
                                                             
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 2021 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 

 

 

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. 

1. 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

Заповед 

№15/01.12.2020 г 

РД 50-30/GD45 от 01.12.2020 г. 

Иванка Стоянова Христова-

Вукова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-



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 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 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ - 

BG05M9OP001-1.088 

"МИГ Самоков - 

Подобряване на 

равния достъп до 

възможностите за 

учене през целия 

живот за всички 

възрастови групи, 

включително чрез 

професионална 

ориентация и 

валидиране на 

придобитите 

компетенции" 

експерт – 

оценител 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 89,50  

лв. 

258/29.03.2021г.. 

2. 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ - 

BG05M9OP001-1.088 

"МИГ Самоков - 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 179,00    

Заповед 

№15/01.12.2020 

РД 50-30/GD46 от 01.12.2020 г. 

Милена Емилова Захариева 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 
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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 

Подобряване на 

равния достъп до 

възможностите за 

учене през целия 

живот за всички 

възрастови групи, 

включително чрез 

професионална 

ориентация и 

валидиране на 

придобитите 

компетенции" 

лв. 

3. 

Участие в работата на 

КППП като оценител, 

член на ОС по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ - 

BG05M9OP001-1.088 

"МИГ Самоков - 

Подобряване на 

равния достъп до 

възможностите за 

учене през целия 

живот за всички 

възрастови групи, 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 89,50  

лв. 

Заповед 

№15/01.12.2020 г 

РД 50-30/GD46 от 01.12.2020 г. 

Кирил Иванов Доганов 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 
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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 

включително чрез 

професионална 

ориентация и 

валидиране на 

придобитите 

компетенции" 

4. 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ - 

BG05M9OP001-1.117 
„МИГ Самоков - 

Достъп до заетост за 

търсещите работа и 

неактивните лица, 

трайно безработни и 

лица, отдалечени от 

пазара на труда, чрез 

местни инициативи за 

заетост“ 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 179,00  

лв. 

Заповед 

№06/02.04.2021 г 

РД 50-30/GD54 от 02.04.2021 г. 

Иванка Стоянова Христова-

Вукова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

5. 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за 

Заповед 

№06/02.04.2021 г 

РД 50-30/GD52 от 02.04.2021 г. 

Ирина Григорова Кръстева 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 
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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 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ - 

BG05M9OP001-1.117 
„МИГ Самоков - 

Достъп до заетост за 

търсещите работа и 

неактивните лица, 

трайно безработни и 

лица, отдалечени от 

пазара на труда, чрез 

местни инициативи за 

заетост“ 

оценител двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 179,00  

лв. 

6. 

Бюджетен ред 3.5. 

Разходи за външни 

услуги, 

възнаграждения и 

осигуровки, 

дължими от МИГ на 

експерти (физически 

или юридически 

лица), свързани с 

прилагането на 

стратегията за 

извършване на 

консултации, 

разработване на 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

3580,00 

/20 дни/ 
Неприложимо  

РД 50-30/GD-55 от 01.06.2021г. 

Йоана Ианова Спасова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 



6 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор 

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/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 

документи, 

наръчници и др 

7. 

Бюджетен ред 5.1. 

Правен софтуер  

/Сиела Норми/ 

 

Доставка 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

280,00 - - 
ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

8. 
Бюджетен ред 5.2.  
Офис обзавеждане 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

1347,60 - - 
ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

9. 
Бюджетен ред 5.3.  
Офис оборудване- 

лаптоп 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

4497,00 - - 
ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

10. 

Бюджетен ред 6.1. 
Разходи за 

застраховане на 

закупени след 

подписване на 

договора за 

изпълнение на 

стратегия ДМА, 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

125,88 

 

88,68 

неприложимо 

ЗК България Иншурънс 

Застрах.полица №212030000319 

 

ЗК Уника АД 

Застрах.полица №21159BS0003 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 
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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 

включително и по 

Наредба № 23 от 2009 

г. до срока, определен 

за задължително 

застраховане съгласно 

същата наредба;  (по 

чл.9, ал.2, т.11 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

11. 

