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 СПИСЪК  

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

ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД” 

 За периода месец юли – месец септември 2022г. 

№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
НЕПРЕКИ РАЗХОДИ 

(чл.5, т.3 – съгласно чл.9, 

ал.2, т.3, 5, 6, 8, 10,12 и 18, 

Доставка/ 
Услуга 

Пряко 

договаряне, 

съгласно 

1856.13 
в т.ч.: 

01.01.2022г. 

 

 

 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение 

за изпълнение 
на стратегия за 

       
       ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

чл.6, ал.2 от Наредба №1 

от 22.01.2016г.) в т.ч.: 

- Разходи за услуги, 
непряко свързани с 

прилагане на 

стратегията (правни, 
счетоводни, одиторски и 

др.); 

- Разходи за наем на офис; 
- Разходи за комуникация 

и външни услуги (телефон, 

интернет, пощенски 

услуги, куриерски услуги, 
топло- и електроенергия, 

вода, охрана на офиса, 

електронен подпис и др.); 
- Разходи за закупуване на 

офис – консумативи и 

канцеларски материали;   

- Разходи за закупуване на 
гориво за лек автомобил; 

- Други непредвидени 

оперативни разходи, 
необходими за  

чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП, 

на основание 
чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 
- 

ВОМР  №РД 

50-

149/21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г., на 
УО на ПРСР, за 

одобрение на 

дейности и 
разходи по 

подмярка 19.4 

от ПРСР за 

2022г. 



Приложение 122_1.1 към Указанията 

3 

 

№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

функционирането на 

офиса. 

1.1 

ЕТ РИС 999 Д. Колев – Т. 

Борисова 
(разходи за охрана на 
офис) 

- - 

28.33 
32.50 
32.50 
30.00 

Договор за охрана 
на офис, чрез СОТ 

от 01.01.2018г. 

07.07.2022 
09.08.2022 
07.09.2022 
07.07.2022 

  

1.2. 
Община Любимец  
(разходи за наем на офис) 

- - 

17,81 
17,81 
17,81 
30,06 
30,06 
30,06 

Договор за наем от 

01.09.2015г. и 
Договор за наем от 

30.05.2016г. 

    14.07.2022 
10.08.2022 
16.09.2022 

    14.07.2022 
10.08.2022 
16.06.2022 

  

1.3. 
ВиК ЕООД  
(разходи за вода) 

- - 47,79 30.09.2022 
30.09.2022   

1.4. 

ЕВН България 

Електроснабдяване ЕАД 

(разходи за 

електроенергия) 

- - 
62,90 
103,12 
118,21 

31.07.2022 
31.08.2022 
30.09.2022 

31.07.2022 
31.08.2022 
30.09.2022 

  

1.5. 
ЕТ Мария Стратиева 
(канцеларски материали) 

- - 70,10 25.07.2022 
 

25.07.2022 
  

1.6. 
Разходи за гориво за лек 

автомобил - Петрол АД 
- - 

41.68 
83.32 

25.07.2022 
03.08.2022 

25.07.2022 
03.08.2022 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 41.67 
41.67 

07.09.2022 
16.09.2022 

07.09.2022 
16.09.2022 

1.7. 
Български пощи ЕАД 

(разходи за пощенски 

услуги) 
- - 

4.79 
2.57 

 

06.07.2022 
07.09.2022 

 

06.07.2022 
07.09.2022 

  

1.8. 
Еконт Експрес ООД 
(разходи за куриерски 
услуги) 

- - 
6.72 

 
28.09.2022 

 

28.09.2022   

1.9. БТК ЕАД - - 
21.55 
21.55 
21.55 

01.08.2022 
01.09.2022 
01.10.2022 

01.08.2022 
01.09.2022 
01.10.2022 

  

1.10. 
„Стойкоф2” ЕООД 
 (разходи за счетоводни 

услуги) 
- - 900.00 

04.01.2022 
 

04.01.2022   

2. 

Разходи за 
възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 
свързани с прилагането на 

стратегията (оценители, 

консултанти, външни 

експерти и други):  
Възнаграждения на 

Услуга 

Пряко 
договаряне-

чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 
чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

 
- 

01.01.2022г. 

 

 

 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  
№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

оценители на проекти:       

3. 

Разходи за 

възнаграждения и 
осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията (оценители, 
консултанти, външни 

експерти и други):  
Възнаграждения на 
членовете на КППП, 

различни от оценители на 

проекти. 

Услуга 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 
т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

- 01.01.2022г. 

 

 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 
21.10.2016г. 

Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

4. 

