
    

 

                                                                                                         
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 
 

СПИСЪК 

НА 

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

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: СНЦ “МИГ-МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО” 

Текуща календарна година 2018 г. 

№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ (чл.5 т.3 
от Наредба 1, чл.6 ал.2 - 15 % от 
разходите по чл. 9, ал. 2, т. 1) 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

13 131,83  

Договор № 187-2016 от 
20.12.2016 г.;  

Договор № 1-18 от  
02.01.2018 г. 

Договор № 7-18 от  
26.01.2018 г. 

Договор № 8-18 от  
20.02.2018 г., 

Договор № 9-18 от 
 01.03.2018 г., 
Ф-ра № 

6101051396/02.01.2018 г., Ф-
ра № 6101051449/04.01.2018 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г., 

 

Заповед № 
РД09-848 от 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

г., Ф-ра № 
6104007384/17.01.2018 г., 

Ф-ра № 
2000001853/26.3.2018 г., Ф-ра 
№ 2000000022/13.4.2018 г., 

 Ф-ра № 0000012556/ 
1.3.2018г., Ф-ра № 

0000012640/ 26.4.2018 г., Ф-
ра № 0000012757/ 2.7.2018 г., 

Ф-ра №  1902200719/ 
30.07.2018 г., 

 Ф-ра №  0000012812/ 
10.8.2018 г., Ф-ра №  

0000012847/ 04.09.2018 г., Ф-
ра №  2000000072/ 

23.08.2018г., Ф-ра №  
0000007078/ 04.09.2018 г., Ф-
ра №  0000000643/ 04.09.2018 
г., Ф-ра №  0000007098/ 
25.09.2018 г., Ф-ра №  

0000007549/ 28.09.2018 г., Ф-
ра № 0000013048/18.12.2018 

г, Ф-ра № 
0000007140/18.10.2018 г., Ф-
ра № 0000270505/02.01.2019 
г., Ф-ра № 1109451001/ 

13.09.2018 г. 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

19.12.2018 г 
 
 
 

2. 

Разходи за външни услуги, 
възнаграждения и осигуровки, 
дължими от МИГ на експерти 
(физически или юридически 
лица), свързани с прилагането 
на стратегията (оценители, 
консултанти, външни експерти 
и други) - чл. 9, ал. 2, т. 2 

 
Разходи за външни услуги, 

възнаграждения и осигуровки, 
дължими от МИГ на експерти 

(физически или юридически лица), 
свързани с прилагането на 
стратегията (оценители, 

консултанти, външни експерти и 
други); 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

3 750,00  

Договор № 12-18/01.08.2018 
г., Договор № 13-
18/01.08.2018 г., 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 

 

3. 

Разходи за външни услуги, 
възнаграждения и осигуровки, 
дължими от МИГ на експерти 
(физически или юридически 
лица), свързани с прилагането 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

0,00  

 
Не е възложено EЗФРСР 

ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

на стратегията (оценители, 
консултанти, външни експерти 
и други) - чл. 9, ал. 2, т. 2 

 
(Разходи за възнаграждения и 
осигуровки, дължими от 
работодателя на експерти, 
свързани с прилагането на 

стратегията - оценители. Цена 
за оценка на 1 проект от един 
оценител - 120 лв.(всеки проект 
се оценява от 2 бр. оценители) 

 

г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 

 

4. 

Разходи за външни услуги, 
възнаграждения и осигуровки, 
дължими от МИГ на експерти 
(физически или юридически 
лица), свързани с прилагането 
на стратегията (оценители, 
консултанти, външни експерти 
и други) - чл. 9, ал. 2, т. 2 

(Разходи за хонорари на секретар 
и Председател на КИПП) 

 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

0,00  

Не е възложено 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г. 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 

Разходи за 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. 
(ДВ, бр. 50 от 2004 г.) - чл. 9, ал. 

