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СПИСЪК 
НА 

ПЛАНИРАНИТЕ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОП (СПИСЪК 2), 

НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ:  СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Текуща календарна година: 2017г. 

Предмет 

Обект Вид процедура 

Прогнозна 
стойност на 

обществената 
поръчка/стойност 
на договора при 

директно 
възлагане 

Дата на 
стартиране на 
обществената 
поръчка или 

прогнозна дата на 
стартиране (за 

планираните ОП) 

  

Източник на 
финансиране 

Дата на 
одобрение на 

финансирането 
/дата на договор 
за финансиране, 

ако източникът на 
финансиране е 

различен от 
бюджета на 
общината 

/строителство, доставка, услуга/  и правно основание (лв. без ДДС) 
Дата на договор 
за обществена 

поръчка 

      
(в случай че е 

подписан) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Непреки разходи съгл. 

чл.9, ал.2, т.3, 5, 6, 8, 10, 

12, 18 от Наредба 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
10080,00 Януари 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

 
Споразумение 

РД 50-
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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 

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) 

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Възнаграждения на 

експерт оценители, 

включително 

осигуровки за сметка на 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
12000 Септември 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 
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работодателя одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

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 
1200 Септември 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Възнаграждения на 

консултанти, свързани с 

прилагането на 

стратегията за 

подготовка на насоки за 

кандидатстване и др., 

включително 

осигуровки за сметка на 

работодателя 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
4523,10 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 
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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 
5800 Януари 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

 
 
 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане, в т.ч. 

мултифункционално 

устройство – 708,33лв.; 

фотоапарат – 333,33лв.; 

мултимедия – 

1041,03лв.; екран за 

мултимедия – 302,13лв.; 

Доставка 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
3551,49 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 
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метални шкафове – 

1166,67лв.; 

Застраховане на 

закупени след 

подписване на 

споразумението за 

изпълнение на стратегия 

дълготрайни материални 

активи по реда на тази 

Наредба, както и на 

такива, закупени по реда 

на Наредба 23/2009г. до 

срока определен за 

задължително 

застраховане съгласно 

съответните наредби. 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
333,33 Януари 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

 
Споразумение 

РД 50-
152/21.10.2016г., 

Заповед за 
одобрение на 

дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Обучения на екипа и на 

членовете на УС и ОС 

/двудневно обучение 

или две еднодневни- 

зала, кафе паузи, 

консумативи и хартия, 

лектор/ за най - малко 10 

участници 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
1016,67 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
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343/11.04.2017г. 

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 
2700,00 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Организиране на 

информационни срещи 
Услуга 

Директно възлагане – 
чл.20, ал.4 от ЗОП 

2625,00 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 
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Участие в курсове, 

свързани с повишаване 

на квалификацията на 

екипа на МИГ. Такса 

участие 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
750,00 Април 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Организиране на срещи 

на МИГ, работа в мрежа, 

участие в срещи с други 

МИГ и други 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
1666,67 Януари 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

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 – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
1666,67 Януари 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
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Асоциации на МИГ за 2017г. – РД 
09-

343/11.04.2017г. 

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 
1200 Януари 2017 неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Разходи за проучвания и 

анализи на съответната 

територия 

(териториални, 

икономически, социални 

и други анализи и 

проучвания) 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
3341,67 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 
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Разходи за актуализация 

на съществуващ уебсайт 

с възможност за работа 

на всички размери на 

екрана и мобилни 

устройства 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
641,67 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Разходи за поддръжка на 

интернет страница 
Услуга 

Директно възлагане – 
чл.20, ал.4 от ЗОП 

1467,30 Януари 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Публикации и 

излъчвания в медиите 
Услуга 

Директно възлагане – 
чл.20, ал.4 от ЗОП 

2330,00 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 
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09-
343/11.04.2017г. 

