Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
„Европа инвестира в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ”
Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34 , 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
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИГ САМОКОВ
Текуща календарна година 2019 г.

№

Предмет

1

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

3

4

5

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

6

7

8

Дейности по мярка 19.3„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
ПРСР 2014 - 2020 г. Бюджет: Проект BG06RDNP001-19.085-0012 Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии

1.

Разходи за възнаграждения на
Координатор на проект по
мярка 19.3

2.

Излъчвания по кабелна
телевизия „Рила“

услуга

Граждански
договор с
външен
експерт

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

неприложимо

BG06RDNP001-19.085-0012GD1/03.07.2019
Иванка Стоянова ХристоваВукова

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г

неприложимо

BG06RDNP001-19.085-0012U/08.07.2019
Сателитни системи ООД

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г

4 599,96

582,50

№

Предмет

1
3.

Организиране на срещи с
потенциални партньори в
Италия и Испания

4.

Публикации в регионални
вестници

5.

Разходи за възнаграждения за
външни експерти- преводачи

6.

Изготвяне, отпечатване и
разпространение на
информационни брошури и
изработка на информационна
табела

7.

Писмен превод на документи
и материали

8.

9.

Организиране и провеждане
на информационна
конференция – Осигуряване
на кафе пауза за
информационна конференция
Предварителни проучвания и
консултации, свързани с
разработване на проекта за
сътрудничество, включително
за издаване на нормативно
изискуеми становища,
свързани с реализация на

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2
услуга

услуга

услуга

доставки

услуга

услуга

услуга

3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
Граждански
договор с
външен
експерт
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
Граждански
договор с
външен
експерт
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

4
28 960,00

(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

5

6

7

8

08.08.2019г.

BG06RDNP001-19.085-0012U1/27.08.2019
„Риварс тур” ЕООД

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г.

неприложимо

BG06RDNP001-19.085-0012U3/02.09.2019
СИ МЕДИЯ 7 ЕООД

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г

неприложимо

BG06RDNP001-19.085-0012GD2/12.09.2019
Любка Иванова Йонкова

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г

неприложимо

BG06RDNP001-19.085-0012U2/13.12.2019
„Джеси Правец” ЕООД

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г

неприложимо

BG06RDNP001-19.085-0012GD3/13.12.2019
Стефка Иванова АтанасоваЙовчева
BG06RDNP001-19.085-0012U4/13.12.2019
„Влади рум” ЕООД

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г

BG06RDNP001-19.085-0012GD4/18.12.2019
Таня Иванова Димитрова

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г

582,50

4 000,00

566,67

120,00
неприложимо
283,33

4 000,00

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка

неприложимо

2

№

Предмет

1

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

3

услуга

Граждански
договор с
външен
експерт

4

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

5

6

7

8

неприложимо

BG06RDNP001-19.085-0012GD5/18.12.2019
Красимира Александрова
Костадинова
BG06RDNP001-19.085-0012U5/03.01.2020
Община Самоков

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г

неприложимо

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г

неприложимо

ПРСР
2014-2020

Договор № РД5027/ 03.07.2019г

проект за сътрудничество

10.

Разходи за възнаграждение на
външен експерт за
разработване на проект за
сътрудничество по мярка

11.

Организиране и провеждане
на информационна
конференция – Наем за
помещение

12.

Организиране на заседания на
работната група

13.

Куриерски услуги

1 680,00
неприложимо

услуга

услуга

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

500,00

700,00

250,00

члТЕКУЩИ

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ (по чл.9., ал.2)
Бюджетно перо 3, 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) – чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба №1/2016 г.
Участие в работата на
КППП
като
външен
експерт – оценител по
1.
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP001-

Услуга

Граждански Възнаграждение
договор с
100,00 лева за
външен
един оценен
експерт –
проект за всеки
оценител
един етап на
оценка

Заповед
№8/20.02.2019г.

РД 50-30/GD-12 от 25.02.2019
Преслав Трилков Гайдарски

ПРСР
2014-2020г.

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

3

№

2.

3.

4.