Разходи за командировки 
на екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган на МИГ: 
Командировки в страната 

на екипа и членовете на 

КВО на МИГ съгласно 

Наредбата за служебни 
командировки в страната. 

Услуга 

Пряко 
договаряне-

чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 
чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

20.00 
в т.ч. 

01.01.2022г. 

 

 

 

 
- 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  
№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1. 
Елена Георгиева 

Костадинова 
- - 

10.00 
10.00 

27.07.2022 
15.09.2022 

 

27.07.2022 
15.09.2022 

  

5. 

Разходи за командировки 

на екипа и членовете на 

колективния върховен 
орган на МИГ: 

Командировки в чужбина 

на екипа и членовете на 
КВО на МИГ, съгласно 

Наредбата за служебни 

командировки в чужбина. 

Услуга 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 
т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

- 01.01.2022г. 

 

 

 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

6. 

Разходи за закупуване на 
офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 
оборудване и обзавеждане:  
Актуализация на 

счетоводен продукт- 
Microinvest Delta Pro и 

ТРЗ и ЛС Pro. 

Услуга 

Пряко 
договаряне-

чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 
чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

-  01.01.2022г. 

 

 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  
№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

7. 
Разходи за лек автомобил 

Дачия Лоджи, закупен 

2017г.: 
Услуга 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 

-  02.03.2022 
 

Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 
21.10.2016г. 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Годишна винетна такса. т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

 

 

Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

8. 

Разходи за техническо 

обслужване на лек 

автомобил Дачия Лоджи, 
закупен 2017г., 

включващо: 
смяна масло, маслен, 

въздушен и горивен 
филтър; антифриз, 

спирачна течност и 

течност за чистачки; 
монтаж и демонтаж на 

гуми; смяна комплект 

накладки. 

Услуга 

Пряко 
договаряне-

чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 
ЗОП 

281.16  
в т.ч. 

01.07.2022г. 

 

 
- 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

8.1. Генади Ганчев 06 ЕООД - - 237.00 18.08.2022 
18.08.2022   

8.2. К И П ТЕСТ ООД - - 44.16 02.09.2022 
02.09.2022   

9. 
Разходи за застраховане на 

дълготрайни материални 

активи:  
Услуга 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 

766.83  
в т.ч. 

01.01.2022г. 
 

 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 



Приложение 122_1.1 към Указанията 

8 

 

№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Застраховане на 

дълготрайни материални 

активи (задължителни 
съгласно нормативната 

уредба), вкл.каско, ГО и 

др.необходими. 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

 
- 

Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

9.1. 
ДЗИ – Общо застраховане 

ЕАД 
- - 

531.66 
235.17 

 

24.08.2022 
24.08.2022 

 

24.08.2022 
24.08.2022 

 

  

10. 

Разходи за обучения на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган във връзка с 
прилагането на 

стратегията за местно 

развитие: 
Такси за участие в 

обучение или курсове 

Услуга 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 
чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

- 
 

01.01.2022г. 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

11. 

Разходи, свързани с 

публични отношения, 
разходи за организиране 

на срещи на МИГ, разходи 

за работа в мрежа, участие 
на екипа и членовете на 

Услуга 

Пряко 

договаряне-
чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 
ЗОП 

- 01.07.2022г. 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 
21.10.2016г. 

Заповед № РД 

09-348/ 
25.03.2022г. 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

колективния върховен 

орган в срещи с други 

МИГ и други:  
Провеждане на 

еднодневна работна 

среща за най-малко 10 
участници – кафе-пауза, 

наем на зала 

11. 

Разходи, свързани с 

публични отношения, 
разходи за организиране 

на срещи на МИГ, разходи 

за работа в мрежа, участие 
на екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган в срещи с други 
МИГ и други: 
Участие в срещи, 

организирани от други 

МИГ 

Услуга 

Пряко 

договаряне-
чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 
ЗОП 

- 01.07.2022г. 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 
21.10.2016г. 

Заповед № РД 

09-348/ 
25.03.2022г. 

12. 

Разходи за участие на 

МИГ в дейности на 

Националната и на 
Европейската селска 

Услуга 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 
т.13 от ЗОП/ 

- 
 

01.01.2022г. 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

мрежа за развитие на 

селските райони:  
Заплащане на такси за 
участие 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 
09-348/ 

25.03.2022г. 

13. 

Разходи за участие на 

МИГ в дейности на 
Националната и на 

Европейската селска 

мрежа за развитие на 

селските райони: 
Заплащане на годишен 

членски внос към 

Асоциация Българска 
национална Лидер мрежа. 

