
                                                             
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 2022 г. 

№ Предмет 

Обект 

(строител 

ство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлаганет

о 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/прогно

зна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

Номер и дата на договор 

за обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източ

ник на 

финан

сиране 

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) 

I. ТЕКУЩИ 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 по по 

процедура BG06RDNP001 – 19.371 

„МИГ САМОКОВ – Мярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на 

горски продукти“ 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за двата 

етапа на оценка 

 

 

Заповед 

№24/10.12.2021 г 

Договор № РД 50-30/ 

GD-64 от 10.12.2021 г. 

Преслав Гайдарски 
Платена сума по договора  

- 179,00  лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 



2 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлаганет

о 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/прогно

зна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

Номер и дата на договор 

за обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източ

ник на 

финан

сиране 

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) 

2. 

Участие в работата на КППП като 

външен експерт – оценител по 

процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по по 

процедура BG06RDNP001 – 19.371 

„МИГ САМОКОВ – Мярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на 

горски продукти“ 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за двата 

етапа на оценка 

 

 

Заповед 

№24/10.12.2021 г 

Договор № РД 50-30/ 

GD-65 от 10.12.2021 г. 

Мария Джамбазова 
Платена сума по договора  

- 89,50  лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

3. 

Участие в работата на КППП като 

външен експерт – оценител по 

процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по по 

процедура BG06RDNP001 – 19.371 

„МИГ САМОКОВ – Мярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на 

горски продукти“ 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнаграждение 

179,00  лева за 

оценен проект от 

оценител и за двата 

етапа на оценка 

 

. 

Заповед 

№24/10.12.2021 г 

Договор № РД 50-30/ 

GD-66 от 10.12.2021 г. 

Кирил Доганов 
Платена сума по договора  

- 89,50  лв 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

4 

3.2.Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от работодателя 

на експерти, свързани с прилагането 

на стратегията за извършване на 

арбитраж (етап ТФО)                                                                   

Услуга директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП  

179,00 2022г 

0 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

5. 

3.3 Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от работодателя 

на експерти, свързани с прилагането 

на стратегията - членове на комисията 

за подбор на проекти различни от 

оценителите - председател и секретар 

Услуга директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 
400,00 2022г 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлаганет

о 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/прогно

зна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

Номер и дата на договор 

за обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източ

ник 

на 

финан

сиран

е 

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) 

6. 

4.1.Разходи за командировки на екипа 

и членовете на колективния върховен 

орган на МИГ съгласно Наредбата за 

командировките в страната, приета с 

Постановление № 72 на 

Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, 

бр. 11 от 1987 г.) 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

3 600,00 неприложимо 

Извършени разходи 

3288,80лв. 
ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

7. 

5.1.Офис оборудване – климатик 

енергиен клас А++ за офис 

помещението за дейността на МИГ 

Самоков 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

1799,16 2022г 

Договор № РД 50-30/ 

U-59 от 20.06.2022 г. 

 „Хаос Клима” ЕООД 

ЕИК205016099 
1799,16 лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

8. 5.2.Офис обзавеждане – щори Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

344,58 2022г 

Договор № РД 50-30/ 

U-51 от 16.05.2022 г. 

„РОЛПЛАСТ” ЕООД 

ЕИК130355595 
344,58лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

9. 

6.1. Разходи за закупуване на един лек 

автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 

места на стойност до 30 000 лв. за 

МИГ, които нямат закупен лек 

автомобил по реда на Наредба № 23 

от 2009 г. 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

23333,33 2022г. 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

10. 6.2.Годишна винетна такса Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

97,00 2022г. 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 



4 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлаганет

о 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/прогно

зна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

Номер и дата на договор 

за обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източ

ник на 

финан

сиране 

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) 

11. 6.3.Технически преглед Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

50,00 2022г. 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

12. 

6.4.Разходи за техническо 

обслужване, включващо: смяна на 

масло, профилактика, комплект гуми 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

400,00 2022г. 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

13. 6.5.Застраховка Каско Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

600,00 2022г. 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

14. 

