
                        
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 
Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34  , Телефон 0888995689, e-mail: mig_samokov@abv.bg 

 

Приложение 122_1.1 към Указанията 

 

СПИСЪК 

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

НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ МИГ САМОКОВ 

Настояща 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 планирани ОП) 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 

Дата на 

одобрение на 

финансирането 
(датата на 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Счетоводни услуги бюджетно перо  2.1 услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 

1800,00 неприложимо 

№РД50-30/ 

U-02 от 

27.04.2018 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

2. Правни услуги бюджетно перо  2.1 услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 

500,00 неприложимо  
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

3 

Закупуване на офис консумативи и 

канцеларски материали- бюджетно 

перо 2.1 

доставка 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 

1200,00 неприложимо  
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 



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/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планирани ОП) 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 

Дата на 

одобрение на 

финансирането 
(датата на 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
Разходи за закупуване горива за лек 

автомобил- бюджетно перо 2.1 
доставка 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 

1500,00 неприложимо  
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

5 

Разходи за възнаграждения по 

граждански договори на оценители - 

членове на КППП -  за извършаване на 

оценка за административно съответствие 

и допустимост - бюджетно перо 3.1 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 

4200,00 неприложимо  
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

6. 

Разходи за възнаграждения по 

граждански договори на оценители - 

членове на КППП -  за извършване на 

техническа и финансова оценка - 

бюджетно перо 3.2 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 4200,00 неприложимо  
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

7. 

Разходи за възнаграждения на  

председател и секретар на КППП - 

бюджетно перо 3.2 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
1000,00 неприложимо  

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

8. 

Разходи за възнаграждения на  

експерти по граждански договори за 

изготвяне на  указания за 

кандидатстване, документации и 

контролни листи за предстоящи за 

отваряне мерки - бюджетно перо 3.4 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 

8100,00 неприложимо   
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

9. 

Закупуване на офис техника 

(бюджетно перо 5.):  

- мултифункционално устройство - 

копирна машина, лазерен принтер и 

скенер формат A3 

- преносими компютри и софтуер 2 бр.  

- Мултимедиен проектор и екран 

Метален шкаф – 2 бр. 

доставка 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
8464,17 неприложимо 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

10 

Закупуване на един лек автомобил- 
бюджетно перо 6.1 
 

доставка 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
25000,00 неприложимо 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 



3 

 

№ 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 планирани ОП) 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 

Дата на 

одобрение на 

финансирането 
(датата на 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

Разходи за техническо обслужване 

и годишни винетни такси за лекия 

автомобил- бюджетно перо 5.3 

 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 

 

1100,00 неприложимо 

 
ПРСР  

2014-2020 

 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

12 

Застраховки на закупени по проекта 

и по мярка 19.1  материални активи 

- бюджетно перо 7.1. 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
2300 неприложимо 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

13 

Обучение (двудневно или две 

еднодневни) на екипа и членове на 

ОС на МИГ (за мин. 10 човека) по 

процедурите за подбор на проекти 

към стратегия за ВОМР на МИГ и 

правилата за оценяване на проекти - 
 бюджетно перо 8.1 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
 

1220,00 неприложимо 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

14. 

Включване в обучителни курсове - 

по  ЗОП и/или друго подходящо, за 

подобряване на административния 

капацитет на екипа (такси за 

участие и транспорт) - бюджетно 

перо 8.2 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
 

1200,00 неприложимо 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

 

Проучване на тема:  "Разработване 

на концепция за подобряване на 

природозащитното състояние на 

видове от мрежата Натура 2000, 

чрез проекти към Стратегията за 

ВОМР“- бюджетно перо 1.1 
услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 

4010,00 

неприложимо 

 

ПРСР  

2014-2020 

 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

 

15 

Разработване на концепция за 

изграждане, подобряване и 

разнообразяване на туристически 

маршрути и развитие на 

туристически зони чрез проекти 

към Стратегията за ВОМР - 

бюджетно перо 1.2 

4010,00 



4 

 

№ 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 планирани ОП) 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 

Дата на 

одобрение на 

финансирането 
(датата на 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Проучване на възможностите за 

производство и преработка на  

биологични продукти и агро-

екология от земеделските 

производители на територията на 

община Самоков - бюджетно перо 1.3 

4010,00 

Проучване и предлагане на подходи 

и  практики за стопанисване на 

горите, дърводобив и 

дървопреработка, насочени към 

осигуряване на 

многофункционалност и устойчиво 

управление на горите на 

територията на община Самоков.- 

бюджетно перо 1.4 

4010,00 

16 

Поддържане и актуализиране  на 

интернет - страница на МИГ- 

бюджетно перо 2.1. 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
1152,00 неприложимо 

№РД50-30 / 

U-01 от 

27.04.2018 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

17 
Публикации и излъчвания в 

медиите - бюджетно перо 2.2. 
услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
2796,00 неприложимо 

№РД50-30/ 

U-03 от 

03.05.2018 

№РД50-30/ 

U-04 от 

03.05.2018 

№РД50-30/ 

U-05 от 

10.05.2018 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

18 

Отпечатване на информационни и 

рекламни материали и др, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ: 

бюджетно перо 2.3 и 2.5 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 

6571,00 неприложимо 

№РД50-30 / 

U-06 от 

01.06.2018 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

19 Превод - бюджетно перо 2.4 услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
625,00 неприложимо 

№РД50-30 / 

U-07 от 

15.08.2018 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 



5 

 

№ 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 планирани ОП) 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 

Дата на 

одобрение на 

финансирането 
(датата на 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

20 

Информационни срещи за 

популяризиране на възможностите 

за кандидатстване по подмерки от 

СВОМР предхождащи приемите - 
бюджетно перо 3.1 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
2520,00 неприложимо 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

21 

Информационни семинари за 

популяризиране на възможностите 

за кандидатстване по подмерки от 

СВОМР предхождащи приемите - 
бюджетно перо 3.2 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
1520,00 неприложимо 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

22 

Двудневно обучение (две 

еднодневни)  за потенциални 

кандидати по съответните под-

мерки на СВОМР -бюджетно перо 3.3 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
2440,00 неприложимо 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

23 

Двудневно обучение (две 

еднодневни)  за кандидати с 

одобрени от МИГ проектни 

предложения -  бюджетно перо 3.3 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, т.3 
1620,00 неприложимо 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.09.2018 

Зап. №РД09-735 

/ 10.08.2018 

 

Предходна календарна година 2017 г.  – няма извършени разходи и приходи 

 

 

 

Дата:  13.09.2018    Представляващ възложителя:  ………………… 

                (Владимир Георгиев – председател на УС) 