Разходи за отпечатване 

на брошури 
Услуга 

Директно възлагане – 
чл.20, ал.4 от ЗОП 

416,67 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Разходи за отпечатване 

на Насоки за 

кандидатстване, формат 

А4 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
2586,83 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 
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Разходи за отпечатване 

на СВОМР, формат А4 
Услуга 

Директно възлагане – 
чл.20, ал.4 от ЗОП 

4375,00 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

услуга 
директно 
възлагане 

5250 Януари 2017 неприложимо ЕЗФРСР 

 
 

21.10.2016 

Разходи за отпечатване 

на информационен 

бюлетин - 4 тиража по 

400 бр., формат А4, 

цветни 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
4333,33 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Разходи за изработване 

и отпечатване на 

рекламни материали - 

визитки 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
50,00 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 
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09-
343/11.04.2017г. 

Разходи за изработване 

и отпечатване на 

рекламни материали - 

малки календарчета 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
166,67 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Разходи за изработване 

и отпечатване на 

рекламни материали - 

календари стенни 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
1572,08 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 
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Разходи за изработване 

и отпечатване на 

рекламни материали - 

календар бележници 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
1000,00 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Изработване и 

отпечатване на 

рекламни материали - 

папки 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
550,00 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Изработване на 

рекламни материали - 

рекламни чаши с логото 

на МИГ 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
750,00 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 
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09-
343/11.04.2017г. 

Изработване на 

рекламни материали - 

флашки с логото на 

МИГ 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
910,00 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Изработване на 

рекламни материали - 

химикали с логото на 

МИГ 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
275,00 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 
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Изработване на 

информационни табели 
Услуга 

Директно възлагане – 
чл.20, ал.4 от ЗОП 

250,00 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Транспарант ПРСР 

2014-2020г. - подвижен 

винил със стойка 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
244,72 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
343/11.04.2017г. 

Разходи за преводи Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
375,00 Май 2017 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 
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09-
343/11.04.2017г. 

 

 

Предходна календарна година: 2016г. 

Предмет 

Обект Вид процедура 

Прогнозна 
стойност на 

обществената 
поръчка/стойност 
на договора при 

директно 
възлагане 

Дата на 
стартиране на 
обществената 
поръчка или 

прогнозна дата 
на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

  

Източник на 
финансиране 

Дата на 
одобрение на 

финансирането 
/дата на договор 
за финансиране, 

ако източникът на 
финансиране е 

различен от 
бюджета на 
общината 

/строителство, доставка, услуга/  и правно основание (лв. без ДДС) 
Дата на договор за 

обществена 
поръчка 

      
(в случай че е 

подписан) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
694,90 Октомври 2016 Неприложимо ЕЗФРСР 

 
Споразумение 

РД 50-
152/21.10.2016г., 

Заповед за 
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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 

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) 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
213/15.03.2017г. 

Командировки на екипа 

и членовете на 

колективния върховен 

орган на МИГ съгласно 

Наредбата за 

командировките в 

Услуга 
Директно възлагане – 

чл.20, ал.4 от ЗОП 
149,48 Октомври 2016 Неприложимо ЕЗФРСР 

 
Споразумение 

РД 50-
152/21.10.2016г., 

Заповед за 
одобрение на 
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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.  

дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
213/15.03.2017г. 

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 
218,90 Октомври 2016 Неприложимо ЕЗФРСР 

Споразумение 
РД 50-

152/21.10.2016г., 
Заповед за 

одобрение на 
дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 
за 2017г. – РД 

09-
213/15.03.2017г. 

Подготовка и 

провеждане на 

информационни 

кампании 

Услуга Пряко договаряне 350,00 
Декември 

2015г. 

0000000487/ 

20.04.2016г. 
ЕЗФРСР 

 

Договор РД 50-

158/07.12.2015г. 
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Информационни 

срещи/семинари 
Услуга Пряко договаряне 950,00 

Декември 

2015г. 

0000000458/ 

09.02.2016г. 

0000000488/ 

20.04.2016г. 

0000000489/ 

20.04.2016г. 

ЕЗФРСР 

 

 

Договор РД 50-

158/07.12.2015г. 