Предмет

1
19.189
МИГ Самоков
Мярка 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски
стопанства“
Участие в работата на
КППП като външен
експерт – оценител по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP00119.189 МИГ Самоков
Мярка 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски
стопанства“
Участие в работата на
КППП като външен
експерт – оценител по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP00119.189 МИГ Самоков
Мярка 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски
стопанства“
Участие в работата на
КППП като външен
експерт – секретар по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP001-

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

Услуга

Услуга

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

5

6

7

8

Платена сума по
договора 800.00 лв.
Граждански Възнаграждение
договор с
100,00 лева за
външен
един оценен
експерт –
проект за всеки
оценител
един етап на
оценка

Заповед
№8/20.02.2019г.

РД 50-30/GD-13 от 25.02.2019
Цветомир Рангелов Рангелов

ПРСР
2014-2020г.

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

Платена сума по
договора 900.00 лв.
Граждански Възнаграждение
договор с
100,00 лева за
външен
един оценен
експерт –
проект за всеки
оценител
един етап на
оценка

Заповед
№8/20.02.2019г.

РД 50-30/GD-14 от 25.02.2019 г.
Кирил Иванов Доганов

ПРСР
2014-2020г.

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

Заповед
№8/20.02.2019г.

РД 50-30/GD-15 от 25.02.2019 г.
Ани Георгиева Йовева

ПРСР
2014-2020г.

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

3

4

Платена сума по
договора 900.00 лв.
Услуга

Граждански
договор с Платена сума по
външен
договора -224.00
експерт –
лв.
секретар

4

№

5.

6.

Предмет

1
19.189 МИГ Самоков
Мярка 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски
стопанства“
Участие в работата на
КППП като външен
експерт – оценител по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP00119.061-S2 МИГ Самоков
Мярка 7.2 “Инвестиции в
създаването, подобряването
или разширяването на
всички видове малка по
мащаби инфраструктура”
Участие в работата на
КППП
като
външен
експерт – оценител по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP00119.061-S2 МИГ Самоков
Мярка 7.2 “Инвестиции в
създаването, подобряването
или
разширяването на
всички видове малка по
мащаби инфраструктура”

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

Услуга

3

4

Граждански Възнаграждение
договор с
74.50 лева за
външен
един оценен
експерт –
проект за всеки
оценител
един етап на
оценка

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

Граждански Възнаграждение
договор с
74.50 лева за
външен
един оценен
експерт –
проект за всеки
оценител
един етап на
оценка
Платена сума по
договора 149.00 лв.

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

5

6

7

8

Заповед
№11/18.10.2019г.

РД 50-30/GD-20 от 21.10.2019 г
Иванка Стоянова ХристоваВукова

ПРСР
2014-2020г.

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

ПРСР
2014-2020г.

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

Платена сума по
договора 149.00 лв.
Услуга

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

Заповед
№11/18.10.2019г.

РД 50-30/GD-21 от 21.10.2019 г.
Ирина Григорова Кръстева

5

№

7.

8.

9.

Предмет

1
Участие в работата на
КППП
като
външен
експерт – оценител по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP00119.061-S2 МИГ Самоков
Мярка 7.2 “Инвестиции в
създаването, подобряването
или
разширяването на
всички видове малка по
мащаби инфраструктура”
Участие в работата на
КППП като външен
експерт – секретар по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP00119.061-S2 МИГ Самоков
Мярка 7.2 “Инвестиции в
създаването, подобряването
или разширяването на
всички видове малка по
мащаби инфраструктура”
Участие в работата на
КППП като външен
експерт – оценител по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № BG05М9OP001-

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2
Услуга

3
4
Граждански Възнаграждение
договор с
74.50 лева за
външен
един оценен
експерт –
проект за всеки
оценител
един етап на
оценка

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

Услуга

5

6

7

8

Заповед
№11/18.10.2019г.

РД 50-30/GD-22 от 21.10.2019 г
Николина Христова Дечева

ПРСР
2014-2020г.

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

Граждански
договор с Платена сума по
външен
договора експерт –
224.00 лв.
секретар

Граждански Възнаграждение
договор с
74.50 лева за
външен
един оценен
експерт –
проект за всеки
оценител
един етап на
оценка

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

Платена сума по
договора 149.00 лв.
Услуга

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

Заповед
№11/18.10.2019г.

РД 50-30/GD-23 от 21.10.2019 г
Кирил Иванов Доганов

Дог. РД50-30/
ПРСР
18.04.2018
2014-2020г.
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

Заповед
№14/01.11.2019г.

РД 50-30/GD-24 от 01.11.2019г.
Иванка Стоянова ХристоваВукова

ПРСР
2014-2020г.