2, т. 4 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

1 653,92  

ЗК № 1/17.01.2018 г., ЗК № 
2/17.01.2018 г., ЗК № 
3/17.01.2018 г., ЗК № 
4/17.01.2018 г., ЗК № 

5/22.01.2018 г., ., ЗК № 
6/22.01.2018 г., ., ЗК № 
7/25.01.2018 г., ЗК № 
8/25.01.2018 г., ЗК № 
9/25.01.2018 г., ЗК № 
10/26.01.2018 г., ЗК № 
11/26.01.2018 г., ЗК № 
12/30.01.2018 г., ЗК № 
13/30.01.2018 г., ЗК № 
14/30.01.2018 г., ЗК № 

15/30.01.2018 г.,  
 Ф-ра № 

6821024951/26.01.2018 г,  Ф-
ра № 1078143827/26.01.2018 

г, Ф-ра № 
6821025225/30.01.2018 г, 

ЗК № 16/08.02.2018 г., ЗК № 
17/08.02.2018 г., ЗК № 
18/08.02.2018 г., ЗК № 
19/08.02.2018 г., ЗК № 
20/12.03.2018 г., ЗК № 
21/12.03.2018 г., ЗК № 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

22/12.03.2018 г., ЗК № 
23/12.03.2018 г., 

Ф-ра № 5591016316/ 
12.03.2018 г., ЗК № 

24/16.03.2018 г., ЗК № 
25/16.03.2018 г., ЗК № 
26/19.03.2018 г., ЗК № 
27/19.03.2018 г., ЗК № 
28/19.03.2018 г., ЗК № 
29/22.03.2018 г., ЗК № 
30/22.03.2018 г., ЗК № 
31/22.03.2018 г., ЗК № 
32/01.06.2018 г., ЗК № 
33/01.06.2018 г., ЗК № 

34/01.06.2018 г.,  
Ф-ра № 1200005112/ 
05.06.2018 г. ЗК № 

35/03.07.2018 г., ЗК № 
36/03.07.2018 г.,  

Ф-ра № 5500054140/ 
05.07.2018 г., 

Ф-ра № 0000004636/ 
05.07.2018г., ЗК № 
37/05.09.2018 г.,  

ЗК № 38/12.10.2018 г., ЗК № 
39/23.10..2018 г., ЗК № 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

40/23.10.2018 г., ЗК № 
41/23.10.2018 г., ЗК № 
42/26.10.2018 г., ЗК № 
43/26.10.2018 г., ЗК № 
44/26.10.2018 г., ЗК № 
45/26.10.2018 г., ЗК № 
46/01.11.2018 г., ЗК № 
47/01.11.2018 г., ЗК № 
48/01.11.2018 г., ЗК № 
49/11.12.2018 г., ЗК № 
50/17.12.2018 г., ЗК № 
51/19.12.2018 г., ЗК № 
52/19.12.2018 г., ЗК № 

53/19.12.2018 г., Ф-ра № 
1035141459/12.10.2018, Ф-ра 
№ 5590088490/ 26.10.2018 г., 

Ф-ра № 7116174531/ 
12.12.2018 г., Ф-ра № 

1109451001/ 19.12.2018 г. 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 

6. 

Разходи за закупуване на един 
лек автомобил с под 150 к.с. и с 
над 5+1 места на стойност до 30 

000 лв. за МИГ, които нямат 
закупен лек автомобил по реда 
на Наредба № 23 от 2009 г. за 

условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 
„Прилагане на стратегии за 
местно развитие" и по мярка 

„Управление на местни 
инициативни групи, 

придобиване на умения и 
постигане на обществена 
активност на съответната 
територия за местните 

инициативни групи, прилагащи 
стратегии за местно развитие" 
от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 

Доставка 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

24 991,67  

 
 
 

Договор № 11-18 от 
19.07.2018 г 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 
г.), наричана по нататък 

„Наредба № 23 от 2009 г.", и 
разходи за техническо 

обслужване и годишни винетни 
такси за лек автомобил, закупен 
по реда на тази наредба и 
Наредба № 23 от 2009 г.; 
съгласно чл.9, ал.2, т. 9 

(.Разходи за закупуване на един 
лек автомобил с под 150 к.с. и с 

над 5+1 места) 

7. 
Разходи за техническо 

обслужване и годишни винетни 
такси за лек автомобил 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

722,45  

 
 

ПН № 963B1O018232TDP6/ 
20.08.2018 г., ФБ № 0205/ 
01.08.2018 г., ВБ – УРН: 

GB18073101057/ 31.07.2018 
г., Ф-ра № 

1000325314/01.11.2018 г. 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

8. 