Услуга 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 
чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

-  - 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 
21.10.2016г. 

Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

14. 

Разходи за участие на 

МИГ в дейности на 

Националната и на 
Европейската селска 

мрежа за развитие на 

селските райони: 
Разходи за командировки 

на екипа и членовете на 

КВО на МИГ 

Услуга 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 
т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

-  01.01.2022г. 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

15. 

Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за 

управление на сметки, 
такси за издаване на 

изискуеми документи. 
Банка ДСК 

Услуга 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 
т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

107.00  30.09.2022 

 
30.09.2022 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

16. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност:  
Поддържане на 

електронна страница  на 

МИГ-Любимец-
Ивайловград 
Бурденис-ком ООД 

Услуга 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 
чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

222,50  04.01.2022г. 

 

 
04.01.2022г. 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

17. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 
публичност: 
Домейн и хостинг. 

Услуга 

Пряко 

договаряне-
чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 
ЗОП 

- 01.01.2022г. 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 
21.10.2016г. 

Заповед № РД 

09-348/ 
25.03.2022г. 

18. 
Разходи за 

популяризиране, 
информиране и 

Услуга 
Пряко 

договаряне-
чл.18, ал.1, 

 
1260,00  
в т.ч. 

01.01.2022г. 
 

 
-. 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

публичност: 
Предоставяне на 

информация за проекта 
чрез регионални медии, 

като съдържанието на 

публикацията във 
вестници е до 3 страници 

А4. 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

 Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

18.1. Марица прес ЕООД - - 
300.00 
300.00 
300.00 

11.07.2022 
25.07.2022 
02.08.2022 

11.07.2022 
25.07.2022 
02.08.2022 

  

18.2. Анастас-Ф ЕООД - - 360.00 26.07.2022 
26.07.2022   

19. 

Разходи за 

популяризиране, 
информиране и 

публичност: 
Подготовка и 
отпечатване 

трисекционни стенни 

календари. 

Услуга 

Пряко 
договаряне-

чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 
чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

 
1746,00 

 
15.08.2022 

 

 
15.08.2022 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 
21.10.2016г. 

Заповед № РД 

09-348/ 
25.03.2022г. 

20. 
Разходи за 

популяризиране, 

Услуга/Доставк

а 
Пряко 

договаряне-
1000,00  15.08.2022 

 
15.08.2022 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

Споразумение  
№РД 50-149/ 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

информиране и 

публичност: Подготовка и 

доставка на рекламни 
химикали. 

чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 
ЗОП 

2020г. 21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 
25.03.2022г. 

21. 

Разходи за 

популяризиране, 
информиране и 

публичност: Подготовка и 

доставка на рекламни 

картонени папки. 

Услуга/Доставк

а 

Пряко 

договаряне-
чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

 
400,00 

 
15.08.2022 

 
15.08.2022 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 
21.10.2016г. 

Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

22. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 
публичност: Подготовка и 

доставка на рекламни 

текстилни торби. 

Услуга/Доставк
а 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 
т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

 
600,00 

 
15.08.2022 

 
15.08.2022 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

23. 

Разходи за 
популяризиране, 

информиране и 

публичност: Подготовка и 
доставка на флаш памет 

8 GB. 

Услуга/Доставк

а 

Пряко 
договаряне-

чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 
чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

2972,00  15.08.2022 

 
15.08.2022 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  
№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

24. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 
публичност: 
Подготовка и доставка на 

рекламна преносима 
мобилна батерия с 

капацитет 2200 mAh и с 

включен USB кабел  . 

Услуга/Доставк
а 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 
т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

6000,00  15.08.2022 

 
15.08.2022 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

25. 

Разходи за 
популяризиране, 

информиране и 

публичност: Подготовка и 
доставка на рекламен 

сгъваем туристически 

стол. 

Услуга/Доставк

а 

Пряко 

договаряне-
чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 
ЗОП 

 
7078,00  

15.08.2022 

 
15.08.2022 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  
№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

26. 

Разходи за 
популяризиране, 

информиране и 

публичност: Изработка на 
информационен банер 

(материал винил, размери 

– 80х180см) 

Услуга/Доставк

а 

Пряко 

договаряне-
чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 
ЗОП 

 
132,00  

15.08.2022 

 
15.08.2022 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  
№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

27. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 
публичност: Изработка и 

монтаж на рекламна 

информационна табела 
(материал винил, размери 

–2х1м) 

Услуга/Доставк

а 

Пряко 

договаряне-
чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 
ЗОП 

 
200,00  

15.08.2022 

 
15.08.2022 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

28. 