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

6

№

Предмет

1
1.084 МИГ Самоков
Мярка 1.1.1.1-3 Достъп до
заетост за търсещите
работа и неактивните лица,
трайно безработни и лица,
отдалечени от пазара на
труда, чрез местни
инициативи за заетост“
Участие в работата на
КППП като външен
експерт – оценител по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
10.
помощ № BG05М9OP0011.084 МИГ Самоков
Мярка 1.1.1.1-3
Участие в работата на
КППП като външен
експерт – оценител по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ № BG05М9OP00111.
1.084 МИГ Самоков
Мярка 1.1.1.1-3 Достъп до
заетост за търсещите
работа и неактивните лица,
трайно безработни и лица,
отдалечени от пазара на

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

3

4

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

5

6

7

8

Заповед
№14/01.11.2019г.

РД 50-30/GD-25 от 01.11.2019г.
Преслав Трилков Гайдарски

ПРСР
2014-2020г.

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

РД 50-30/GD-26 от 01.11.2019г.
Милена Емилова Захариева

Дог. РД50-30/
ПРСР
18.04.2018
2014-2020г.
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

Платена сума по
договора - 74,50
лв.

Услуга

Услуга

Граждански Възнаграждение
договор с
74.50 лева за
външен
един оценен
експерт –
проект за всеки
оценител
един етап на
оценка
Не е извършена
оценка на етап
АСД
Граждански Възнаграждение
договор с
74.50 лева за
външен
един оценен
експерт –
проект за всеки
оценител
един етап на
оценка
Платена сума по
договора - 74,50
лв.

Заповед
№14/01.11.2019г.

7

№

Предмет

1
труда, чрез местни
инициативи за заетост“
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
Изготвяне на условия за
12. кандидатстване,
документации и контролни
листа за нуждите на обявяване
на прием на проекти към
СВОМР на МИГ Самоков по
мярка 3.3.1.7 Приспособяване
на
работниците,
предприятията
и
предприемачите
към
промените
Разходи за възнаграждения на
експерти
по
граждански
договори за изготвяне на
указания за кандидатстване,
документации и контролни
13. листи за предстоящи за
отваряне мерки - бюджетно
перо 3.4Изготвяне на условия
за
кандидатстване,
документации и контролни
листа за нуждите на обявяване

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

3

услуга

Граждански
договор с
външен
експерт

услуга

Граждански
договор с
външен
експерт

4

1650,00

1650,00

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

5

6

7

8

неприложимо

РД 50-30/GD-16 от 26.02.2019 г
Вяра Василева Борисова

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

неприложимо

РД 50-30/GD-17 от 03.05.2019 г
Яничка Петрова Труева

8

№

Предмет

1
на прием на проекти към
СВОМР на МИГ Самоков по
мярка 1.1.1.1-3 Достъп до
заетост за търсещите работа и
неактивните лица, трайно
безработни и лица, отдалечени
от пазара на труда, чрез
местни
инициативи
за
заетост“
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
Изготвяне на условия за
кандидатстване, окументации
14.
и контролни листа за нуждите
на обявяване на прием на
проекти към СВОМР на МИГ
Самоков
по
мярка
7.5
Инвестиции
за
публично
ползване в инфраструктура за
отдих,
туристически
информация и малка по мащаб
туристическа
инфраструктура”
Разходи за възнаграждения на
експерти
по
граждански
15.
договори за изготвяне на
указания за кандидатстване,

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

3

услуга

Граждански
договор с
външен
експерт

услуга

Граждански
договор с
външен

4

1200,00

1500,00

5

неприложимо

неприложимо

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

6

РД 50-30/GD-18 от 24.06.2019 г
Красимира Александрова
Костадинова

7

8

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

9

№

Предмет

1

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

документации и контролни
листи за предстоящи за
отваряне мерки - бюджетно
перо 3.4
Изготвяне на условия за
кандидатстване,
документации и контролни
листа за нуждите на обявяване
на прием на проекти към
СВОМР на МИГ Самоков по
мярка 109 Подобряване на
природозащитното състояние
на видове от мрежата Натура
2000, чрез подхода ВОМР

3
експерт

4

5

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

6

7

8

РД 50-30/GD-19 от 15.08.2019 г
Филиз Исметова Юсеинова

Разходи - чл. 5, т. 3 в съответствие с чл. 67, параграф 1, буква „г" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за непреки разходи съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3,
5, 6, 8, 10, 12 и 18. - до 15 на сто от определените разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1
16. Счетоводно обслужване