7.1.Разходи за застраховане на 

закупени след подписване на договора 

за изпълнение на стратегия ДМА, 

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.); 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 
3000,00 2022г. 

Застрахователна полица 

№22159BS0015/ 

11.10.2022г.  

39,68лв. 

82,12лв. 

 128,40лв. 

 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

15. 
8.1.Обучение за екипа и членовете на 

КВО в чужбина. 
Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

14 261,64 2022г. 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

16. 

9.1.1 Провеждане на еднодневна 

работна среща за най-малко 10 

участници – кафе-пауза, наем на зала 
Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

303,33 неприложимо 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

17. 
9.1.2.Участие в срещи, организирани 

от други МИГ 
Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

1 426,67   неприложимо 

Извършен разход  
1 379,97лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 
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18. 

10.1. 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: 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 
1 000,00 неприложимо 

 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

19.  10.2. заплащане на такси за участие Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

500,00 неприложимо 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

20. 
  10.3. годишен членски внос в 

асоциация ЛИДЕР мрежа 
Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

360,00 неприложимо 

Извършен разход 

360.00лв. 
ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

21. 

 10.4. разходи за командировки на 

екипа и членовете на колективния 

върховен орган на МИГ  

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

3 000,00 неприложимо 

Извършени разходи 

237,06лв. 

922,20лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

22. 

Финансови разходи, в т. ч. банкови 

такси за управление на сметки, такси 

за издаване на изискуеми документи  

(по чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба №1) 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

1 000,00 неприложимо 

Извършени разходи 

235,60лв. 

72.60лв. 

107.80 лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

23. 

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 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 
1 700,00 2022г. 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

 

II. 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) 

 

22. 

1.1.Проучване и анализ на тема 

"Идентифициране на 

предизвикателства и възможности 

за предотвратяване 

обезлюдяването на селата чрез 

стимулиране на жителите в 

оживяване на територията" 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

4 691,00 2022г. 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлаганет

о 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/прогно

зна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

Номер и дата на договор 

за обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източ

ник на 

финан

сиране 

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) 

24. 

1.2.„Изследване за създаване на 

инвестиционен профил 

посредством анализ на 

инвестиционните характеристики 

на територията на МИГ “ 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

4 691,00 2022г. 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

25. 
2.Разходи за поддържане на интернет 

страница по чл. 9, ал. 3, т.2, а) 
Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

890,00 2022г. 

Договор №РД50-30/U-

07 от 10.12.2018г. 

„Ведена – 

.информационни системи 

и решения” ЕООД 

ЕИК175199193 890,00лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

26. 3.Разходи за домейн и хостинг Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

182.17 2022г. 

Договор №РД50-30/U-

52 от 16.05.2022г. 

„Ведена – 

информационни системи 

и решения” ЕООД 

ЕИК175199193 182,17лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлаганет

о 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/прогно

зна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

Номер и дата на 

договор за обществена 

поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източ

ник на 

финан

сиране 

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) 
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27. 

4.Публикация в регионални медии -  

Предоставяне на информация за 

проекта чрез регионални медии, като 

съдържанието на публикацията във 

вестници е до 3 страници А4 по чл. 9, 

ал. 3, т.2, б)  

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

4500,00 2022г. 

ДОГОВОР 

№ РД 50-30 / U-53 от 

16.05.2022г. 

360,00лв. 

ДОГОВОР 

№ РД 50-30 / U-47 от 

24.01.2022г. 

360,00лв. 

„АВС КО“ ООД 

ЕИК130921495 
 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

28. 

 

5.Излъчване в регионални медии-

Предоставяне на информация за 

проекта чрез регионални медии. 

 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

10170,00 2022г. 

Договор № РД 50-30 / 

U-48  от 01.04.2022г. 

“САТЕЛИТНИ 

СИСТЕМИ” EООД  

ЕИК  831114006 

10170,00лв. 

1695,00лв. 
 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

29. 6. Изработване на рекламни артикули Услуга 

Събиране 

на оферти с 

обява, 

чл.20, ал.3, 

т.2 от ЗОП 

5276.66 2022г. 

