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  Приложение 122_1.1 към Указанията                            

 
 

 

         

 
ПРОГРАМА ЗА РА ЗВИТИ Е НА СЕЛСКИТЕ РАЙ ОН И  

„ Евро пейски  земеделски  фо нд  за  ра звитие  на  селските  ра йо ни  –  Евро па  инвестира  в  селските  ра йони“  

 

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

 „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ –  ЧЕРВЕН БРЯГ  -  ИСКЪР“  
 

 
 

 

 

 

 

СПИСЪК 

НА 

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

ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2018 Г. 

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ:СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ 
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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 с 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 

1. 

Извършване на правни, 

одиторски, счетоводни и 

софтуерни услуги, наем на 

офис, осигуряване на 

комуникации – телефон и 

интернет, пощенски и 

куриерски услуги, доставка 

на електроенергия и вода, 

охрана на офис, издаване и 

поддържане на електронен 

подпис, доставка на офис 

консумативи и канцеларски 

материали, закупуване на 

гориво за лек автомобил, 

обслужване от лицензирана 

служба за трудова 

медицина и други 

оперативни доставки и 

услуги, необходими за 

функционирането на офиса 

за 6 м. - Опростен разход, 

съгласно чл. 5, т. 3 от 

Наредбата (непреките 

разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 

5, 6, 8, 10, 12 и 18 от 

Наредбата. 

Услуги 

Възлагане по 

реда на  

чл.20, ал.4, т.3 
5 865,13 лв. 

м.юли – 

м.декември 2018 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

 

 

 

 

2. 
Избор на изпълнител за 

месечна поддръжка на уеб 
Услуга 

Директно 

възлагане 
864.00 лв. м.юли 

 

 
 
 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 



Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. 

гр. Червен бряг, п.к. 5980, ул. „Търговска“ №  1; e-mail: karlukovski.karst@gmail.com 

 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева с 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 

сайт  чл.20, ал.4, т.3  

Не е 

приложимо 

 
ПРСР 2014 - 

2020 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

4. 

Избор на изпълнител за 

Изготвяне на подробни 

насоки за кандидатстване и 

пакети от документи за 

кандидатстване и 

изпълнение на проекти 

Услуга 

Директно 

възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 
13 440,00 лв. 

 

 

 

 

м.юли 

 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

5. 

Разходи за възнаграждения 

и осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията (оценители, 

консултанти, външни 

експерти и други); 

Услуга 
Граждански 

договори 
20 160,00 лв. 

 

 

 

 

м.юли 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 
 
 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 
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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 с 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 

7. 
Разходи за командировки 

на екипа и членове на КВО 
Услуга  Командировъчни 2 000,00 лв. 

 

 

 

 

м.юли 

 

 

Не е 

приложимо 

 
 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 
 

 
Разходи за закупуване на 

счетоводен софтуер 
Услуга  

Директно 

възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 
850,00 лв. 

 

 

 

 

м.юли 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

8. 

Разходи за закупуване на 

офис техника; рутер, UPS и 

окабеляване:   

ОП 1: рутер, UPS и 

окабеляване – 405,00 лв.; 

ОП 2: офис техника – 

мултимедиен проектор – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 
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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 с 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 

бр. – 980,00 лв.; преносим 

прожекционен екран – 1 бр. 

– 380,00 лв.; прожекционна 

маса – 1 бр. – 177,80 лв.; 

сървър за офиса на МИГ – 

1 бр. – 1364,00 лв.; UPS 

резервно захранване – 1 бр. 

– 299,00 лв.; показалка за 

презентация – 1 бр. – 86,60 

лв. 

ОП 3: Електронно 

информационно табло – 1 

бр. – 1 977,60 лв. 

ОП 4: Мултифункционално 

устройство – 1 бр. – 

3 600,00 лв. 

ОП 5:Унищожител за 

документи – 1 бр. – 138,90 

лв. 

 

Доставка  

 

Директно 

възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 

 

Обща стойност : 

9 408,90 лв. 

ОП 1: 405,00 лв. 

ОП 2: 3 287,40 

лв. 

ОП 3: 1 977,60 

лв. 

ОП 4: 3 600,00 

лв. 

ОП 5: 138,90 лв. 

 

 

 

м.юли 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

 

Избор на изпълнител за 

доставка на офис 

оборудване и обзавеждане: 

ОП 1: Разклонители – 5 бр. 

х 20,00 лв. – 100,00 лв. 

ОП 2: Посетителски 

столове – 20 бр. х 62,40 – 1 

248,00 лв.; 

ОП 3: Посетителски 

Доставка 

Директно 

възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 

 

 

Обща стойност: 

10 454,20 лв. 

ОП 1: 100,00 лв. 