Разходи за застраховане на 
закупени след подписване на 
споразумението за изпълнение 
на стратегия дълготрайни 
материални активи по реда на 
тази наредба -  чл. 9, ал. 2, т. 11 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

1 192,35  

 
 

ЗП № 20180392482/ 
02.08.2018 г., ГО № BG 

/03/118002092374/ 
23.07.2018г., 

BG/03/118002092374/ 
18.10.2018 г. 

 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 

 

9. 

Разходи за обучения на екипа и 
членовете на колективния 

върховен орган 
(Двудневно обучение (или две 
еднодневни) – зала, кафе-паузи, 
консумативи и хартия, лектор 
(за най-малко десет участници) 

Услуга 

Директно 
договаряне/ чл. 
20, ал. 4, т. 2 от 

ЗОП 

2 033,33  

 
 
 
 

Договор № 14-18/03.09.2018 
г., Договор № 15-
18/03.09.2018 г., EЗФРСР 

ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 

 



    

 

                                                                                                         
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 
 

№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

10. 

Разходи за обучения на екипа и 
членовете на колективния 

върховен орган 
(Такси за участие на екипа в 
обучение по прилагане на 

актуална нормативна уредба, 
ЗОП, държавни помощи и др. 
необходими за повишаване на 
капацитета на екипа на МИГ) 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4, от ЗОП 

0,00  

 
 

Не е възложено 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 

 

11.  

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 - чл. 9, ал. 2, 
т. 15 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

200,00 

 
 

 
 

Фактура №  
0000000036/10.05.2018 г. EЗФРСР 

ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 

 

12. 

Финансови разходи, в т. ч. 
банкови такси за управление на 
сметки, такси за издаване на 
изискуеми документи- чл. 9, ал. 

2, т. 16 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

1 347,67  

Договор № 3-18/08.01.2018 
г., Рамков Договор № 

3896646 от 30.05.2016 г.,  ПН 
№ 81679ТА-АБ-

6399/03.01.2018 г., ПН № 
81679В-АЕ-7456/03.01.2018 
г., ПН № 81941GPAA-47178/ 

15.01.2018 г., ПН № 
963B1O018017MUAC/ 

17.01.2018 г,  ПН № 04546Д-
АБ-0170/ 26.01.2018 г., ПН № 
04546Д-АБ-0192/ 26.01.2018 

г., Разписка № 
2000000146387042/26.02.2018 

г., Разписка № 
2000000146388372/26.02.2018 

г., ПН № 81679В-АЖ-
1603/27.02.2018 Г, ПК№ 

55287/28.02.2018 г., ПН № 
81941GPAA-49420/ 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 

 



    

 

                                                                                                         
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 
 

№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

28.02.2018 г., ПН № 81679В-
СЖ-1586/27.02.2018 г., ПН № 

963B1O018101UH95/ 
11.4.2018 г., ПН № 

963BO018107XKD6/ 
17.4.2018 г., ПН № 

963B1O018135CYVL/ 
15.5.2018 г., ПН № 

963B1O018150KEBY/ 
30.5.2018 г., ПН № 

963B1O0181801QAH/ 
29.6.2018 г., ПН № 

963B1O018214JY6M/ 
2.8.2018 г., ПН № 81679В-
АЖ-1741/ 1.3.2018 г., ПК № 

57559/ 1.3.2018 г., 
GB18073101057/ 31.07.2018 г 

13. 
Разходи за такса за домейн и 

хостинг 
Услуга 

Директно 
договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

88,67  

Фа-ра № 0000331947 от 
08.02.2018 г., Фа-ра № 

1000030386 от 07.02.2018 г. 
EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 

 

14. 
Поддръжка на интернет 

страница 
 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

1 400,00  

 
 
 
 
 

Договор № 2-18/ 02.01.2018 
г. 
  

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 

 

15. Разходи за популяризиране, 
информиране и публичност 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

23 383,33  

 
 

Договор № 10-18 от 
21.05.2018 г.,  
Ф-ра № 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 



    

 

                                                                                                         
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

0000000053/20.12.2018 г. г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 

 

16. 