Договор № РД 50-30 / 

U-60 от 29.08.2022г. 

Стойчев Арт ЕООД 

ЕИК200467568 

6326,00 лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлаганет

о 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/прогно

зна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

Номер и дата на 

договор за обществена 

поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източ

ник на 

финан

сиране 

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) 

30. 

 2.6.Разходи за писмени преводи (чл. 

9, ал. 3, т.2, г) /включително и от 

незаклети преводачи/  

 

 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

380,00 неприложимо 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 
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31. 

2.7.Разходи за устни преводи (чл. 9, 

ал. 3, т.2, г)  

 

 

 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

680,00 неприложимо 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

Други разходи за популяризиране, информиране и публичност по чл. 9, ал. 3, т.2, ж): 

32. 2.8.Филм  Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 
7083,33 2022г. 

Договор № РД 50-30 / 

U-54  от 09.06.2022г. 

„Домишляров” ЕООД  

ЕИК 206718073 
8500,00 лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

33. 2.9.Рекламен клип Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 1361,66 2022г. 

Договор № РД 50-30 / 

U-48  от 01.04.2022г. 

“САТЕЛИТНИ 

СИСТЕМИ” EООД  

ЕИК  831114006 

0.00лв. 
 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлаганет

о 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/прогно

зна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

Номер и дата на договор 

за обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източ

ник на 

финан

сиране 

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) 

34. 

2.10.Провеждане на събития 

(празници/фестивали/изложения и 

други). 

Организиране празник "Мост между 

поколенията" 

Разходите включват: 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 
7916,66 2022г. 

Договор №РД50-30/U-

63/06.12.2022г 

„Дани Базер Шоу” ЕООД  

9 500,00 лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 



9 

 

35. 

 Организиране на 

работни/информационни срещи (за 

най-малко десет участници)-кафе-

пауза, наем на зала 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

728,00 неприложимо 

Договор №РД50-30/U-

58/20.06.2022г.ЕТ “56-

Христо Мишков” ЕИК 

040669066 152,00лв. 

Договор №РД50-30/U-

57/20.06.2022г 

ЕТ Соня Попова-Соти 

ЕИК 130199675 152,00лв. 

Договор№РД 50-30/U-

55/20.06.2022г. 

НЧ Възраждане-2016 

ЕИК177036992 

152,00лв. 

Договор №U-

56/20.06.2022г. 

„НЧ Виделина-1937” 

ЕИК000762794 

152,00лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

36. 

 Организиране на информационни 

срещи/семинари   (за най-малко 

двадесет участници) -кафе-пауза, наем 

на зала 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

582,00 неприложимо 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлаганет

о 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/прогно

зна дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

Номер и дата на договор 

за обществена поръчка 

(в случай, че е подписан) 

Източ

ник на 

финан

сиране 

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) 

37. 

Организиране на еднодневни 

информационни конференции (за най-

малко петдесет участници) -кафе-

пауза, наем зала, техническо 

обезпечаване на събитието 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 
698,00 неприложимо 

0 ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 

38. 

 Провеждане на еднодневно обучение 

– зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, 

лектор 

(за най-малко десет участници) 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 
1 430,00 неприложимо 

Договор №РД 50-30/U-

61/20.09.2022г. 

„СМТ-БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, ЕИК 120609198 

1191,67 лв. 

ПРСР  

2014-

2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

347/25.03.2022г. 
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ПОДМЯРКА 19.3 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителство

, доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

общественат

а 

поръчка/сто

йност на 

сключения 

договор 

(в лева без 

ДДС) 

Номер, 

дата и вид 

на акта за 

стартиране 

на 

обществен

ата 

поръчка/п

рогнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планирани

те 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. 

Бюджетен ред 3.1. Закупуване на 8 

броя дървени павилиони. 

Павилионите са предназначени за 

провеждането на  три двудневни 

фестивала. Фестивал на картофа, 

фестивал на билките и фестивал на 

занаятите. 

доставка 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

24040,00 
Месец март 

2022г. 

