007-2013 и/или 2014-

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

625,00лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

2020г.) на английски 

език  

32. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност – Разходи за 

информационни 

материали – 

брошури/дипляни 

формат А4, двустранен 

пълноцветен печат 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

416,67лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

33. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност – Разходи за 

отпечатване на 

информационен 

бюлетин 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

5000,00лв. Януари 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

34. 

Разходи за изработване 

и отпечатване на 

рекламни материали - 

визитки, двустранно 

отпечатване на 

български и английски 

език 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

75,00лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

35. 

Разходи за изработване 

и отпечатване на 

рекламни материали - 

малки календарчета 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

166,67лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

36. 

Разходи за изработване 

и отпечатване на 

рекламни материали - 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

1333,33лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

календари стенни с три 

секции 

ЗОП Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

37. 

Разходи за изработване 

и отпечатване на 

рекламни материали - 

настолни календари 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

916,67лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

38. 

Разходи за изработване 

и отпечатване на 

рекламни материали - 

календар бележници 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

933,33лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

39. 

Разходи за изработване 

и отпечатване на 

рекламни материали - 

луксозни тефтери 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

375,00лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

40. 

Разходи за изработване 

и отпечатване на 

рекламни материали - 

папки 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

550,00лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

153/08.02.2019г. 

41. 

Разходи за изработване 

на рекламни материали 

- рекламни чаши с 

логото на МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

393,33лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

42. 

Разходи за изработване 

на рекламни материали 

- флашки с логото на 

МИГ - 8 GB 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

805,00лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

43.  

Изработване на 

рекламни материали - 

химикали с логото на 

МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

320,83лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

44. 

Изработване на 

рекламни материали - 

луксозни химикали с 

алуминиев корпус с 

логото на МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

112,50лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

45. 

Изработване на 

рекламни материали - 

еко торбички за 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

300,00лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

многократна употреба 

от текстил 

ЗОП Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

46. 

Изработване на 

рекламни материали - 

тениски 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

866,67лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

47.  

Изработване на 

рекламни материали - 

шапки 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

129,17лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

48. 

Изработване на 

рекламни материали - 

стенни часовници 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

479,17лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

49. 

Изработване на 

рекламни материали - 

топки за 

футбол/волейбол 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

791,67лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

153/08.02.2019г. 

50. 

Разходи за преводи - 

превод на книжка "МИГ 

Харманли - добри 

практики и нови 

възмовности за местно 

развитие" - обем 40/50 

страници (за периодите 

2007-2013 и/или 2014-

2020) 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

625,00лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

51. 

Разходи за преводи - 

материали на МИГ 

и/или уеб сайт 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

375,00лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

52. 

Изработване и монтаж 

на информационна 

табела 0.90 х 0.60 м 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

134,17лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

53. 

Изработване и монтаж 

на информационна 

табела 2.20х1.50 м 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

268,33лв. Март 2019г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

54.  

Разходи за организиране 

на обучения за местни 

лидери и уязвими групи 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

3050,00лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

/Двудневно обучение 

или две еднодневни - 

зала, кафе паузи, 

консумативи и хартия, 

лектор/ за 20 участници 

ЗОП Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 

55. 

Разходи за организиране 

на информационни 

срещи 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

2100,00лв. Март 2019г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2019г. – РД 09-

153/08.02.2019г. 
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Предходна календарна година: 2018г. 

№ 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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. 

Непреки разходи съгл. 

чл.9, ал.2, т.3, 5, 6, 8, 10, 

12, 18 от Наредба 

1/22.01.2016г. (разходи 

за услуги, свързани с 

прилагането на 

стратегията – правни, 

счетоводни, одиторски 

и др.; наем на офис; 

разходи за комуникация 

и външни услуги – 

телефон, интернет, 

пощенски услуги, 

куриерски услуги, топло 

и електроенергия, вода, 

охрана на офиса, 

електронен подпис и 

др.; разходи за 

закупуване на офис – 

консумативи и 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

9390,48лв. Януари 2018г. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

канцеларски материали; 

разходи за наем на лек 

автомобил; разходи за 

закупуване на гориво за 

лек автомобил; други 

непредвидени 

оперативни разходи, 

необходими за 

функционирането на 

офиса) 

2. 

Възнаграждения на 

експерт оценители, 

включително 

осигуровки за сметка на 

работодателя. 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

3900,00лв. 
Декември 

2018г. 

 
 
 

 

Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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. 

Възнаграждения на 

членове на КИП (с 

изключение на 

членовете на екипа на 

МИГ), различни от 

експерт оценителите, 

включително 

осигуровки за сметка на 

работодателя. 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

0,00лв. Юни 2018г. 

 
 
 

 

Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

4. 

