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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 2020 Г. 

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

№ 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 

Разходи за външни услуги, 

възнаграждения и 

осигуровки на външни 

експерти-оценители на 

проекти – АСД и ТФО 

Услуга 
Граждански 

договори 
43 590,00 м.януари 

 

 

 

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 – 
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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 

2020 г. и ОПИК 

2014 – 2020 г. 

2 

Разходи за възнаграждения 

и осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията - консултанти, 

външни експерти и други 

Услуга 

Граждански 

договор/ Директно 

възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 

42 960,00 август 

 

 

 

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. 

3 

Разходи за възнаграждения 

и осигуровки, дължими от 

работодателя на членове на 

КВО в КППП.  

Услуга Граждански договор 31 200,00 януари 

 

 

 

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. 

4 

Разходи за командировки 

на екипа и членовете на 

КВО на МИГ съгласно 

Наредбата за 

Услуга 
Фактури, 

командировъчни 
4 650,00 

Януари - 

декември 

 

 

 

Не е 

 
 
 

ПРСР 2014 - 

Споразумение № 

РД 50-

50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 
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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 

командировките в страната приложимо 2020 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 командировки 

на екипа и членовете на 

КВО на МИГ съгласно 

Наредбата за 

командировките в страната 

Услуга 
Фактури, 

командировъчни 
4 650,00 

Януари - 

декември 

 

 

 

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. 

6 

Закупуване на офис 

техника и софтуерен 

продукт: 

ОП 1: Външен хард диск – 

2 ТБ – 3 бр. х 170,00 лв.; 

ОП 2: Лаптоп с включен 

лизензиран софтуер и 

мишка – 2 бр. х 1758,50 лв. 

ОП 3: Офис пакет – 

Windows – 1 бр. х 480,90 

лв. 

Доставка 
Фактура, платежно 

нареждане 

Обща стойност:  

4 507,90 

За ОП 1: 510,00  

За ОП 2: 3 517,00 

За ОП 3: 480,90 

август 

 

 

 

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 
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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 

2014 – 2020 г. 

7 
Доставка и монтаж на 

колонен климатик 
Доставка 

Фактура, платежно 

нареждане 
3 259,00 август 

 

 

 

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 

Закупуване на лиценз за 

счетоводен софтуер- 

актуализация 

Услуга 
Директно възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 
558,00 декември 

 

 

 

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. 

9 

Разходи за техническо 

обслужване и годишни 

винетни такси за лек 

автомобил Форд С Макс, 

Услуга 
Платежно 

нареждане 
1 000,00 

Януари - 

декември 

 

 

 

Не е 

 
 
 

ПРСР 2014 - 

Споразумение № 

РД 50-

50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 
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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 

закупен през 2019 г. приложимо 2020 Карлуковски карст 

– Червен бряг – 

Искър“ и ПРСР 

2014 – 2020 г., 

ОПРЧР 2014 – 2020 

г., ОПНОИР 2014 – 

2020 г. и ОПИК 

2014 – 2020 г. 

10 
Разходи за застраховка на 

ДМА 
Услуга 

Директно възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 
2 600,00 

Януари - 

декември 

 

 

 

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. 

11 

Избор на изпълнител за 

организиране на обучения 

на екипа и членовете на ОС 

за до 10 човека за 

подобряване на 

административния 

капацитет на МИГ- две 4-

дневни посещения в 

чужбина в страна-член на 

ЕС – 2 бр. х 15 000,00 лв. 

Услуга 
Директно възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 
30 000,00 Август - декември 

 

 

 

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 
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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 

2014 – 2020 г. 

12 

Разходи за участие в 4 

двудневни срещи в други 

МИГ за обмяна на опит и 

добри практики - дискусии 

на теми, свързани с 

повишаване на 

административния 

капацитет, обмяна на опит 

при оценка на проектни 

предложения; проблеми, 

възникнали при управление 

на дейностите и тяхното 

отчитане. За мин. 6 човека 

за една среща - членове на 

екипа на МИГ и КВО - 48 

нощувки с включени 48 

закуски (включени в цената 

на нощувката), 72 обяда и 

48 вечери.  

Услуга 
Фактури, платежни 

нареждания 
4 704,00 Юни - декември 

 

 

 

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. 