 

Договор РД 50-87/U-

4 /11.11.2022г. 

ТИС ЕООД 

ЕИК122036352 

 Извършен разход 

24040,00лв. 

ПРСР  

2014-2020г. 

Подмярка 19.3 

Административен 

договор  РД50-87/ 

28.07.2021г. 

 

2. 
Бюджетен ред 3.2. Закупуване на рол 

банер 
доставка 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

1350,00 2022г. 

0 
ПРСР  

2014-2020г. 

Подмярка 19.3 

Административен 

договор  РД50-87/ 

28.07.2021г. 
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3. 

Бюджетен ред 3.3. 3.3. Фотоапарат с 

характеристики: Сензор: 24.2MP 

(CMOS Bayer RGB) 

Размер на сензора: 1.5x кроп (23.5 x 

15.7mm) APS-C 

Видео: UHD 4K (3840 x 2160) 30p / 

Full HD 60p 

Визьор : 0.39" OLED с 2.36 млн. т. 

0.62x 

Обективи: Fujifilm X 

Автофокус: Хибриден AF с 425 

избираеми т. с фазова детекция 

Серийно снимане: до 8 к/сек 

Макс. ск. на затвора: 1/4000 сек 

(1/32000 сек електронен) 

X-синхрон: до 1/180 сек 

Памет: 1х SD/SDHC/SDXC (UHS-I) 

ISO: 200 - 12800 (100 - 51200) 

доставка 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

515,83 
Месец март 

2022г 

0 

ПРСР  

2014-2020г. 

Подмярка 19.3 

Административен 

договор  РД50-87/ 

28.07.2021г. 

 

4. 

Бюджетен ред 3.13. Застраховка на 

придобитите материални активи по 

проекта на  МИГ „Самоков“ 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

400,00 2022г 

0 
ПРСР  

2014-2020г. 

Подмярка 19.3 

Административен 

договор  РД50-87/ 

28.07.2021г. 

 

5. 

Бюджетен ред 4.1. Извършване на 

проучване и анализ на традиционния 

местен поминък на територията на  

МИГ "Ардино-Джебел" и МИГ 

"Самоков".  Също така ще се проучи 

сред местното население, местните 

институции, български и 

чуждестранни туристи влиянието, 

което би оказало подобен вид 

атракции свързани с традиционния 

местен поминък. Препоръки за 

подобряване на туристическия 

потенциал на територията на 

партньорите по проекта. 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

4691,00 2022г. 

Договор №РД 50-

87/U-1 от 

28.06.2022г. 

„Амала Крафт” 

ЕООД 

ЕИК 206931580 

Извършен разход 

4691,00лв. 

ПРСР  

2014-2020г. 

Подмярка 19.3 

Административен 

договор  РД50-87/ 

28.07.2021г. 

 

6. 

Бюджетен ред 5.1. Изготвяне на 

съвместна стратегия за стимулиране 

на популяризирането и развитието на 

туризма на териториите на МИГ 

партньори по проекта 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 
5012,00 2022г. 

Граждански договор 

РД50-87/GD-1 

/18.11.2022г. 

Милена Иванова 

Христова 

5370,00лв. 

ПРСР  

2014-2020г. 

Подмярка 19.3 

Административен 

договор  РД50-87/ 

28.07.2021г. 
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7. 

Бюджетен ред 5.3. Отпечатване на 

каталог с подробна информация за 

традиционния местен поминък на 

териториите на МИГ "Ардино-

Джебел" и МИГ "Самоков". 

Дейността се изпълнява от МИГ 

"Самоков". 

услуга 

Събиране на 

оферти с 

обява, чл.20, 

ал.3, т.2 от 

ЗОП 
16650,00 2022г. 

0 

ПРСР  

2014-2020г. 

Подмярка 19.3 

Административен 

договор  РД50-87/ 

28.07.2021г. 

 

8. 

Бюджетен ред 5.4 Три двудневни 

фестивали за експониране и запазване 

на местния традиционен поминък. 