Информационни 

конференции 
Услуга 

 

 

Пряко договаряне 783,33 
Декември 

2015г. 

0000000490/ 

20.04.2016г. 
ЕЗФРСР 

 

Договор РД 50-

158/07.12.2015г. 

Публикуване на 

информация по проекта 

в регионални медии 

Услуга 

 

 

 

 

Пряко договаряне 
350,00 

Декември 

2015г. 

0000000485/ 

28.01.2016г. 

0000000495/ 

29.02.2016г. 

0000000512/ 

29.03.2016г. 

0000000524/ 

26.04.2016г. 

0000000536/ 

26.05.2016г. 

ЕЗФРСР 

 

 

 

 

Договор РД 50-

158/07.12.2015г. 

Провеждане на 

двудневно обучение 

(или две еднодневни) за 

екипа на МИГ, вкл. 

представители на 

партньорите (за най-

малко 10 участници) 

Услуга 

 

 

 

Пряко договаряне 1016,67 
Декември 

2015г. 

0000000062/ 

29.02.2016г. 

0000000065/ 

28.03.2016г. 

ЕЗФРСР 

 

 

 

Договор РД 50-

158/07.12.2015г. 
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Провеждане на 

двудневно обучение 

(или две еднодневни) за 

местни лидери (за най-

малко 20 участници) 

Услуга 

 

 

Пряко договаряне 1350,00 
Декември 

2015г. 

0000000063/ 

29.02.2016г. 

0000000066/ 

28.03.2016г. 

ЕЗФРСР 

 

 

Договор РД 50-

158/07.12.2015г. 

Провеждане на 

еднодневна работна 

среща за консултиране 

подготовката на 

стратегията среща за 

най-малко 10 участници 

Услуга 

 

 

Пряко договаряне 
166,67 

Декември 

2015г. 

0000000455/ 

08.01.2016г. 
ЕЗФРСР 

 

 

Договор РД 50-

158/07.12.2015г. 

Провеждане на 

еднодневна 

информационна среща 

за консултиране с 

местната общност за 

най-малко 20 участници 

Услуга 

 

 

Пряко договаряне 
316,67 

Декември 

2015г. 

0000001471/ 

30.05.2016г. 
ЕЗФРСР 

 

 

Договор РД 50-

158/07.12.2015г. 

Провеждане на 

обществено обсъждане 

на разработваната 

стратегия за ВОМР 

Услуга 

 

 

Пряко договаряне 950,00 
Декември 

2015г. 

0000001463/ 

09.05.2016г. 

0000001471/ 

30.05.2016г. 

ЕЗФРСР 

 

Договор РД 50-

158/07.12.2015г. 

Охрана на офис Услуга 

 

 

 

 

 

Пряко договаряне 

120,00 
Декември 

2015г. 

0000013104/ 

04.11.2015г. 

0000014365/ 

15.01.2016г. 

0000014864/ 

11.02.2016г. 

0000015598/ 

ЕЗФРСР 

 

 

 

 

 

Договор РД 50-

158/07.12.2015г. 
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07.03.2016г. 

0000016281/ 

06.04.2016г. 

0000017008/ 

12.05.2016г. 

Подновяване на 

електронен подпис 
Услуга 

 

 

Пряко договаряне 40,00 
Декември 

2015г. 

0002434702/ 

24.02.2016г. 
ЕЗФРСР 

 

 

Договор РД 50-

158/07.12.2015г. 

Закупуване на офис 

консумативи, тонери 

хартия и други 

Услуга 

 

 

Пряко договаряне 999,33 
декември 

2015г. 

0000015850/ 

27.05.2016г. 

0000015851/ 

27.05.2016г. 

ЕЗФРСР 

 

 

Договор РД 50-

158/07.12.2015г. 

 

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). 

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 
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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: 21.04.2017г.             Представляваш възложителя: подпис и печат 

         /ДИАНА ГОЧЕВА – Изпълнителен директор/  