Организиране и 
провеждане на Празник на 

местното производство, 

традиции и култура 

Услуга 

Пряко 

договаряне-
чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 
ЗОП 

 
7029,00  

01.06.2022г. 

 
01.06.2022 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 
21.10.2016г. 

Заповед № РД 

09-348/ 
25.03.2022г. 

29. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 
публичност: Писмени 

преводи  на материали, 

свързани с 
популяризирането на 

територията и МИГ. 

Услуга 

Пряко 

договаряне-
чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 
ЗОП 

 
- 
 

01.07.2022г. 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

30. 

Разходи за организиране 

на обучения, семинари и 

информационни срещи за 
местни лидери и за 

уязвими групи и 

застрашени от бедност 
целеви групи: 
Провеждане на 

еднодневно обучение – 
зала, кафе-паузи, обяд, 

консумативи, лектор 
 (за най-малко десет 

участници) на тема: 
"Права и задължения на 

получателите на 

финансова помощ от 
стратегията за ВОМР, и 

специфични условия при 

възлагането на дейности 

и изпълнението на 
проекти"  – 2 броя. 

Услуга 

Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 

т.13 от ЗОП/ 
чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

-  01.07.2022г 

 
Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 

21.10.2016г. 
Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

35. 
Разходи за организиране 

на обучения, семинари и 

информационни срещи за 

Услуга 
Пряко 

договаряне-

чл.18, ал.1, 

- 
 

01.07.2022г 
 

Неприложим

о 

ЕЗФРСР 
ПРСР 2014-

2020г. 

Споразумение  

№РД 50-149/ 
21.10.2016г. 
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№ Предмет 

Обект 
(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойнос

т на сключения 

договор  
(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 
Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиран

е 

Дата на 

договор за 

финансиране 

(ако 

източникът на 

финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ 

Дата на 

одобрение на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт 

за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

местни лидери и за 

уязвими групи и 

застрашени от бедност 
целеви групи: 
Провеждане на 

еднодневна работна 
среща за най-малко 10 

участници – кафе-пауза, 

наем на зала – 5 бр. 

т.13 от ЗОП/ 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

Заповед № РД 

09-348/ 

25.03.2022г. 

 
      ВАЖНО! В списъка следва да се посочат всички планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки (включително и чрез 

директно възлагане) в рамките на текущата календарна година, в която ще бъде обявена обществената поръчка без значение източника на финансиране. 
Добавете толкова реда, колкото е броят на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки. Във втората таблица следва да се 

посочи информация за проведените или в процес на провеждане през предходната календарна обществени поръчки. Информацията във всеки от 

списъците следва да се попълни като се спазват стриктно следните указания: 

1. В колона 1 се попълва предмета на съответната планирана, обявена и/или възложена обществена поръчка – посочва се точното 

наименование на всички обществени поръчки така, както са планирани, обявени и/или възложени, независимо от стойността им. Задължително в 

списъка следва да се посочат и планираните обществени поръчки по Договора за предоставяне на финансова помощ за всички одобрени 

разходи от Приложение 1 към Договора/те, в т.ч. и обществените поръчки, възлагани посредством събиране на оферти с обява (Глава 26 от ЗОП) и 
директно възлагане (чл. 20, ал. 4 от ЗОП). Наименованието на обществената поръчка определя предмета й и винаги индивидуализира 

параметрите на конкретна поръчка, обхваща дейностите, които подлежат на изпълнение, намирайки израз в наименованието на поръчката.  
2. В колона 2 се попълва Обекта на съответната планирана, обявена и/или възложена обществена поръчка – строителство, доставка или услуга. 
3. В колона 3 се попълва Вида на възлагането на обществената поръчка, избран от възложителя – открита процедура, публично състезание или 

друга процедура от вида на посочените в чл. 18, ал. 1 от ЗОП, събиране на оферти с обява, директно възлагане. 
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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), служещ като основание за начисляване на разхода в счетоводството на ползвателя. За планираните или в процес на възлагане 
обществени поръчки в колона 6 се отбелязва съответно „не приложимо“ или „в процес на възлагане“. 

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

аварии към МС или други. 
8. В колона 8 се попълва Датата на сключения договор за финансиране между ползвателя на помощта и съответната финансираща 

институция. В случай, че средствата се предоставят чрез друга форма на одобрение, се попълва датата на съответния акт за одобрение, в това число и 

решение на междуведомствена комисия по бедствия и аварии към МС. 
 

 

 

Дата:  20.10.2022г.        Представляващ възложителя:...................................................   

            (Илия Атанасов Илиев – Председател на УС) 

               