Фестивали ще са три на брой - и трите 

ще са свързани с традиционния 

местен поминък - Фестивал на 

картофа, Фестивал на билките, 

Фестивал на занаятите 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

11250,00 2022г. 

№ РД 50-87 / U-2 

от 25.08.2022г. 

НЧ „ХРИСТО 

БОТЕВ-1928” 

с.Говедарци- 

фестивал на 

билките - 4 500 лв. 

№ РД 50-87 / U-5 

от 11.11.2022г. 

„КиК Маркетинг” 

ЕООД 

4500,00лв. 

ПРСР  

2014-2020г. 

Подмярка 19.3 

Административен 

договор  РД50-87/ 

28.07.2021г. 
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9. 

Организиране и провеждане на 

обучения, семинари, съвместни 

събития и партньорски срещи 

- Бюджетен ред 6.1. Организиране на 

съвместни срещи на партньорите по 

проекта (за стартиране на 

дейностите, за проследяване на 

изпълнението на проекта и за 

приключване на проекта). Нейното 

изпълнение включва извършването 

на разходи за наем на зала, кафе 

паузи, консумативи и хартия (за най-

малко десет участника). 

- Бюджетен ред 6.3. Организиране и 

провеждане на две пресконференции 

за над 50 души всяка на територията 

на всяка МИГ – партньор. Първата 

пресконференция има за цел 

запознаване на местните жители с 

целите на проекта при неговото 

стартиране, а втората 

пресконференция има за цел 

представяне на постигнатите по 

проекта резултати.  

- Бюджетен ред 6.5. Организиране 

на среща с представители на 

местни производители, читалища, 

туристически дружества, 

желаещи да се включат в проекта 

(еднодневна среща/семинар - зала, 

кафе паузи, консумативи и хартия 

за най-малко 20 участници). 

-  

- - 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 182,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1396,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291,00 

 

 

ПРСР  

2014-2020г. 

Подмярка 19.3 

Административен 

договор  РД50-87/ 

28.07.2021г. 
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10. 

Дейности по информираност и 

публичност 

Бюджетен ред 7.1. Публикуване на 

информация на територията на МИГ 

"Самоков" за стартирането на проекта 

и покани за интересуващите се да 

вземат участие в него. 

Бюджетен ред 7.2. Изготвяне на 

информационна табела. 

Бюджетен ред 7.3. Изготвяне на 

информационна брошура за проекта, 

която ще се разпространява на 

териториите на партньорите. 

Брошурата е от 8 страници с пълна 

информация относно проекта и 

партньорите. 

Бюджетен ред 7.4. Изработване на 

комплект рекламни материали за 

популяризиране на проекта  

услуга 

Събиране на 

оферти с 

обява, чл.20, 

ал.3, т.2 от 

ЗОП 

900,00 

 

 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

 

2000,00 

 

 

 

 

 

5260,00 

2022г 

0 

ПРСР  

2014-2020г. 

Подмярка 19.3 

Административен 

договор  РД50-87/ 

28.07.2021г. 

 

11. 

Възнаграждения, свързани с 

координацията по проекта  

Бюджетен ред 8.3. и 8.4. Разходи за 

координация на проекта 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

9671,22 07.2021г. 

Граждански 

договор№BG06RDNP

001-19.355-0010-

GD1/28.07.2021г. 

Граждански 

договор№BG06RDNP

001-19.355-0010-

GD2/28.07.2021г. 

 

 

ПРСР  

2014-2020г. 

Подмярка 19.3 

Административен 

договор  РД50-87/ 

28.07.2021г. 

 

12. 

Бюджетен ред 9.2. Командировки в 

страната, свързани с изпълнение на 

дейностите по проекта.  1 дни за един 

човек, без нощувка 10Х10 + 10Х20 = 

300 лева, 2 дни за един човек, с 1 

нощувка 1Х70+2Х20+2Х30=170 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 
470,00 2022г. 

0 

ПРСР  

2014-2020г. 

Подмярка 19.3 

Административен 

договор  РД50-87/ 

28.07.2021г. 
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Предходна календарна година 2021 г. 