Разходи за организиране на 
обучения, семинари и 
информационни срещи за 
местни лидери и за уязвими 
групи и застрашени от бедност 
целеви групи - чл. 9, ал. 3, т. 3 
Разходи за организиране на 
двудневно обучение (или две 

еднодневни) – зала, кафе-паузи, 
консумативи и хартия, лектор 
(за най-малко 20 участници). 

Услуга 

Директно 
договаряне/ чл. 
20, ал. 4, т.2 от 

ЗОП 

8 100,00  

 
 

Договор № 14-18/03.09.2018 
г., Договор № 15-
18/03.09.2018 г., 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г. 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 

 



    

 

                                                                                                         
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 
 

№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

17. 

Разходи за организиране на 
обучения, семинари и 
информационни срещи за 
местни лидери и за уязвими 
групи и застрашени от бедност 
целеви групи - чл. 9, ал. 3, т. 3 
Разходи за организиране на 

информационни 
срещи/мероприятие – зала, кафе-
паузи, консумативи и хартия 

Услуга 

Директно 
договаряне/ чл. 
20, ал. 4, т.2 от 

ЗОП 

4 208,33  

 
Договор № 15-18/03.09.2018 

г., 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-120 от 
14.02.2018 г., 

Заповед № 
РД09-848 от 
13.09.2018 г. 
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Предходна календарна година 2017 г. 

 

№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ (чл.5 т.3 
от Наредба 1, чл.6 ал.2 - 15 % от 
разходите по чл. 9, ал. 2, т. 1) 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

8 695,51  

Договор № 187-2016 от 
20.12.2016 г.;  

Договор № 1-2017 от 
03.01.2017 г.; 

Ф-ра № 0000008775 от 
12.04.2017 г.; 

Ф-ра № 1000227788 от 
17.02.2017 г. 

Ф-ра № 0000283134 от 
15.02.2017 г.,  

Ф-ра № 6103011920/ 
30.01.2017, Ф-ра № 

6101042412/ 31.01.2017, Ф-ра 
№ 6103011999/ 06.02.2017, , 

Ф-ра № 6101042580/ 
06.02.2017, 

Ф-ра № 6101042687/ 
09.02.2017,  

Ф-ра № 6101042786/ 
13.02.2017, Ф-ра № 

6101042812/ 14.02.2017, 
Ф-ра № 6101042933/ 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-338 от 
10.04.2017 г. 

 



    

 

                                                                                                         
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 
 

№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

17.02.2017, Ф-ра № 
6101043176/ 27.02.2017,  
Ф-ра № 6101043390/ 

06.03.2017, 
Ф-ра № 6001345098/ 

10.05.2017, 
Ф-ра № 6101045197/ 

12.05.2017,  
Ф-ра № 6104005379/ 
17.05.2017, Ф-ра № 

6104005395/ 19.05.2017, Ф-ра 
№ 0000000207/ 12.04.2017, 
Ф-ра № 0000003487/ 
26.05.2017, Ф-ра № 

2000001891/ 31.05.2017 г.,  
 
 

Ф-ра № 
0000012016/15.06.2017, Ф-ра 
№ 6101045942/06.06.2017 г., 

Ф-ра № 
6101046099/12.06.2017 г., Ф-
ра № 6101046177/ 14.06.2017 

г., Ф-ра № 
6101046417/22.06.2017 г., Ф-
ра № 6101046418/22.06.2017 



    

 

                                                                                                         
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 
 

№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

г., Ф-ра № 
6101046574/27.06.2017 г., Ф-
ра № 6001591755/03.08.2017 

г., Ф-ра № 
6001591756/03.08.2017 г., Ф-
ра № 6001591758/07.08.2017 

г.,  Ф-ра № 
6001591763/11.08.2017 г., Ф-
ра № 6001591766/17.08.2017 

г., Ф-ра № 
6101046797/26.09.2017 г. 