13 

Избор на изпълнител за 

организиране на обучения 

и събития: 

ОП 1: Две еднодневни 

обучения на екипа и 

членове на ОС – 2 бр. х 

1 046,00 лв.; 

ОП 2: Работни 

информационни срещи 
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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 

(наем на зала, кафе- паузи) 

– 6 бр. х 182,00 лв.; 

ОП 3: Информационни 

срещи/семинари с 

потенциални 

бенефициенти: 10 бр. х 

291,00 лв.; 

ОП 4: Информационни 

срещи/семинари с 

бенефициенти, подали 

проектни предложения по 

мерки от СВОМР  - 10 бр. х 

291,00 лв.; 

ОП 5: Еднодневни 

конференции: 4 бр. х 698,00 

лв.; 

ОП 6: Еднодневни 

обучения на местни лидери 

– 8 бр. х 715,00 лв.; 

ОП 7: Дискусии по 

приоритетите на МИГ 

(празник на МИГ) – 2 бр. – 

наем зали, озвучаване и 

техническо обезпечаване на 

събитията: 2 бр. х 180,00 

лв.  

ОП 8: Осигуряване на 

логистика - вода и 

сандвичи (2 концертни 

програми) – дейност към 

Празник на МИГ – 2 х 

 

 

 

 

Услуга 

 

 

 

 

Директно възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 

 

 

 

Обща стойност:  

19 076,00 

За ОП 1: 2092,00  

За ОП 2: 1 092,00 

За ОП 3: 2 910,00 

За ОП 4: 2 910,00 

За ОП 5: 2 792,00 

За ОП 6: 5 720,00 

За ОП 7: 360,00 

ОП 8: 1 200,00 

 

 

 

 
юни 

 

 

 

 
Договор № 50-

50-016-

У/01.06.2020 

 

 

 

 

 

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 

600,00 лв. 

14 

Разходи за организиране и 

провеждане на регионална 

среща на МИГ от 

Северозападен район за 

планиране - 9 Местни 

инициативни групи в гр. 

Червен бряг - за обмяна на 

опит и добри практики, 

обсъждане на възникнали 

проблеми и начини за 

решаване  - брой 

участници: 50 

(представители на МИГ, 

членове на КВО, 

представители на МЗХГ и 

ДФЗ) - зала, кафе пауза и 

обяд в ресторантски 

условия – 2 бр. х 698,00 лв. 

Услуга 
Фактура, платежно 

нареждане 
1 396,00 Юни - декември 

 

 

 

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. 

15 

Разходи за участие на МИГ 

в дейности на 

Националната и на 

Европейската селска мрежа 

за развитие на селските 

райони, както и на 

Европейската ЛИДЕР 

асоциация и други 

асоциации на МИГ  - 

членски внос за 2020 г 

 

 

 

 

Услуга 

 

 

 

Фактура, платежно 

нареждане 

 

 

 

 

1 360,00 

 

 

 

 

Юни - декември 

 

 

 

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 – 
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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 

2020 г. и ОПИК 

2014 – 2020 г. 

16. 

Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за 

управление на сметки, 

такси за издаване на 

изискуеми документи; 

Услуга  
Платежно 

нареждане  
1 200,00 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. 

17 

Избор на изпълнител за 

изготвяне на мониторинг и 

оценка на СВОМР 

Услуга 
Директно възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 
1 680,00 лв. м. септември 

 

 

 

 

 

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. 

18 
Месечна поддръжка на уеб 

сайт  
Услуга 

Директно възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 
1 068.00 лв. м. януари 

 

 

 

№ 50-50-002-

 
 
 

ПРСР 2014 - 

Споразумение № 

РД 50-

50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 
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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 

У/03.07.2018 

г. 

Анекс № 3 от 

30.01.2020 г. 

2020 Карлуковски карст 

– Червен бряг – 

Искър“ и ПРСР 

2014 – 2020 г., 

ОПРЧР 2014 – 2020 

г., ОПНОИР 2014 – 

2020 г. и ОПИК 

2014 – 2020 г. 

19 
Разходи за наем на офис на 

МИГ 
Услуга 

Директно възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 
6 000, 00  

Договор № 

50-50-004-

У/01.09.2018 

г. 

Анекс № 1 от 

01.04.2020 

 
 
 
 

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. 

20 

Избор на изпълнител за 

изготвяне на проучвания и 

анализи на територията на 

МИГ: 3 бр. х 4 691,00 лв. 

Услуга 
Директно възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 
14 073,00 Август  

 

 

 

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 
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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 

2014 – 2020 г. 

21 
Хостинг и домейн на 

интернет страница 
Услуга Фактура, платежно 161,70 януари 

 

 

 

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. 

22 

Избор на изпълнител за 

излъчване на рекламни 

клипове в регионални 

медии – 10 бр. х 2 мин. Х 

113 лв./мин. 

Услуга  
Директно възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 
2 260,00 август 

 

 

 

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. 

23 

Публикуване на 

информация по проекта в 

регионални медии – 10 бр. 

х 360,00 лв. 