№ Предмет 

Обект 

(строителство

, доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стой

ност на 

сключения 

договор 

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогноз

на дата на 

стартиране (за 

планираните 

ОП) 

 

 

 

Номер и дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 

(в случай, че е 

подписан) 

Източник 

на 

финансира

не 

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 - 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" 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнагражден

ие 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/GD45 от 

01.12.2020 г. 

Иванка Стоянова 

Христова-Вукова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г.. 

2. 

Участие в работата на 

КППП като външен експерт 

– оценител по процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнагражден

ие 179,00  лева 

за оценен 

проект от 

оценител и за 

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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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" 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума 

по договора  - 

179,00    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, 

включително чрез 

професионална ориентация 

и валидиране на 

придобитите компетенции" 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнагражден

ие 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. 

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 

Възнагражден

ие 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 

Възнагражден

ие 179,00  лева 

за оценен 

Заповед 

№06/02.04.2021 г 

РД 50-30/GD52 от 

02.04.2021 г. 

Ирина Григорова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-
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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“ 

експерт – 

оценител 

проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума 

по договора  - 

179,00  лв. 

Кръстева 258/29.03.2021г. 

6 

Участие в работата на 

КППП като външен експерт 

– оценител по процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ по процедура № 

BG05M9OP001-1.086 

„МИГ Самоков - 

Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените" 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнагражден

ие 179,00  лева 

за оценен 

проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума 

по договора  - 

537,00  лв. 

Заповед 

№4/24.02.2020 г 

Граждански 

договор №РД50-

30/GD-

48/24.02.2021г. 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

7 

Участие в работата на 

КППП като външен експерт 

– оценител по процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ по процедура № 

BG05M9OP001-1.086 „МИГ 

Самоков - Приспособяване 

на работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените" 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнагражден

ие 179,00  лева 

за оценен 

проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума 

по договора  - 

626,50  лв. 

Заповед 

№4/24.02.2020 г 

Граждански 

договор №РД50-

30/GD-

49/24.02.2021г. 

Милена Емилова 

Захариева 

 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 
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8 

Участие в работата на 

КППП като външен експерт 

– оценител по процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ по процедура № 

BG05M9OP001-1.086 „МИГ 

Самоков - Приспособяване 

на работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените" 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнагражден

ие 179,00  лева 

за оценен 

проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума 

по договора  - 

626,50  лв. 

Заповед 

№4/24.02.2020 г 

Граждански 

договор №РД50-

30/GD-

50/24.02.2021г. 

Милена Емилова 

Захариева 

 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

9 

КППП като външен експерт 

– оценител по процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ по по процедура 

BG05M9OP001-2.087 

Мярка 1.3.2.3 „По- добра 

грижа за хора с увреждания 

и хора над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване чрез 

осигуряване на достъп до 

услуги за социално 

включване и 

здравеопазване” 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнагражден

ие 179,00  лева 

за оценен 

проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума 

по договора  - 

179,00лв. 

Заповед 

№15/22.06.2021 г 

Граждански 

договор №РД50-

30/GD-

60/23.06.2021г. 

Димитрина 

Иванова Маринова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

10 

КППП като външен експерт 

– оценител по процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ по по процедура 

BG05M9OP001-2.087 

Мярка 1.3.2.3 „По- добра 

грижа за хора с увреждания 

и хора над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване чрез 

осигуряване на достъп до 

услуги за социално 

включване и 

здравеопазване 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнагражден

ие 179,00  лева 

за оценен 

проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума 

по договора  - 

179,00  лв. 

Заповед 

№15/22.06.2021 г 

Граждански 

договор №РД50-

30/GD-

61/23.06.2021г. 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 



19 

 

11 

КППП като външен експерт 

– оценител по процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ по по процедура 

BG06RDNP001 – 19.371 

„МИГ САМОКОВ – 

Мярка 8.6 „Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти“ 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнагражден

ие 179,00  лева 

за оценен 

проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума 

по договора  - 

179,00  лв. 