Договор № 2-17/18.07.2017 г. 
Ф-ра № 

0000012168/28.09.2017 г., Ф-
ра № 0000012171/29.09.2017 

г.,  
 

Ф-ра № 
0000012376/28.12.2017 г.,   

 
Ф-ри № 

6101050795/5.12.2017 г., № 
6017004269/ 20.11.2017 г., № 
6017004339/ 28.11.2017 г., № 
6017004390/4.12.2017 г., № 

6017004466/ 11.12.2017 г., № 



    

 

                                                                                                         
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 
 

№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

6017004465/11.12.2017 г., № 
6017004529/19.12.2017 г., № 

6001591794/ 7.11.2017 г. 
Ф-ра № 

0000245676/19.12.2017 г., Ф-
ра № 0000000099/12.12.2017 
г., Ф-ра № 3910089524/ 

6.12.2017 г. 

2. 

Разходи за възнаграждения и 
осигуровки, дължими от 
работодателя на експерти, 
свързани с прилагането на 
стратегията (оценители, 

консултанти, външни експерти 
и други) 

 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

1 400,00  

 
Договор № 5-17 от 05.10.2017  

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-338 от 
10.04.2017 г. 

 

3. 

Разходи за командировки на 
екипа и членовете на 

колективния върховен орган на 
МИГ                                                                    

 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

1 569,66  

ЗК № 1/  
30.01.2017, ЗК № 2/  
30.01.2017, ЗК № 3/  
30.01.2017, ЗК № 4/  
30.01.2017, ЗК № 5/  
27.02.2017, ЗК № 6/  
27.02.2017, ЗК № 7/  
27.02.2017, ЗК № 8/  
27.02.2017, ЗК № 9/  

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-338 от 
10.04.2017 г. 
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 
 

№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

10.04.2017, ЗК № 10/  
13.04.2017, ЗК № 11/  

25.04.2017,  
ЗК № 12/  

21.04.2017, ЗК № 13/  
21.04.2017, ЗК № 14/  
21.04.2017, ЗК № 15/  
10.04.2017, Ф-ра № 

5000000685/ 28.02.2017, Ф-ра 
№ 5000000686/ 28.02.2017,   
Ф-ра № 6821006223/ 
25.04.2017, Ф-ра № 

3000040799/ 19.04.2017, Ф-ра 
№ 1000003668/ 25.04.2017, 

  
ЗК № 16/  

06.06.2017 г., ЗК № 17/  
06.06.2017 г.,  
Ф-ра № 

0000043470/09.06.2017 г., Ф-
ра № 0000043471/09.06.2017 

г. 
ЗК № 18/  

11.07.2017 г., ЗК № 19/  
11.07.2017 г., ЗК № 20/  
11.07.2017 г., ЗК № 21/  
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 
 

№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

11.07.2017 г., ЗК № 22/  
14.07.2017 г., ЗК № 23/  
14.07.2017 г., ЗК № 24/  
14.07.2017 г., ЗК № 25/  
14.07.2017 г., ЗК № 26/  
24.08.2017 г., ЗК № 27/  
24.08.2017 г., ЗК № 28/  
24.08.2017 г., ЗК № 29/  

24.08.2017 г. 
 

ЗК № 30/  
09.10.2017 г., ЗК № 31/  
12.10.2017 г., ЗК № 32/  
12.10.2017 г., ЗК № 33/  
12.10.2017 г., ЗК № 34/  
26.10.2017 г., ЗК № 35/  
26.10.2017 г., ЗК № 36/  
26.10.2017 г., ЗК № 37/  
26.10.2017 г., ЗК № 38/  
15.12.2017 г., ЗК № 39/  
15.12.2017 г., ЗК № 40/  
15.12.2017 г., ЗК № 41/  

15.12.2017 г., 
ЗК № 42/28.12.2017 г., ЗК № 

43/28.12.2017 г.,  
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Фактура № 6821019435 от 

27.10.2017 г. 
 

Ф-ра № 0650044253 от 
13.10.2017 

 
 

 

4. 
Разходи за обучения на екипа и 
членовете на колективния 

върховен орган 
Услуга 

Директно 
договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

2 033,33  

 
 

Договор № 4-17 от 04.10.2017 
г. и Договор № 6 – 17 от 

06.10.2017 г. 
EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-338 от 
10.04.2017 г. 

 

5.  

Разходи за участие на МИГ в 
дейности на Националната и на 
Европейската селска мрежа за 
развитие на селските райони  

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

83.33  

 
 
 

Ф-ра № 0000000012 от 
07.11.2017 г. 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-338 от 
10.04.2017 г. 
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 
 

№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

6. 