Разходи за закупуване на офис
17. консумативи и канцеларски
материали
Разходи за правни услуги18. Изготвяне на документация за
обществена поръчка

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

Граждански
договор с
външен
експерт

Договор №РД50-30/U-02
27.04.2018г.
2400,00

505,43

900,00

неприложимо

неприложимо

неприложимо

Ф.№7000019558/22.05.2019г.
ф.№7000020504/21.10.2019г.
ф.№7000020503/21.10.2019г.
ф.№7000020940/16.12.2019г.
Договор№РД50-30/GD-27 от
11.11.2019г.
Ангелина любенова Вангелова

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

10

№

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

Предмет

1
19. Разходи за телефонни услуги

20. Разходи за куриерски услуги

Разход за ремонт на климатик
21.
в офис

Разход
за
22.
услуги/офис/

Разход за
23.
помещение

наем

интернет

на

офис

24. Разход за ел.енергия/офис/

2

3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

4
141,87

26,45

154,00

252,00

576,60

382,46

5
неприложимо

неприложимо

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

6
Договор№505649543/30.10.2019г.
А1 България ЕАД
Ф.0401953295/19.11.2019
Ф.0403708809/19.12.2019
Еконт експрес ООД
Ф.2001010359/19.12.2019
Ф.2001010360/19.12.2019
Ф.2001008657/19.07.2019г.
Ф.2001008691/23.07.2019
Ф.2001008658/19.07.2019

неприложимо

Фючърс 07 БГ ЕООД
Ф.0000000352/25.11.2019г.

неприложимо

Договор №ОП-510/03.10.2016г.
Община Самоков.

неприложимо

Договор №ОП-510/03.10.2016г.
Община Самоков.

неприложимо

Договор №ОП-510/03.10.2016г.
Община Самоков.

7

8

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

11

№

Предмет

1
25. Разход за природен газ/офис/

26. Разход за вода/офис/

Разход
за
канцеларски
27.
материали печат

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

4
812,02

64,32

30,00

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

5

6

неприложимо

Договор №ОП-510/03.10.2016г.
Община Самоков.

неприложимо

Договор №ОП-510/03.10.2016г.
Община Самоков.

неприложимо

Ф.0000003063/11.10.2019г.
Атлас 03 ООД

7

8

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

Бюджетно перо 5, т.7. Разходи за закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане;
28.

Разходи за закупуване на
правно-информационен
софтуер бюджетно перо 5.1

29.

Разходи за закупуване на
диспенсер за вода -бюджетно
перо 5.2

Разходи за закупуване на кафе
30.
машина - бюджетно перо 5.3.

доставка

доставка

доставка

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

650,00

неприложимо

ПРСР
2014-2020

99,90

неприложимо

ПРСР
2014-2020
РД 50-30/D-1 от 12.12.2019 г
Юлияна Георгиева -2013 ООД

148,25

неприложимо

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

12

№

Предмет

1
31.

32.

33.

Разходи за закупуване на три
броя мобилни телефони –
смартфон - бюджетно перо
5.4.
Разходи за закупуване на три
броя офис
столове/ергономични/ бюджетно перо 5.5.
Разходи за щори за работно
помещение на офис и
заседателна зала - бюджетно
перо 5.6.

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

3

доставка

доставка

доставка

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

4

5

1174,98

неприложимо

562,50

неприложимо

810,00

неприложимо

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

6

7

Договор
№505649543/30.10.2019г.
А1 България ЕАД

ПРСР
2014-2020

РД 50-30/D-1 от 12.12.2019 г
Юлияна Георгиева -2013 ООД

ПРСР
2014-2020
ПРСР
2014-2020

8
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

Бюджетно перо 7, т.11. Разходи за застраховане на закупените активи;
34.

35.

36.

Застраховки на закупени по
проекта и по мярка 19.1
материални активи бюджетно
перо 7.1.
Застраховки на закупени по
проекта и по мярка 19.1
материални активи бюджетно
перо 7.1.
Застраховки на закупени по
проекта и по мярка 19.1
материални активи бюджетно
перо 7.1.