Бюджетен ред 7.1. 
Провеждане на 

еднодневно обучение 

– зала, кафе-паузи, 

обяд, консумативи, 

лектор 

(за най-малко двадесет 

участници)                                                                                               

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

1430,00 неприложимо - 
ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

11. 

Бюджетен ред 7.2. 
Провеждане на 

еднодневно обучение 

– зала, кафе-паузи, 

обяд, консумативи, 

лектор 

(за най-малко двадесет 

участници)        

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

2092,00 неприложимо - 
ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

12. 
Бюджетен ред 7.3. 

Обучение за екипа и услуга 
директно 

възлагане, 
19000,00  - 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 
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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 

членовете на КВО в 

чужбина.            

чл.20, ал.4, 

т.3 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

13. 

Бюджетен ред 7.4. 

Такси за участие в 

обучения или курсове   
услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

1500,00 неприложимо - 
ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

14. 

Бюджетно перо 8.1 
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 Членски 

внос 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

360,00 неприложимо 

Ф.0000000190/24.06.2021г 

Асоциация Българска 

национална лидер мрежа 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-258/29.03 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г.2021г. 

15. 

Бюджетен ред 9.1.  
Финансови разходи, в 

т. ч. банкови такси за 

управление на сметки 

(по чл. 9, ал. 2, т. 16 от 

 

 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

109,90 неприложимо ЦКБ АД 
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 
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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 

Наредба №1) 

16. 

Бюджетен ред 9.1  

Разходи за такси за 

издаване на изискуеми 

документи 

Нотариална такса 

 

 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

15,60 

неприложимо Ф.0000039814/21.01.2021г 

Ф.0000040184/17.02.2021г  

Ф.0000040674/26.03.2021г. 

Магдалена Хаджиангелова 

Нотариус №439 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

17. 

Бюджетен ред 10.1. 

Разходи за 

мониторинг и оценка 

на стратегията за 

ВОМР за изпълнение 

на задълженията на 

МИГ по чл. 34, 

параграф 3, буква "ж" 

от Регламент (ЕС) 

1303/2013 (по чл.9, 

ал.2, т.17 от Наредба 

№ 1 от 22.01.2016г.); 

 

 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

1700,00 неприложимо 

 

 

 

- 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

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 

18. 
Счетоводно 

обслужване 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

1200,00 неприложимо 
Договор №РД50-30/U-02 

27.04.2018г. 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 
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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. 

Разходи за закупуване 

на офис консумативи 

и канцеларски 

материали 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

336,80 неприложимо 

ф-ра 7000023062/04.03.2021 

ф-ра 7000023333/10.06.2021 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

20. 
Разходи за телефонни 

услуги 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

397,50 неприложимо 

Договор№505649543/30.10.2019

г. 

А1 България ЕАД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

21. 
Разходи за куриерски 

услуги 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

201,82 неприложимо 

 

Еконт експрес ООД 

СПИДИ АД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

22. 
Разход за интернет 

услуги/офис/ 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

151,20 неприложимо 

 

Договор №ОП-510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

23. 
Разход за наем на 

офис помещение 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

345,96 неприложимо 

 

Договор №ОП-510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 
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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 

24. 
Разход за 

ел.енергия/офис/ 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

341,83 неприложимо 

 

Договор №ОП-510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

25. 
Разход за природен 

газ/офис/ 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

415,39 неприложимо 

 

Договор №ОП-510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г - 

26. Разход за вода/офис/ 
услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

76,01 неприложимо 

 

Договор №ОП-510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

 

 

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) 

 

27. 

Бюджетен ред 

1.1.Анализ : 1 

„Нематериалното 

културното 

наследство на 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

4691,00 неприложимо 

 

Договор №РД50-30/U-40 от 

16.04.2021г. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 
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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 

територията на МИГ 

Самоков– 

разработване на 

концепция за опазване 

и популяризирането 

му чрез проекти по 

СВОМР”(по чл.9, ал.3, 

т.1 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.);     

28. 

Бюджетен ред 

1.2.Анализ : : Анализ 

на потенциала на 

територията за 

разработване на 

местна марка 

продукти (по чл.9, 

ал.3, т.1 от Наредба № 

1 от 22.01.2016г.);       

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

4691,00 неприложимо 

 

 

 

 

Договор №РД50-30/U-40 от 

16.04.2021г. 