ОП 2: 1 248,00 

лв.; 

ОП 3: 270,00 лв.; 

ОП 4: 1200,00 лв.; 

ОП 5: 237,60 лв.; 

ОП 6: 770,40 лв.; 

 

 

м.юли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 
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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 с 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 

столове – 6 х 45,00 – 270,00 

лв.; 

ОП 4: Работен стол – 6 бр. 

х 200,00 – 1200,00 лв.; 

ОП 5: Метална закачалка – 

3 бр. х 79,20 – 237,60 лв.; 

ОП 6: Офис композиция 

(бюро, помощен модул, 

посетителски модул, 

контейнер с 4 чекмеджета) 

– 1 бр. – 770,40 лв.; 

ОП 7: Етажерка 4 рафта с 

врати – 5 бр. х 178,80 – 

894,00 лв.; 

ОП 8: Етажерка 4 рафта – 4 

бр. х 160,00 – 640,00 лв.; 

ОП 9: Етажерка 5 рафта – 2 

х 240,00 – 480,00 лв.; 

ОП 10: Офис композиция 

(бюро, помощно бюро, 

контейнер) – 3 бр. х 515,40 

– 1 546,20 лв.; 

ОП 11: Заседателна маса – 

1 бр. – 646,80 лв. 

ОП 12: Стойка за земя за 

знамена – 1 х 133,00 лв.; 

ОП 13: Знамена – 

българско и ЕС- 2 бр. х 

ОП 7: 894,00 лв.; 

ОП 8: 640,00 лв.; 

ОП 9: 480,00 лв.; 

ОП 10: 1 546,20 

лв.; 

ОП 11: 646,80 лв. 

ОП 12: 133,00 лв.; 

ОП 13: 44,00 лв.; 

ОП 14: 40,00 лв. 

ОП 15: 209,00 лв.; 

ОП 16: 540,00 лв.; 

ОП 17: 175,00 лв.; 

ОП 18: 278,00 лв. 

ОП 19: 120,00 лв.; 

ОП 20: 624,00 лв.; 

ОП 21: 46,70 лв.; 

ОП 22: 105,00 лв.; 

ОП 23: 30,00 лв.; 

ОП 24: 76,50 лв. 

 

 

 

Не е 

приложимо 

ОПИК 2014 – 2020 г. 
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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 с 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 

22,00 – 44,00 лв.; 

ОП 14: Дръжка за знаме – 2 

бр. х 20,00 – 40,00 лв. 

ОП 15: Кафе машина – 1 

бр. х 209,00 – 209,00 лв.; 

ОП 16: Рекламни надписи 

на външни витрини – 6 кв.м 

х 90,00 лв. – 540,00 лв.; 

ОП 17: Вътрешни табели – 

7 бр. х 25,00 – 175,00 лв.; 

ОП 18: Конвенторна печка 

за отопление – 2 бр. х 

139,00 – 278,00 лв. 

ОП 19: Проточен бойлер – 

1 бр. х 120,00 лв.; 

ОП 20: Стелаж за брошури 

– 2 бр. х 312,00 – 624,00 лв.; 

ОП 21: Прахов 

пожарогасител – 1 бр. х 

46,70 лв.; 

ОП 22: Пожарогасител с 

въглероден двуокис – 1 бр. 

х 105,00 – 105,00 лв.; 

ОП 23: Пожарен струйник 

– 1 бр. х 30,00 лв.; 

ОП 24: Шланг пожарен с 

щорц – 1 бр. х 76,50 лв. 
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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 с 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 

 

Доставка на служебен лек 

автомобил с над 5+1 

седящи места и с мощност 

на двигателя до 150 к.с. – 1 

бр. 

Доставка 

Директно 

възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 

 

30 000,00 лв. 

 

 

 

 

 

м.юли 

 

 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

 

Разходи за техническо 

обслужване и годишни 

винетни такси на лек 

автомобил 

Услуга 

Директно 

възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 

 

500,00 лв. 

 

 

 

 

 

м.юли 

 

 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

 

Разходи за застраховане на 

закупени след подписване 

на договора за изпълнение 

на стратегия дълготрайни 

материални активи по реда 

на тази наредба, както и на 

такива, закупени по реда на 

Наредба № 23 от 2009 г. до 

 

 

Услуга 

 

 

 

Платежно 

нареждане 

1 300,00 лв. 

 

 

 

 

м.юли 

 

 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 
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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 с 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 

срока, определен за 

задължително застраховане 

съгласно същата наредба; 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

 

Избор на изпълнител за 

провеждане на обучения, 

информационни срещи и 

конференция: 

ОП 1: Двудневно (или две 

еднодневни) обучение на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган във връзка с 

прилагането на стратегията 

за местно развитие – 

3 227,50 лв.; 

ОП 2: Двудневно (или две 

еднодневни) обучение на 

местни лидери – 3 240,00 

лв.; 

ОП 3: Еднодневна 

информационна среща за 

подготовка на проекти по 

СВОМР – 420,00 лв.; 

ОП 4: Еднодневна 

конференция за 

популяризиране на 

стратегията за ВОМР и 

прилагане на подхода – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директно 

възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност: 

7 827,50 лв. 