услуга

услуга

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

96,89

117,96

93,48

неприложимо

неприложимо

неприложимо

ЗК Уника АД
Застрах.полица №191596S0005
ЗК България Иншурънс АД
Застрах.полица №192030000206
ЗК България Иншурънс АД
Застрах.полица №192030400228

ПРСР
2014-2020
ПРСР
2014-2020
ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г

Бюджетно перо 5, т.13. Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за
водено от общностите местно развитие
Обучение (двудневно или две
37. еднодневни) на екипа и
членове на ОС на МИГ (за

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,

1 220,00

неприложимо

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-

13

№

Предмет

1
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
Разходи за едно 4 дневно
обучение на екипа и членове
на ОС на МИГ (за не по-малко
от 6 човека) в страна –член на
ЕС, за обмен на добри
38. практики-за подобряване на
административния капацитет
на МИГ- бюджетно перо 8.2Организиране и провеждане
на работно посещение на
МИГ Самоков във Франция
Включване в обучителни
курсове - за подобряване на
административния капацитет
на екипа (такси за участие) бюджетно перо 8.3
39.
Обучителен семинар
„Управление на лични данни в
Местните инициативни
групи”

40.

Разходи за срещи на
МИГ/най-малко 20
участника/-бюджетно перо
9.1.

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

3

4

5

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

услуга

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

6

7

т.3

събиране на
оферти с
обява
чл.20, ал.3,
т.2

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

8
106/08.02.2019г

10750,00

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

неприложимо

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

неприложимо

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

ID9094519/14.11.2019г.

РД 50-30/U-21 от 30.11.2019 г.
„Риварс тур” ЕООД

Ф.1000000021/23.04.2019г
Деметра Дивелопмънт ЕООД
250,00

760,00

14

№

Предмет

1
41.

Разходи за участие на екипа и
членове на МИГ в срещи с
друг МИГ/най-малко 10
участника/-бюджетно перо
9.2.

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2
услуга

3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

4
210,00

5

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

6

неприложимо

7

8

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

Бюджетно перо 10 т.15. 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

42.

Разходи за участие на МИГ в
дейности на Националната и
на Европейска селска мрежа
за развитие на селските
райони, както и на
Европейската ЛИДЕР
асоциация и други асоциации
на МИГ(по чл.9, ал.2,т.15 от
Наредба №1 от 22.01.2016г.) бюджетно перо 10.1
Членски внос

Ф.0000000116/16.12.2019г
Асоциация Българска
национална лидер мрежа
услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

360,00

ПРСР
2014-2020

неприложимо

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

Бюджетно перо т.16. Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на изискуеми документи
услуга
11.1. Разходи за банкови такси
43.
за управление на сметки

44.

45.

11.2. Разходи за такси за
издаване на изискуеми
документи
Такса публикуване ГФО
11.2. Разходи за такси за
издаване на изискуеми
документи

услуга

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,

ЦКБ АД
322,75

20,00

неприложимо

неприложимо
неприложимо

12,00

ПРСР
2014-2020
Платежно нареждане
Б5738056/20.06.2019г.
Ф.0000031123/25.01.2019г
Магдалена Хаджиангелова
Нотариус №439

ПРСР
2014-2020
ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-

15

№

Предмет

1

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

Нотариална такса

46.

11.2. Разходи за такси за
издаване на изискуеми
документи
Нотариална такса

3

4

5

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

6

7

т.3
услуга

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

8
106/08.02.2019г.

неприложимо
6,00

Ф.0000031669/13.03.2019г
Магдалена Хаджиангелова
Нотариус №439

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

Бюджетен ред 11 т.17. Разходи за изготвяне на междинна оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на
задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква „ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013
Разход за изготвяне от
външни експерти на
Междинна оценка на
47. изпълнението на Стратегията
до края на 2019 г.- бюджетен
ред 12.1

услуга

Граждански
договор с
външен
експерт

РД 50-30/GD-28 от 12.11.2019 г.
Филиз Исметова Юсеинова
1680,00

неприложимо

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР (по чл.9, ал.3) т.1.
Бюджетен ред 1, т.1 Разходи за проучвания и анализа на съответната територия (териториални, икономически, социални и др. анализи и
проучвания)
т.1. Разходи за проучвания
и анализа на съответната
територия (териториални,
48.
икономически, социални и
др. анализи и проучвания)
„Проучване
на

услуга

Граждански
договор с
външен
експерт

4010,00

неприложимо

РД 50-30/GD-29 от 12.11.2019 г.
Мария Ангелова Гурманова

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

16

№

Предмет

1
възможностите за развитие
на
иновативни
туристически услуги и
продукти на територията на
МИГ. Добри европейски
практики.”
Раздел
2
бюджетен ред 1.1
Ежегодно проучване на
мнението и нагласите на
населението на територията
на
МИГ,
относно
прилагането на Стратегията
49. за ВОМР. Изготвяне на
препоръки
относно
подобряване на работата на
МИГ при изпълнението на
Стратегията за ВОМР.