 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

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

29. 

Поддържане и 

актуализиране на 

интернет страницата  

на МИГ Раздел 2 т.2 

бюдетен ред 2.1 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

534,00 

 
неприложимо 

РД 50-30/U-01 от 27.04.2018 г., 

и доп споразумение №1 от 

24.02.2020 

Ведена – Информационни 

системи и решения ЕООД 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

30. 

Бюджетен ред 

2.2.Разходи за домейн 

и хостинг 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

162,00 неприложимо 

РД 50-30/U-39 от 16.04.2021 г. 

Ведена – Информационни 

системи и решения ЕООД 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

31. 

Публикации и 

излъчвания в медиите- 

Раздел 2 т.2 бюджетен 

ред 2.4 публикации 

във вестник 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

150,00 неприложимо 

РД 50-30/U-35 от 09.04.2021 г. 

„Приятел 21” ЕООД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

32. 

Публикации и 

излъчвания в медиите- 

Раздел 2 т.2 бюджетен 

ред 2.5 излъчвания в 

медии 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

2598,80 неприложимо 

РД 50-30/U-36 от 14.04.2021 г. 

„Сателитни системи” ООД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

33. 

Отпечатване на 

информационни и 

рекламни  материали и 

др., свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ- 

Раздел 2 т.2 бюджетен 

ред 2.6 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

11483,33 неприложимо - 
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 
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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 

 

Бюджетен ред 3 Разходи за популяризиране, информиране и публичност (по чл.9, ал.3, т.2 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 

34. 

Бюджетен ред 

3.1Празник на МИГ 

Самоков-  Публично 

събитие за 

популяризиране на 

територията, на 

СВОМР и МИГ, на 

местни продукти и 

обичаи  - логистика - 

осигуряване на 

зала/място,  

техническо 

оборудване, кетеринг, 

рекламни материали,  

хонорари за експерти, 

водещи и др.) 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

7800,00  - 
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

35. 

Бюджетен ред 3.2. 

Организиране на 

обучение на местни 

лидери и 

бенефициенти - 

провеждане  на 

еднодневно обучение - 

зала, кафе паузи, обяд, 

консумативи, лектор - 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

4290,00 неприложимо - 
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 
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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 

за най-малко 10 

участници 

36. 

Бюджетен ред 3.3. 

Информационни 

срещи/ семинари - 

провеждане на 

еднодневна 

информационна среща 

/ семинар за най-малко 

20 участници - кафе 

пауза, наем зала в с. 

Говедарци 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

1746,00 неприложимо - 
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

37. 

Бюджетен ред 3.4. 

Пресконференция за 

местната общност - 

провеждане на 

еднодневна 

информационна 

конференция за най-

малко 50 участници - 

кафе пауза, наем зала, 

техническо 

обезпечаване на 

събитието 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

698,00 неприложимо - 
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 
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Предходна календарна година 2020 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 

 

 

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. 

1. 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG06RDNP001-19.303 

„МИГ САМОКОВ - 

мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура” 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 179,00  

лв. 

Заповед 

№5/01.07.2020 г 

РД 50-30/GD33 от 01.07.2020 г. 

Иванка Стоянова Христова-

Вукова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 
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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 

2. 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за предоста-

вяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

BG06RDNP001-19.303 

„МИГ САМОКОВ - 

мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура” 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 447,00  

лв. 

Заповед 

№5/01.07.2020 г 

РД 50-30/GD34 от 01.07.2020 г. 

Димитрина Иванова Маринова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г.. 

3. 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за предоста-

вяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

BG06RDNP001-19.303 

„МИГ САМОКОВ - 

мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 268,50  

лв. 

Заповед 

№5/01.07.2020 г 

РД 50-30/GD35 от 01.07.2020 г. 

Николина Христова Дечева 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г.. 
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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 

отдих, туристическа 

инфраструктура” 

4. 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за предоста-

вяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

BG16M1OP002-3.017 

„Подобряване на 
природозащитното 

състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 

чрез подхода ВОМР в 

територията на МИГ 

Самоков“ 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 268,50  

лв. 