Възнаграждения на 

консултанти за 

подготовка на насоки за 

кандидатстване по 

отделните мерки от 

СВОМР и други 

консултанти, свързани с 

прилагането на 

стратегията, 

включително 

осигуровки за сметка на 

работодателя. 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

0,00лв. Април 2018 

 

Неприложимо 

ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

5. 

Командировки на екипа 

и членовете на 

колективния върховен 

орган на МИГ съгласно 

Наредбата за 

командировките в 

страната, приета с 

Постановление № 72 на 

Министерския съвет от 

1986 г. (ДВ, бр. 11 от 

1987 г.) и Наредбата за 

служебните 

командировки и 

специализации в 

чужбина, приета с 

Постановление № 115 

на Министерския съвет 

от 2004 г. 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

920,76лв. Януари 2018г. 

 

 

 

 

 

 

Неприложимо 

ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

6. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

0,00лв. 
Септември 

2018г. 
Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на 

мултифункционално 

устройство 

ЗОП Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

7. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на 

фотоапарат 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

0,00лв. 
Септември 

2018г. 
Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

8. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

0,00лв. 
Септември 

2018г. 
Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

обзавеждане – 

закупуване на 

мултимедия 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

9. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на екран за 

мултимедия 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

0,00лв. 
Септември 

2018г. 
Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

10. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на метални 

шкафове 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1166,67лв. 
Септември 

2018г. 
Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

101/14.02.2018г. 

11. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на мобилни 

телефонни апарати 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1140,00лв. Юни 2018г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

12. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на 

преносими компютри, в 

т.ч. софтуер 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

3712,50лв. Юни 2018г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 



 

 

 

 

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони 

Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г. 

 

36 

 

№ 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

13. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на 

документен скенер 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1165,83лв. Юни 2018г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

14. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане – разходи 

за актуализиране на 

счетоводен софтуер, 

включително ТРЗ 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

243,73лв. Юни 2018г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

15. 

Застраховане на 

закупени след 

подписване на 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

57,81лв. Август 2018г. Неприложимо ЕЗФРСР 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

споразумението за 

изпълнение на стратегия 

дълготрайни 

материални активи по 

реда на Наредба 

22/2015г., както и 

такива, закупени по 

реда на Наредба 

23/2009г. до срока, 

определен за 

задължително 

застраховане, съгласно 

съответните наредби 

ЗОП Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

16. 

Разходи за обучения на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган във връзка с 

прилагането на 

стратегията за местно 

развитие - Обучения на 

екипа и на членовете на 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

0,00 Април 2018г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

УС и ОС /двудневно 

обучение или две 

еднодневни - зала, кафе 

паузи, консумативи и 

хартия, лектор/ за най - 

малко 10 участници 

101/14.02.2018г. 

17. 

Разходи за обучения на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган във връзка с 

прилагането на 

стратегията за местно 

развитие - Участие в 

курсове, свързани с 

повишаване на 

квалификацията на 

екипа на МИГ. Такса 

участие 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

0,00 Март 2018г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

19. 

Организиране на срещи 

на МИГ, работа в 

мрежа, участие в срещи 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

0,00лв. Март 2018г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

с други МИГ и други ЗОП Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

20. 

Разходи за участие на 

МИГ в дейности на 

Националната и на 

Европейската селска 

мрежа за развитие на 

селските райони, както 

и на Европейската 

ЛИДЕР асоциация и 

други Асоциации на 

МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

686,00лв. Март 2018г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

21. 

Финансови разходи, в т. 

ч. банкови такси за 

управление на сметки, 

такси за издаване на 

изискуеми документи 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1091,61лв. Януари 2018г. Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 



 

 

 

 

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони 

Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г. 

 

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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

22. 

Проучвания и анализи 

на съответната 

територия 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

3340,00лв. 
Септември 

2018г. 

Договор МХ-

01/02.05.2018г. 
ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

23. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - Разходи за 

поддръжка на интернет 

страница 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1744,80лв. Януари 2018г. МХ-05/03.07.2017 ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

24.  

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност – 

Публикации в медии 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

721,67лв. Март 2018г. 