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

4

5

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

6

7

8

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

РД 50-30/GD-29 от 12.11.2019 г.
Мария Ангелова Гурманова
4 010,00

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

неприложимо

Раздел 2 т.1 бюджетен ред 1.2

Бюджетен ред 2, т.2. Разходи за популяризиране, информиране и публичност

50.

Поддържане и актуализиране
на интернет страницата на
МИГ Раздел 2 т.2 бюджетен
ред 2.1

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

1440,00

неприложимо

РД 50-30/U-01 от 27.04.2018 г.
Ведена – Информационни
системи и решения ЕООД

17

№

Предмет

1
Публикации и излъчвания в
медиите- Раздел 2 т.2
51.
бюджетен ред 2.2 публикации
във вестник
Публикации и излъчвания в
медиите- Раздел 2 т.2
52.
бюджетен ред 2.2публикации
във вестник
Публикации и излъчвания в
медиите- Раздел 2 т.2
бюджетен ред 2.2 Излъчвания
53.
на репортажи, интервята,
съобщения и обяви по кабелна
телевизия
54.

Превод - Раздел 2 т.2
бюджетен ред 2.4

Отпечатване на
информационни и рекламни
материали и др., свързани с
55. популяризиране
дейността на МИГ- Раздел 2
т.2 бюджетен ред 2.3
-

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2
услуга

услуга

3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

4
818,40

193,33

5
неприложимо

неприложимо

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

750,00

10815,50

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

6
РД 50-30/U-20 от 14.05.2019 г.
„Приятел 21” ЕООД
РД 50-30/U-21 от 06.06.2019 г
Си медия 7 ЕООД

7
ПРСР
2014-2020
ПРСР
2014-2020

РД 50-30/U-22 от 06.06.2019 г
„Сателитни системи” ООД
577,50

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

8
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

неприложимо

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

неприложимо

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

неприложимо

РД 50-30/U-19 от 14.05.2019 г.
Сити Вижън ООД

Бюджетен ред 3, Разходи за организиране на обучения, семинари, и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи,
вкл. роми.
56.

Информационни срещи за
популяризиране на

услуга

директно
възлагане,

125,00

неприложимо

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018

18

№

Предмет

1

57.

58.

59.

60.

възможностите за
кандидатстване по подмерки
от СВОМР предхождащи
приемите (за най-малко 10
участника),раздел 3,
бюджетно ред 3.1
Наем зала
Информационни семинари за
популяризиране на
възможностите за
кандидатстване по подмерки
от СВОМР предхождащи
приемите(за най-малко20
участника) бюджетно перо
3.2
Наем зала
Информационни семинари за
популяризиране на
възможностите за
кандидатстване по подмерки
от СВОМР предхождащи
приемите(за най-малко20
участника) бюджетно перо
3.2
Двудневно обучение (две
еднодневни) за потенциални
кандидати по съответните
мерки на СВОМР за наймалко 10 души-бюджетно
перо 3.3
Двудневно обучение (две
еднодневни) за кандидати с
одобрени от МИГ проектни

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

2

3

4

5

чл.20, ал.4,
т.3

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

6

7

РД 50-30/U-23 от 02.12.2019 г.
Община Самоков

8
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

РД 50-30/U-24 от 05.12.2019 г
Община Самоков

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

175,00

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

неприложимо

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09106/08.02.2019г.
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-

неприложимо

РД 50-30/U-25 от 05.12.2019 г
„Влади рум” ООД
услуга

услуга

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

66,67

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,
т.3

2 440,00

неприложимо

ПРСР
2014-2020

директно
възлагане,
чл.20, ал.4,

3 660,00

неприложимо

ПРСР
2014-2020

19

№

Прогнозна
Номер, дата и вид на
стойност на
Обект
Вид на
акта за стартиране на
обществената
(строителство, възлагането
обществената
поръчка/стойност
доставка,
и правно
поръчка/прогнозна
на сключения
услуга)
основание
дата на стартиране
договор
(за планираните ОП)
(в лева без ДДС)

Предмет

1

2

3

предложения за най-малко 10
души- бюджетно перо 3.4

4

Дата на договор
за финансиране

Номер и дата на договор за
обществена поръчка
(в случай, че е подписан)

Източник на
финансиране

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

на одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт за
одобрение)

6

5

7

т.3

8
106/08.02.2019г.