Заповед 

№9/06.08.2020 г 

РД 50-30/GD36 от 06.08.2020 г. 

Весела Бориславова Бубова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г.. 

5. 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за предоста-

вяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

BG16M1OP002-3.017 

„Подобряване на 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

Заповед 

№9/06.08.2020 г 

РД 50-30/GD37 от 06.08.2020 г. 

Десислава Иванова Гайдарова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г.. 
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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 

природозащитното 

състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 

чрез подхода ВОМР в 

територията на МИГ 

Самоков“ 

договора  - 179,00  

лв. 

6. 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за предоста-

вяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

BG16M1OP002-3.017 

„Подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 

чрез подхода ВОМР в 

територията на МИГ 

Самоков“ 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 89,50  

лв. 

Заповед 

№9/06.08.2020 г 

РД 50-30/GD-38 от 06.08.2020 г. 

Любомир Кирилов Божков 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

7. 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за предоста-

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за 

Заповед 

№10/01.10.2020 г. 

РД 50-30/GD-40от 02.10.2020 г. 

Николина Христова Дечева 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 
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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 

вяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

процедура № 

BG06RDNP001-19.370-

S1 МИГ САМОКОВ - 

мярка 6.4.1 Инвестиции 

в подкрепа на 

неземеделски дейности" 

 

оценител двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 537,00  

лв. 

8. 

Участие в работата на 

КППП като външен 

експерт – оценител по 

процедура за предоста-

вяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

процедура № 

BG06RDNP001-19.370-

S1 МИГ САМОКОВ - 

мярка 6.4.1 Инвестиции 

в подкрепа на 

неземеделски дейности" 

 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 716,00  

лв. 

Заповед 

№10/01.10.2020 г 

РД 50-30/GD-41от 02.10.2020 г. 

Преслав Трилков Гайдарски 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 

9. 
Участие в работата на 

КППП като външен 

Услуга Граждански 

договор с 

Възнаграждение 

179,00  лева за 
Заповед 

№10/01.10.2020 г 

РД 50-30/GD-42от 02.10.2020 г. 

Любомир Кирилов Божков 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 
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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 

експерт – оценител по 

процедура за предоста-

вяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

процедура № 

BG06RDNP001-19.370-

S1 МИГ САМОКОВ - 

мярка 6.4.1 Инвестиции 

в подкрепа на 

неземеделски дейности" 

 

външен 

експерт – 

оценител 

оценен проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума по 

договора  - 716,00  

лв. 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 

10. 

Бюджетен ред 3.3. 

Актуализация на 

документи на МИГ, 

Указания, Консултации 

от външни експерти и 

др- дейности по 

изпълнение на СВОМР 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

1790,00 Неприложимо  
РД 50-30/GD-39 от 02.10.2020г. 

Йоана Иванова Спасова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

11. 

Бюджетен  ред 5.1. 

Закупуване на един лек 

автомобил 

 

Доставка 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

28000,00   
ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

12. 
Бюджетен ред 

5.2.Разходи за 
услуга 

директно 

възлагане, 
1100,00   

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 
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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 

техническо обслужване 

и годишни винетни 

такси за лекия 

автомобил 

 

чл.20, ал.4, 

т.3 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

13. 

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 

88,68 неприложимо 
ЗК Уника АД 

Застрах.полица №20159BS0003 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

14. 

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 

128,40 неприложимо 
ЗК България Иншурънс АД 

Застрах.полица №202030000198 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

15. 

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 

11,50 неприложимо 

ЗК България Иншурънс АД 

Добавък към Застрах.полица 

№202030000198 от 23.01.2020 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

16. 

Застраховки на 

закупени по проекта и 

по мярка 19.1 

материални активи 

услуга директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

109,28 

неприложимо 

ЗК България Иншурънс АД 

Добавък към Застрах.полица 

ЗП №202030400199 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 



23 

 

№ 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 

бюджетно перо 7.1. 

17. 

Бюджетен ред 7.1. 

Разходи за работа в 

мрежа - работни срещи 

на екипа на МИГ с 

колеги от МИГ от 

страната (по чл.9, ал.2, 

т.14 от Наредба № 1 

от 22.01.2016г.); 

услуга директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

182,00 

  
ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

18. 