МХ-06/20.06.2018 

МХ-07/16.07.2018 

МХ-12/05.11.2018 

МХ-13/12.11.2018 

МХ-14/10.12.2018 

ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

25. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност – Разходи за 

отпечатване на брошури 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

500,00лв. Юли 2018г. МХ-08/17.07.2018 ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

26. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност – Разходи за 

отпечатване на Насоки 

за кандидатстване по 

всяка от мерките към 

СВОМР 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

0,00лв. Март 2018г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

27. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност – Разходи за 

изработване и 

отпечатване на 

рекламни материали и 

Транспарант 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

0,00лв. Май 2018г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

28. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

5075,00лв. Юли 2018г. МХ-08/17.07.2018 ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

публичност – Разходи за 

отпечатване на СВОМР 

ЗОП Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

29. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност – Разходи за 

отпечатване на 

информационен 

бюлетин 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

2600,00 лв. Юли 2018г. МХ-08/17.07.2018 ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

30. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност – Разходи за 

преводи 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

0,00лв. Май 2018г. Неприложими ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности 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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

31. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - Разходи за 

изработване и 

отпечатване на 

рекламни материали - 

визитки 

 

 

 

Услуга 

 

 

 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

50,00 лв. 

 

 

 

Ноември 

2018г.  

 

 

МХ – 09/01.11.2018 

 

 

ЕЗФРСР 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

32. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - Разходи за 

изработване и 

отпечатване на 

рекламни материали - 

малки календарчета 

  166,67 лв.    

 

33. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - Разходи за 

изработване и 

отпечатване на 

рекламни материали - 

календари стенни 

  1720,83 лв.    

 

34. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - Разходи за 

изработване и 

  1000,00 лв.    
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

отпечатване на 

рекламни материали - 

календар бележници 

35. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - 

Изработване и 

отпечатване на 

рекламни материали - 

папки 

  550,00 лв.    

 

36. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - 

Изработване на 

рекламни материали - 

рекламни чаши с логото 

на МИГ 

  750,00 лв.    

 

37. 
Разходи за 

популяризиране, 
  870,50 лв.    
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

информиране и 

публичност - 

Изработване на 

рекламни материали - 

флашки с логото на 

МИГ 

38. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - 

Изработване на 

рекламни материали - 

химикали с логото на 

МИГ 

  275,00 лв.    

 

39. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - 

Изработване на 

рекламни материали - 

ключодържатели с 

  300,00 лв.    
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

логото на МИГ 

40. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - 

Изработване на 

рекламни материали - 

чадъри 

  650,00 лв.    

 

41. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - 

Изработване на 

рекламни материали - 

еко торбички за 

многократна употреба 

от текстил 

  291,67 лв.    

 

42. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

  1150,00 лв.    
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

публичност - 

Изработване на 

рекламни материали - 

тениски 

43. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - 

Изработване на 

рекламни материали - 

шапки 

  175,00 лв.    

 

44.  

Разходи за организиране 

на обучения за местни 

лидери и уязвими групи 

/Двудневно обучение 

или две еднодневни - 

зала, кафе паузи, 

консумативи и хартия, 

лектор/ за 20 участници 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

2700,00лв. 

 

Ноември 

2018г. 

МХ-10/05.11.2018 ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 
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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/прогн

озна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиран

е 

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 

45. 

Разходи за организиране 

на информационни 

срещи 

Услуга 

Директно 

възлагане – 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

1750,00лв. 

Юни 2018г. 

Ноември 

2018г. 

МХ-05/19.06.2018 

МХ-11/05.11.2018 
ЕЗФРСР 

Споразумение РД 

50-

152/21.10.2016г., 

Заповед за 

одобрение на 

дейности и 

разходи по 

подмярка 19.4 за 

2018г. – РД 09-

101/14.02.2018г. 

 

 

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

възлагане) в рамките на една календарна година без значение източника на финансиране. 

1. В колона 1 се попълва точното наименование на поръчката така, както е обявена и/или възложена. 

2. В колона 2 се посочва, дали обектът е за строителство, доставка или услуга. 

3. В колона 3 се посочва вида на обществената поръчка (открита процедура, публична покана, директно възлагане или друго по 

ЗОП). 
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4. В колона 4 се попълва прогнозната стойност на поръчката. В случаите, при които нормативната уредба не предполага 

задължително определяне на прогнозна стойност (например, директно възлагане), се посочва стойността на договора за ОП. 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). 

5. В колона 5 се попълва датата на решението за откриване или заповед за откриване, в зависимост от вида на поръчката 

(ден/месец/година). В случай, че посочените документи са неприложими, да се посочи датата на иницииращия документ и 

неговото одобрение от възложителя (докладна записка с предложение и резолюция/предложение за извършване на разход или 

други). Прогнозна дата се посочва за планираните поръчки, които към момента не са стартирани. 

6. В колона 6 се попълва дата на договора за обществена поръчка, вкл. и в случаите по чл. 14, ал. 5 от ЗОП. 

7. В колона 7 се попълва източника на финансиране (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 на между общината и финансиращата 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: 22.02.2019г.            Представляваш възложителя: подпис и печат* 

         /ДИАНА ГОЧЕВА – Изпълнителен директор/  

         *Заличена информация съгласно член 2 от ЗЗЛД 