Предходна календарна година 2018 г.

Предмет

Обект
(строителство,
доставка, услуга)

Вид на
възлагането и
правно
основание

1

2

3

1.

Счетоводни услуги бюджетно
перо 2.1

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

2.

Правни услуги бюджетно
перо 2.1

услуга

3.

Закупуване на офис
консумативи и канцеларски

доставка

№

Прогнозна стойност
Номер, дата и
на обществената
вид на акта за
поръчка/стойност
стартиране на
на сключения
обществената
договор
поръчка
(в лева без ДДС)

Номер и дата
на договор за
обществена
поръчка
(в случай, че е
подписан)

Дата на договор
за финансиране
(ако
източникът на
финансиране е
различен от
Източник на
бюджета на
финансиране
общината)/
Дата на
одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт
за одобрение)
7
8

5

6

1 800,00

неприложимо

№РД50-30/ U-02
от 27.04.2018

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

300,00

неприложимо

ПРСР
2014-2020

директно
възлагане,

623.09

неприложимо

ПРСР
2014-2020

4

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018
Дог. РД50-30/
18.04.2018
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№

Предмет

1
материали- бюджетно перо
2.1

4.

5.

Разходи за закупуване горива
за лек автомобил- бюджетно
перо 2.1

Разходи за възнаграждения по
граждански договори на
оценители - членове на КППП
- за извършаване на оценка за
административно
съответствие и допустимост бюджетно перо 3.1

Обект
(строителство,
доставка, услуга)

2

доставка

услуга

Вид на
възлагането и
правно
основание

3
чл.20, ал.4, т.3

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

Прогнозна стойност
Номер, дата и
на обществената
вид на акта за
поръчка/стойност
стартиране на
на сключения
обществената
договор
поръчка
(в лева без ДДС)

4

5

услуга

47.03

980,00

980,00
директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

6

Дата на договор
за финансиране
(ако
източникът на
финансиране е
различен от
Източник на
бюджета на
финансиране
общината)/
Дата на
одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт
за одобрение)
7
8
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

неприложимо

неприложимо

6.
Разходи за възнаграждения по
граждански договори на
оценители - членове на КППП
- за извършване на
техническа и финансова
оценка - бюджетно перо 3.2

Номер и дата
на договор за
обществена
поръчка
(в случай, че е
подписан)

неприложимо

№РД50-30 / GD5 от 05.11.2018
№РД50-30 / GD6 от 05.11.2018
№РД50-30 / GD7 от 05.11.2018
№РД50-30 / GD8 от 16.11.2018
№РД50-30 / GD9 от 16.11.2018
№РД50-30 / GD11 от 16.11.2018
№РД50-30 / GD5 от 05.11.2018
№РД50-30 / GD6 от 05.11.2018
№РД50-30 / GD7 от 05.11.2018
№РД50-30 / GD8 от 16.11.2018
№РД50-30 / GD-

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018
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№

Предмет

Обект
(строителство,
доставка, услуга)

Вид на
възлагането и
правно
основание

1

2

3

Прогнозна стойност
Номер, дата и
на обществената
вид на акта за
поръчка/стойност
стартиране на
на сключения
обществената
договор
поръчка
(в лева без ДДС)

4

5

Номер и дата
на договор за
обществена
поръчка
(в случай, че е
подписан)

6

Дата на договор
за финансиране
(ако
източникът на
финансиране е
различен от
Източник на
бюджета на
финансиране
общината)/
Дата на
одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт
за одобрение)
7
8

9 от 16.11.2018
№РД50-30 / GD11 от 16.11.2018
7.
Разходи за възнаграждения на
председател и секретар на
КППП - бюджетно перо 3.2

8.

9.

10.