Финансови разходи, в т. ч. 
банкови такси за управление на 
сметки, такси за издаване на 
изискуеми документи 

 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

377,89  

Рамков Договор № 3896646 
от 30.05.2016 г., ПК № 

7405070561/ 10.05.2017, ПН 
№ 81679Б-АД-0242/ 

15.05.2017,  ПН № 81679ТА-
АБ-2033/ 05.06.2017, ПН № 

81679ТА-АБ-2034/ 05.06.2017 
Ф-ра № 

2210046141/05.06.2017 г. 
ПН № 81679В-АД-
2947/13.06.2017 г. 
ПН № 81679ТА-АБ-
2209/13.06.2017 г. 
ПН № 81941GPAA-
36413/28.06.2017 г. 

ПК № 7405071519/05.06.2017 
г. 

ПК № 182714/05.06.2017 г.,  
ПН №81679B-АД-
2251/05.06.2017 
ПН №81679B-АД-
2250/05.06.2017 
ПК № 7405073566/ 

 
EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-338 от 
10.04.2017 г. 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

26.07.2017 г., ВБ № 
453СНРС1718А9LL/4.07.2017 

г. 
ПН № 81679-АЕ-

7155/22.12.2017 г., ПН № 
81679В-АЕ-2734/23.10.2017 
г., 81679В-АЕ-5978/5.12.2017 

г., Р-ка № 
02000666251601/4.12.2017 г., 
Р-ка № 2000000140407192/ 

6.12.2017 г., ПН № 81679ТА-
AБ-6307/ 22.12.2017 г. 

 

7. Разходи за популяризиране, 
информиране и публичност 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

5 437,50  

Договор № 3-17 от 03.10.2017 
г., Ф-ра № 

0000000042/29.11.2017 г., Ф-
ра № 0000002250/21.12.2017 

г. 

 
EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-338 от 
10.04.2017 г. 
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№ Предмет 
Обект 

(строителство, 
доставка, услуга) 

Вид на 
възлагането и 
правно 
основание 

Прогнозна 
стойност на 
обществената 
поръчка/стойност 
на сключения 
договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 
на акта за 
стартиране на 
обществената 

поръчка/прогнозна 
дата на стартиране 

(за планираните 
ОП) 

 
Номер и дата на договор за 
обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източник на 
финансиране 

Дата на 
договор за 
финансиране 

(ако 
източникът на 
финансиране е 
различен от 
бюджета на 
общината)/ 
Дата на 

одобрение на 
финансирането 

(датата на 
съответния акт 
за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

8. 

Разходи за организиране на 
обучения, семинари и 
информационни срещи за 
местни лидери и за уязвими 
групи и застрашени от бедност 

целеви групи 

Услуга 
Директно 

договаряне/ чл. 
20, ал. 4 от ЗОП 

5 400,00  

 
 

Договор № 4-17 от 04.10.2017 
г. и 

Договор № 6 – 17 от 
06.10.2017 г. 

EЗФРСР 
ЕФРР 
ЕСФ 

Споразумение 
№РД50-
191/29.11.2016 
г. и  

Заповед № 
РД09-338 от 
10.04.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО! 
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В списъка следва да се посочат всички планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки (включително и чрез директно възлагане) в 
рамките на текущата календарна година, в която ще бъде обявена обществената поръчка без значение източника на финансиране. Добавете толкова реда, 
колкото е броят на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки. Във втората таблица следва да се посочи информация за 
проведените или в процес на провеждане през предходната календарна обществени поръчки. Информацията във всеки от списъците следва да се попълни 
като се спазват стриктно следните указания: 

1. В колона 1 се попълва предмета на съответната планирана, обявена и/или възложена обществена поръчка – посочва се точното 
наименование на всички обществени поръчки така, както са планирани, обявени и/или възложени, независимо от стойността 
им. Задължително в списъка следва да се посочат и планираните обществени поръчки по Договора за предоставяне на 
финансова помощ за всички одобрени разходи от Приложение 1 към Договора/те, в т.ч. и обществените поръчки, възлагани 
посредством събиране на оферти с обява (Глава 26 от ЗОП) и директно възлагане (чл. 20, ал. 4 от ЗОП). Наименованието на 
обществената поръчка определя предмета й и винаги индивидуализира параметрите на конкретна поръчка, обхваща 
дейностите, които подлежат на изпълнение, намирайки израз в наименованието на поръчката. 