Заповед 

№13/11.06.2021 г 

Граждански 

договор №РД50-

30/GD-

59/11.06.2021г. 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

12 

КППП като външен експерт 

– оценител по процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ по по процедура 

BG06RDNP001 – 19.371 

„МИГ САМОКОВ – 

Мярка 8.6 „Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти“ 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнагражден

ие 179,00  лева 

за оценен 

проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума 

по договора  - 

89,50  лв. 

Заповед 

№13/11.06.2021 г 

Граждански 

договор №РД50-

30/GD-

56/11.06.2021г. 

Мария Влайкова 

Джамбазова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

13 

КППП като външен експерт 

– оценител по процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ по по процедура 

BG06RDNP001 – 19.371 

„МИГ САМОКОВ – 

Мярка 8.6 „Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

Услуга Граждански 

договор с 

външен 

експерт – 

оценител 

Възнагражден

ие 179,00  лева 

за оценен 

проект от 

оценител и за 

двата етапа на 

оценка 

 

Платена сума 

по договора  - 

179,00  лв. 

Заповед 

№13/11.06.2021 г 

Граждански 

договор №РД50-

30/GD-

57/11.06.2021г. 

Кирил Иванов 

Доганов 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 
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търговията на горски 

продукти“ 

14

. 

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 

документи, наръчници и 

др 

Услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

3780,00 

 
Неприложимо  

РД 50-30/GD-55 от 

01.06.2021г. 

Мария Ангелова 

Гурманова 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

15

. 

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. 

16 
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. 

17 
Бюджетен ред 5.3.  

Офис оборудване- лаптоп 
услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

3747,50 - 

Договор №РД50-

30/U-45  от 

28.09.2021г. 

„Норди -7” ООД с 

ЕИК 200177698 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

18 

Бюджетен ред 6.1. Разходи 

за застраховане на закупени 

след подписване на 

договора за изпълнение на 

стратегия ДМА, 

включително и по Наредба 

№ 23 от 2009 г. до срока, 

определен за задължително 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

125,88 

 

88,68 

 

82,12 

 

 

 

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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застраховане съгласно 

същата наредба;  (по чл.9, 

ал.2, т.11 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

 

 

 

109,28 

 

ЗК Уника АД 

Застрахователна 

полица 

№21159BS0010 

 

ЗК България 

Иншурънс 

Застрах.полица 

№210304100109/17.

12.2021г. 

 

 

19

. 

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 

1191,67 неприложимо 

Договор №50-

30/U-

43/23.07.2021г. 

ФРМС КОНСУЛТ 

ЕООД 

ЕИК 131083116 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

20

. 

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 

1743,33 неприложимо 

Договор №50-

30/U-

43/23.07.2021г. 

ФРМС КОНСУЛТ 

ЕООД 

ЕИК 131083116 

ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

21

. 

Бюджетен ред 7.3. 

Обучение за екипа и 

членовете на КВО в 

чужбина.            

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

19000,00  - 
ПРСР  

2014-2020г. 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

22

. 

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 

23

. 

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 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

360,00 неприложимо 

Ф.0000000190/24.0

6.2021г 

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. 
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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 

24 

Бюджетен ред 9.1.  
Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за 

управление на сметки (по 

чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба 

№1) 

 

 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

188,90 

109,90 

110,90 

неприложимо ЦКБ АД 
ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

25

. 

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 

 

6,00 

неприложимо Ф.0000039814/21.0

1.2021г 

Ф.0000040184/17.0

2.2021г  

Ф.0000040674/26.0

3.2021г. 

Ф.0000043557/25.1

0.2021г. 

Магдалена 

Хаджиангелова 

Нотариус №439 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

26

. 

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 

 

 

 

РД 50-30/GD-63 от 

18.11.2021г. 

Йоана Иванова 

Спасова 

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 

27

. 
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-

258/29.03.2021г 
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28

. 

Разходи за закупуване на 

офис консумативи и 

канцеларски материали 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

336,80 

 

 

469,84 

 

194,97 

 

 

неприложимо 

 

Ф.7000023062/04.0

3.2021 

ф.7000023333/10.0

6.2021 

ф.7000023589/31.0

8.2021г.  