Бюджетно перо 8.1 

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 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

360,00 неприложимо 

Ф.0000000145/26.06.2020г 

Асоциация Българска 

национална лидер мрежа 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 



24 

 

№ 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 

Членски внос 

19. 

1. Разходи за банкови 

такси за управление на 

сметки 

услуга директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

371,00 неприложимо ЦКБ АД 
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

20. 

2. Разходи за такси за 

издаване на изискуеми 

документи 

Такса публикуване  

ГФО 

услуга 
директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

50,00 неприложимо 

Платежно нареждане 

Б7951771/03.08.2020г. 

Б7951793/03.08.2020г. 

Б.0029302003/05.11.2020г. 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 

21. 

3. Разходи за такси за 

издаване на изискуеми 

документи 

Нотариална такса 

услуга директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 
32,00 

неприложимо Ф.0000035705/29.01.2020г 

Ф.0000036285/09.03.2020г  

Ф.0000038690/21.10.2020г. 

Ф.0000038876/05.11.2020г. 

Ф.0000038922/09.11.2020г. 

Магдалена Хаджиангелова 

Нотариус №439 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 

22. 

4. Разходи за такси за 

издаване на изискуеми 

документи 

Нотариална такса 

услуга директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

109,20 

неприложимо 
Ф.0000027490/02.04.2020г 

Данаил Главинов 

Нотариус №371 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 



25 

 

№ 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 

23. 

Бюджетен ред 

10.1.Разходи за 

мониторинг и оценка на 

стратегията за ВОМР за 

изпълнение на 

задълженията на МИГ 

по чл. 34, параграф 3, 

буква "ж" от Регламент 

(ЕС) 1303/2013 (по чл.9, 

ал.2, т.17 от Наредба 

№ 1 от 22.01.2016г.); 

 

 

 

 

услуга директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

1600,00 

  
ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

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 

24. Счетоводно обслужване 
услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

2000,00 неприложимо 
Договор №РД50-30/U-02 

27.04.2018г. 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 



26 

 

№ 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 

25. 

Разходи за закупуване 

на офис консумативи и 

канцеларски материали 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

825,55 неприложимо 

ф-ра 7000021623/08.04.2020 

ф-ра 7000022151/13.08.2020 

Ф.0870314057/23.12.2020г. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 

26. 
Разходи за закупуване 

на осветител за таван 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

108,33 неприложимо 
ф-ра 0000005421/03.07.2020 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 

27. 
Разходи за телефонни 

услуги 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

662,85 неприложимо 

Договор№505649543/30.10.2019г. 

А1 България ЕАД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 

28. 
Разходи за куриерски 

услуги 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

439,52 неприложимо 

 

Еконт експрес ООД 

Български пощи АД 

Ди Зи Трейд ЕООД 

Шаренкапови 7 ЕООД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 

29. 
Разход за интернет 

услуги/офис/ 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

252,00 неприложимо 

 

Договор №ОП-510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 



27 

 

№ 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 

 

30. 
Разход за наем на офис 

помещение 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

576,60 неприложимо 

 

Договор №ОП-510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 

31. 
Разход за 

ел.енергия/офис/ 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

536,43 неприложимо 

 

Договор №ОП-510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 

32. 
Разход за природен 

газ/офис/ 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

317,70 неприложимо 

 

Договор №ОП-510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 

33. Разход за вода/офис/ 
услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

218,62 неприложимо 

 

Договор №ОП-510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 
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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 

 

 

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) 

 

34. 

Бюджетен ред 

1.1.Анализ : 

1.Проучване и анализ 

на предоставените 

социал-ни услуги на 

територия-та на МИГ 

Самоков (по чл.9, ал.3, 

т.1 от Наред-ба № 1 от 

22.01.2016г.); 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

4691,00 неприложимо 

 

Договор №РД50-30/GD-43от 

08.10.2020г. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

35. 

Бюджетен ред 

1.2.Анализ : 

2.Иновационен 

потенциал на микро 

предприятията от 

територията на МИГ 

Самоков (по чл.9, ал.3, 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

4691,00 неприложимо 

 

 

 

 

Договор №РД50-30/GD-43от 

08.10.2020г. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 
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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 

т.1 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

 

 

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

36. 