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

3. В колона 3 се попълва Вида на възлагането на обществената поръчка, избран от възложителя – открита процедура, публично 
състезание или друга процедура от вида на посочените в чл. 18, ал. 1 от ЗОП, събиране на оферти с обява, директно възлагане. 

4. В колона 4 се попълва Прогнозната стойност на обществената поръчка (за планираните или в процес на възлагане 
обществени поръчки)/стойност на сключения договор (за приключилите обществени поръчки). В случаите, при които 
поръчката предвижда възлагане заедно и/или поотделно на обособени позиции (ЛОТ), се посочва общата стойност и стойността на 
всеки един ЛОТ, ако е приложимо. Специално по отношение на планираните по сключения Договор за предоставяне на финансова 
помощ разходи, за вписване на прогнозната стойност на поръчката се взема стойността на конкретната дейност съгласно Таблицата 
за допустими инвестиции (Приложение 1 към Договора за предоставяне на финансова помощ). Следва да се има предвид, че ако в 
Таблицата за допустими инвестиции дейността е вписана с или чрез под-дейности, то тогава прогнозната стойност се явява сбор на 
всички поддейности. Най-често допусканата грешка при описанието на прогнозната стойност е наличие на несъответствие между 
одобрената съгласно Таблицата за допустими инвестиции сума за конкретната дейност и същата, вписана в Списъка. Друга, 
допускана от Възложителите грешка е, че не включват в прогнозната стойност на поръчките за строителство одобрените 
непредвидени разходи или ако ги включат, не посочват каква е стойността определена като абсолютна сума или като процент от 
стойността на поръчката като част от предвидените разходи за строителство. 

5. В колона 5 се попълва Номер, дата (ден/месец/година) и вид на акта за стартиране на обществената поръчка (напр. решение 
за откриване или заповед за откриване), в зависимост от вида на възлагането на поръчката. В случай, че посочените документи 
са неприложими, следва да се посочи датата и вида на иницииращия документ и неговото одобрение от възложителя (докладна 
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записка с предложение и резолюция/предложение за извършване на разход или други). По отношение на планираните поръчки, 
които към момента не са стартирани се посочва само прогнозна дата за обявяване/стартирането им (във втората таблица 
не се посочва информация за планирани поръчки). При определяне на прогнозната дата за стартиране на обществената поръчка 
е необходимо Възложителите да се съобразят с ресурса, с който разполагат и да отчетат факторите, които биха могли да повлияят 
върху сроковете за изготвяне на документацията. Датата на стартиране при процедурите по ЗОП е датата на изпращане на 
обявлението/решението за обществена поръчка за публикуване, а при събирането на оферти с обява, това е датата на публикуване 
на информацията за поръчката по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП на портала за обществени поръчки.  

6. В колона 6 се попълва Номер и дата на сключения договор за обществена поръчка, вкл. и в случаите по чл. 20, ал. 4 от ЗОП. За 
поръчки за услуги или доставки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, за които не е сключен писмен договор, се посочва датата на документа 
(приемо-предавателен протокол или фактура), служещ като основание за начисляване на разхода в счетоводството на ползвателя. 
За планираните или в процес на възлагане обществени поръчки в колона 6 се отбелязва съответно „не приложимо“ или „в процес 
на възлагане“. 

7. В колона 7 се попълва Източника на финансиране – напр. програми на ЕС, общински бюджет, междуведомствена комисия по 
бедствия и аварии към МС или други. 

8. В колона 8 се попълва Датата на сключения договор за финансиране между ползвателя на помощта и съответната финансираща 
институция. В случай, че средствата се предоставят чрез друга форма на одобрение, се попълва датата на съответния акт за 
одобрение, в това число и решение на междуведомствена комисия по бедствия и аварии към МС. 

 

 

Дата: 31.12.2018 г.  
 
        
Приложение: 
1. Описателен документ (по образец). 
                                                                                                             Представляващ възложителя: (подпис и печат*)  

                                               Господин Господинов 
 Председател на СНЦ                                                                                                           
„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 

 