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.
Застраховки на закупени по
проекта и по мярка 19.1
материални активи бюджетно перо 7.1.
Проучване на тема:
"Разработване на концепция
за подобряване на
природозащитното състояние
на видове от мрежата Натура

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

доставка

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

200.00

8 031.00

96,90

3 333.33

неприложимо

неприложимо

№РД50-30 /
GD-10 от
16.11.2018

№РД50-30 / D18 от 10.12.2018

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

ПРСР
2014-2020

неприложимо

неприложимо

ПРСР
2014-2020

РД 50-30/ U09/15.10.2018

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018
Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018
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№

11.

12.

13.

Предмет

1
2000, чрез проекти към
Стратегията за ВОМР“бюджетно перо 1.1
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
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
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

Обект
(строителство,
доставка, услуга)

Вид на
възлагането и
правно
основание

2

3

Прогнозна стойност
Номер, дата и
на обществената
вид на акта за
поръчка/стойност
стартиране на
на сключения
обществената
договор
поръчка
(в лева без ДДС)

4

5

Номер и дата
на договор за
обществена
поръчка
(в случай, че е
подписан)

6

Дата на договор
за финансиране
(ако
източникът на
финансиране е
различен от
Източник на
бюджета на
финансиране
общината)/
Дата на
одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт
за одобрение)
7
8

РД 50-30 / GD04/15.10.2018

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

4 000,00

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

4 010,00

ПРСР
2014-2020

неприложимо

РД 50-30 /GD01/16.07.2018

ПРСР
2014-2020

РД 50-30 / U11/15.10.2018
директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

3 330.00

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018
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№

14.

Предмет

Обект
(строителство,
доставка, услуга)

Вид на
възлагането и
правно
основание

1

2

3

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

Поддържане и актуализиране
на интернет - страница на
МИГ- бюджетно перо 2.1.

15.

Публикации и излъчвания в
медиите - бюджетно перо 2.2.

16.

Отпечатване на
информационни и рекламни
материали и др, свързани с
популяризиране дейността на
МИГ: бюджетно перо 2.3 и
2.5

17.

18.

Превод - бюджетно перо 2.4

Информационни срещи за
популяризиране на
възможностите за
кандидатстване по подмерки
от СВОМР предхождащи
приемите - бюджетно перо 3.1

услуга

услуга

услуга

услуга

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3
директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

директно
възлагане,
чл.20, ал.4, т.3

Прогнозна стойност
Номер, дата и
на обществената
вид на акта за
поръчка/стойност
стартиране на
на сключения
обществената
договор
поръчка
(в лева без ДДС)

4
1 080.00

2 003.66

6 451.00

625,00

931.33

Номер и дата
на договор за
обществена
поръчка
(в случай, че е
подписан)

Дата на договор
за финансиране
(ако
източникът на
финансиране е
различен от
Източник на
бюджета на
финансиране
общината)/
Дата на
одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт
за одобрение)
7
8

5

6

неприложимо

№РД50-30 / U01 от 27.04.2018

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

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/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.09.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

неприложимо

№РД50-30 / U08 от 15.08.2018

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

неприложимо

№РД50-30 / U12 от 17.09.2018
№РД50-30 / U13 от 18.09.2018
№РД50-30 / U15 от 21.09.2018
№РД50-30 / U16 от 21.09.2018
№РД50-30 / U-

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

неприложимо

№РД50-30 / U06 от 01.06.2018
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№

Предмет

Обект
(строителство,
доставка, услуга)

Вид на
възлагането и
правно
основание

1

2

3

Прогнозна стойност
Номер, дата и
на обществената
вид на акта за
поръчка/стойност
стартиране на
на сключения
обществената
договор
поръчка
(в лева без ДДС)

4

5

Номер и дата
на договор за
обществена
поръчка
(в случай, че е
подписан)

6

Дата на договор
за финансиране
(ако
източникът на
финансиране е
различен от
Източник на
бюджета на
финансиране
общината)/
Дата на
одобрение на
финансирането
(датата на
съответния акт
за одобрение)
7
8

17 от 25.09.2018

19.

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

267,00

неприложимо

№РД50-30 / U14 от 19.09.2018

ПРСР
2014-2020

Дог. РД50-30/
18.04.2018
Зап. №РД09-735
/ 10.08.2018

ВАЖНО!
1. 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: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
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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 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: 30.01.2020 г.

Представляващ възложителя:…………/П/……………………
(Владимир Георгиев)
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