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 

1335,00 

 
неприложимо 

 

РД 50-30/U-01 от 27.04.2018 г., и 

доп споразумение №1 от 

24.02.2020 

Ведена – Информационни 

системи и решения ЕООД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г.. 

37. 

Бюджетен ред 

2.2.Разходи за домейн и 

хостинг 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

134,75 неприложимо 

РД 50-30/U-30 от 10.07.2020 г. 

Ведена – Информационни 

системи и решения ЕООД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

38. 

Публикации и 

излъчвания в медиите- 

Раздел 2 т.2 бюджетен 

ред 2.4 публикации във 

вестник 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

1016,67 неприложимо 

РД 50-30/U-26 от 11.06.2020г. 

„Си Медия 7” ЕООД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г 
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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 

39. 

Публикации и 

излъчвания в медиите- 

Раздел 2 т.2 бюджетен 

ред 2.4 публикации във 

вестник 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

610,00 неприложимо 

РД 50-30/U-29 от 01.07.2020 г. 

„Приятел 21” ЕООД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

40. 

Публикации и 

излъчвания в медиите- 

Раздел 2 т.2 бюджетен 

ред 2.5 излъчвания в 

медии 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

2825,00 неприложимо 

РД 50-30/U-28 от 01.07.2020 г. 

„Сателитни системи” ООД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

41. 

Отпечатване на 

информационни и 

рекламни  материали и 

др., свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ- 

Раздел 2 т.2 бюджетен 

ред 2.6 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

5574,00 неприложимо 

РД 50-30/U-27 от 01.07.2020 г. 

„СТОЙЧЕВ АРТ” ЕООД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

 

Бюджетен ред 3 Разходи за популяризиране, информиране и публичност (по чл.9, ал.3, т.2 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 

42. 

Бюджетен ред 

3.1Празник на МИГ 

Самоков-  Публично 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

7870,00   
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-
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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 

събитие за 

популяризиране на 

територията, на СВОМР 

и МИГ, на местни 

продукти и обичаи  - 

логистика - осигуряване 

на зала/място,  

техническо оборудване, 

кетеринг, рекламни 

материали,  хонорари за 

експерти, водещи и др.) 

 

т.3 203/24.02.2020г. 

43. 

Бюджетен ред 3.2. 

Организиране на 

обучение на местни 

лидери и бенефициенти 

- провеждане  на 

еднодневно обучение - 

зала, кафе паузи, обяд, 

консумативи, лектор - 

за най-малко 10 

участници 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

1191,67 неприложимо 

РД 50-30/U-33 от 12.10.2020 г. 

СМТ – България ЕООД, ЕИК 

120609198 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

44. 
Бюджетен ред 3.3. 

Информационни срещи/ 

 

услуга 

директно 

възлагане, 
290,00 неприложимо 

РД 50-30/U-31 от 16.09.2020 г. 

НЧ „Христо Ботев -1928”- с. 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 
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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 

семинари - провеждане 

на еднодневна 

информационна среща / 

семинар за най-малко 

20 участници - кафе 

пауза, наем зала в с. 

Говедарци 

 

чл.20, ал.4, 

т.3 

Говедарци 

 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

45. 

Бюджетен ред 3.3. 

Информационни срещи/ 

семинари - провеждане 

на еднодневна 

информационна среща / 

семинар за най-малко 

20 участници - кафе 

пауза, наем зала в с. 

Бели Искър 

 

 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

290,00 неприложимо 

РД 50-30/U-32 от 17.09.2020 г. 

НЧ „Стойне Ангелов -1932”- с. 

Бели Искър 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 

46. 

Бюджетен ред 3.4. 

Пресконференция за 

местната общност - 

провеждане на 

еднодневна 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

698,00  

 

 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

203/24.02.2020г. 
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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 

информационна 

конференция за най-

малко 50 участници - 

кафе пауза, наем зала, 

техническо 

обезпечаване на 

събитието 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО! 
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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 

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), 
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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. 

 

 

Дата30.06.2021 г.                  Представляващ възложителя:………./П/………….. 

                                                                                                                                                                                               (Владимир Георгиев) 

 