Услуга 
Фактури, платежни 

нареждания 
3 600,00 

Януари - 

декември 

 

 

 

Не е 

 
 
 

ПРСР 2014 - 

Споразумение № 

РД 50-

50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 
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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 

приложимо 2020 Карлуковски карст 

– Червен бряг – 

Искър“ и ПРСР 

2014 – 2020 г., 

ОПРЧР 2014 – 2020 

г., ОПНОИР 2014 – 

2020 г. и ОПИК 

2014 – 2020 г. 

24 

Избор на изпълнител за 

изготвяне и отпечатване на 

информационни и 

рекламни материали: 

ОП 1: Подготовка, печат и 

доставка на работни 

календари – 400 бр. х 4,50 

лв.; 

ОП 2: Подготовка, печат и 

доставка на календарче тип 

„визитка“: 1 000 бр. х 0,15 

лв.; 

ОП 3: Подготовка, печат и 

доставка на тефтери – 

луксозни – 400 бр. х 9,00 

лв.; 

ОП 4: Подготовка и 

отпечатване на рекламни 

торбички – плат: 400 бр. х 

3,60 лв.; 

ОП 5: Изработка и доставка 

на рекламни чаши: 400 бр. 

х 7,00 лв.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директно възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност:  

18 030,00 

За ОП 1: 1800,00  

За ОП 2: 150,00 

За ОП 3: 3600,00 

За ОП 4: 1440,00 

За ОП 5: 2800,00 

За ОП 6: 4200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 

50-50-018-

У/02.07.2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумение № 

РД 50-

50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст 

– Червен бряг – 

Искър“ и ПРСР 



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 

ОП 6: Изработка и доставка 

на рекламни тениски: 400 

бр. х 10,50 лв. 

ОП 7: Изработка и доставна 

на рекламни шапки – 400 

бр. х 3,50 лв.; 

ОП 8: Изработка и доставка 

на рекламни чадъри: 150 х 

13,00 лв.; 

ОП 9:: Предпечат и 

изработка на банери за 

шатри на участниците 

(празник на МИГ) – 10 бр. 

х 38,40 лв.; 

ОП 10: Предпечат и 

изработка на рол-он банер 

(празник на МИГ) – 1 бр. 

306,00 лв.; 

 

 

За ОП 7: 1400,00 

За ОП 8: 1950,00 

За ОП 9: 384,00 

За ОП 10: 306,00 

 

2014 – 2020 г., 

ОПРЧР 2014 – 2020 

г., ОПНОИР 2014 – 

2020 г. и ОПИК 

2014 – 2020 г. 

25 

Избор на изпълнител за 

видео и фотографски 

услуги. 

ОП 1:  Подготовка, 

сценарий, заснемане, 

монтаж, озвучаване на 

рекламен филм за 10 

годишнината от 

основаването на МИГ и 

промотиране на 

територията – 15 мин. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директно възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност:  

14 265,00 

За ОП 1: 8985,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

юни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 

50-50-017-

У/02.06.2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

ПРСР 2014 - 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумение № 

РД 50-

50/02.07.2018 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 

8 985,00 лв.; 

ОП 2: Професионално 

видеозаснемане – камери и 

дрон (празник на МИГ) – 2 

бр. х 10 часа – 2 х 1200,00 

лв.; 

ОП 3: Професионално 

фотозаснемане (празник на 

МИГ) – 2 бр. х 240,00 лв.; 

ОП 4: Осигуряване на 

професионален водещ за 

концертна програма на 

Празник на МИГ – 2 

събития х 1200,00 лв. 

За ОП 2: 2400,00 

За ОП 3: 480,00 

За ОП 4: 2400,00 

 

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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Избор на изпълнител за 

извършване на 

преводачески услуги – 250 

стр. х 19,00 лв. 

Услуга 
Директно възлагане 

чл.20, ал.4, т.3 
4 750,00 Август  

 

 

 

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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Избор на 

изпълнител/изпълнители 

(физически/юридически 

лица) за обезпечаване и 

провеждане празник на 

Услуги 
Фактури/граждански 

договори 
10 394,40 август 

 

 

 

Не е 

приложимо 

 
 
 

ПРСР 2014 - 

Споразумение № 

РД 50-

50/02.07.2018 г. 

между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст 



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 

МИГ – наем сцена, 

озвучаване, осветление, 

наем пейки и маси, 

изработка на декори на 

сцена, участници в 

програма, логистика 

(транспорт на участници) 

2020 – 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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Закупуване на шатри за 

празник на МИГ – 5 бр. х 

309,00 лв. 

Доставка 
Фактура, платежно 

нареждане 
1 545,00 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. 

 

 

 

Диана Димитрова: ……………П……………. 

 

Изпълнителен директор 

На „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ 

 

 

 

 