ф.7000023664/20.0

9.2021г. 

ф.7000023668/23.0

9.2021г. 

ф.7000023942/03.1

2.2021г. 

ф.0000053970/10.1

2.2021г. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

29

. 

Разходи за телефонни 

услуги 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

397,50 

 

162,60 

 

162,98 

 

неприложимо 

Договор№5056495

43/30.10.2019г. 

А1 България ЕАД 

 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

30

. 

Разходи за куриерски 

услуги 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

201,82 

 

110,14 

 

79,83 

неприложимо 

 

Еконт експрес 

ООД 

СПИДИ АД 

 

Еконт експрес 

ООД 

 

Еконт експрес 

ООД 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

31

. 

Разход за интернет 

услуги/офис/ 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

151,20 

 

63,00 

63,00 

неприложимо 

 

Договор №ОП-

510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

32

. 

Разход за наем на офис 

помещение 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

345,96 

 

144,15 

144,15 

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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33

. 
Разход за ел.енергия/офис/ 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

341,83 

 

155,35 

260,49 

неприложимо 

 

Договор №ОП-

510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г 

34

. 

Разход за природен 

газ/офис/ 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

415,39 

 

13,80 

508,33 

неприложимо 

 

Договор №ОП-

510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г - 

35

. 
Разход за вода/офис/ 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

76,01 

 

21,80 

неприложимо 

 

Договор №ОП-

510/03.10.2016г. 

Община Самоков. 

 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

36

. 
Разход за КЕП 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

111,00 неприложимо 

Ф.0000330677/28.0

9.2021г. 

Инфонотари ЕАД 

ЕИК 131276827 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

37

. 

Разход за ремонт на 

климатик в офис 

услуга 

 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

т.3 

 

120,00 неприложимо 

Ф.0000000547/06.0

7.2021г. 

Съни Мейкъп 

ЕООД 

ЕИК 201177137 

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) 

 

38

. 

Бюджетен ред 1.1.Анализ : 

1 „Нематериалното 

културното наследство на 

територията на МИГ 

Самоков– разработване на 

концепция за опазване и 

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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популяризирането му чрез 

проекти по СВОМР”(по 

чл.9, ал.3, т.1 от Наредба № 

1 от 22.01.2016г.);     

39

. 

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 

40

. 

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 

1068,00 

 
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 

41

. 

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 

42

. 

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 

 

162,75 

 

900,00 

неприложимо 

РД 50-30/U-35 от 

09.04.2021 г. 

„Приятел 21” 

ЕООД 

РД 50-30/U-42 от 

19.07.2021г. 

АВС КО ООД 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 
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РД 50-30/U-44 от 

07.09.2021г. 

АВС КО ООД 

 

43

. 

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 

2165,66 

10075,93 
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. 

44

. 

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 

Договор №50-

30/U-

41/25.06.2021г. 

СТОЙЧЕВ АРТ 

ЕООД  

ЕИК 200467568 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

 

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

45

. 

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  

Договор №РД50-

30/U-46  от 

13.12.2021г. 

Дани Лазер Шоу 

ЕООД 

ЕИК202555593 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-

258/29.03.2021г. 

46

. 

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 

Договор №50-

30/U-

43/23.07.2021г. 

ФРМС КОНСУЛТ 

ЕООД 

ЕИК 131083116 

ПРСР  
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Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-
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Информационни срещи/ 

семинари - провеждане на 

 

услуга 

директно 

възлагане, 

чл.20, ал.4, 

0,00 неприложимо 

Договор №50-

30/U-

43/23.07.2021г. 

ПРСР  

2014-2020 

Дог. РД50-30/ 

18.04.2018 

Зап. №РД09-
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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 

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 

еднодневна информационна 

среща / семинар за най-

малко 20 участници - кафе 

пауза, наем зала в с. 

Говедарци 

т.3 ФРМС КОНСУЛТ 

ЕООД 

ЕИК 131083116 

203/24.02.2020г. 
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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 

0 неприложимо 
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