 

ОП 1: 3 227,50 

лв.; 

ОП 2: 3 240,00 

лв.; 

ОП 3: 420,00 лв.; 

ОП 4: 940,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.юли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР  

2014 – 2020 г., 

ОПРЧР 2014 – 2020 

г., ОПНОИР 2014 – 

2020 г. и ОПИК 2014 

– 2020 г. 
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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 с 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 

940,00 лв. 

 

 

Разходи, свързани с 

публични отношения, 

разходи за организиране на 

срещи на МИГ, разходи за 

участие в мрежа, участие 

на екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган в срещи с друг МИГ. 

Услуга  
Платежно 

нареждане 
1 500.00 лв. 

 

 

 

 

м.юли 

 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

 

Разходи за участие на МИГ 

в дейности на 

Националната и на 

Европейската селска мрежа 

за развитие на селските 

райони 

Услуга  
Платежно 

нареждане 
500.00 лв. 

 

 

 

 

м.юли 

 

 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

 

Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за 

управление на сметки, 

такси за издаване на 

изискуеми документи; 

Услуга  
Платежно 

нареждане  
1 380,00 лв. м. юли 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 
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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 с 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 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

 

Избор на изпълнител за 

популяризиране, 

информиране и публичност 

ОП 1: Публикации в 

регионални медии – 20 бр. 

х 233,00 – 4 660,00 лв. 

ОП 2: Отпечатване на 

брошури, материали за 

обучение и други печатни 

материали, изработване на 

рекламни материали и 

други, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

22 329,80 лв. 

Услуга 

Директно 

възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 

 

Обща стойност: 

26 989,80 лв. 

ОП 1: 4 660,00 

ОП 2: 22 329,80   

 

 

 

 

 

м.юли 

 

 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

 

Избор на изпълнител за 

разработване и отпечатване 

на: 

ОП 1: Наръчник с добри 

практики за внедряване на 

иновации в земеделските 

стопанства (вкл. био 

земеделие и производство, 

свързано със земеделска 

Услуга 

 

 

Директно 

възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност: 

13 140,00 лв. 

ОП 1: 1680,00 лв. 

ОП 2: 1680,00 лв. 

 

 

 

 

м.юли 
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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 с 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 

продукция), конкретно 

приложими за територията 

на МИГ, вкл. нормативна 

уредба, регистрационни 

режими и т.н. Наръчникът 

се разработва и в 

електронен вариант, с 

възможност за интегриране 

в уеб-страници и портали – 

1 680,00 лв. 

ОП 2: Наръчник с добри 

практики от БГ и ЕС за 

развитие на алтернативен 

туризъм, конкретно 

приложими за територията 

на МИГ. Наръчникът се 

разработва и в електронен 

вариант, с възможност за 

интегриране в уеб-

страници и портали – 

1 680,00 лв.; 

ОП 3: Бизнес-наръчник 

"Възможности за 

клъстеризация и развитие 

на предприятия извън 

сектора на земеделието". 

Наръчникът се разработва 

и в електронен вариант, с 

ОП 3: 1680,00 лв. 

ОП 4: 1680,00 лв. 

ОП 5: 6420,00 лв. 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 
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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 с 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 

възможност за интегриране 

в уеб-страници и портали- 

1 680,00 лв. 

ОП 4: Бизнес-наръчник 

"Как да разработим 

успешно своята проектна 

идея". Наръчникът се 

разработва и в електронен 

вариант, с възможност за 

интегриране в уеб-

страници и портали – 

1 680,00 лв. 

ОП 5: Дизайн, предпечатна 

подготовка и печат на 4 

броя Наръчници за 

потенциални кандидати/ 

бенефициенти (до 50 стр. 

печатен вариант, с меки 

корици) и отпечатване в 

тираж 150 бр. за всеки 

Наръчник. Разбивка за 1 

Наръчник: Дизайн на 

корица - 190 лв.; Дизайн и 

предпечат на 1 стр.- 1,9 лв. 

(50 стр. х1,9=95,00 лв.); 

Печат в размер 200х130 - за 

1 брой наръчник 18,00 лв. 

(0,36 лв.х50 стр.) - 150 
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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 с 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 

бр.х18,00=2 700 лв. (Общо: 

корица+дизайн и предпечат 

на 50стр.+печат = 2985 лв.) 

– 6 420,00 лв. 

 

Разходи за хостинг и 

домейн на интернет 

страница 

Услуга 
Платежно 

нареждане 
87,00 лв. м.юли 

 

 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

Споразумение № РД 

50-50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ 

и ПРСР 2014 – 2020 

г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 

2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 


