


заличени подписи съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД



 

                                            
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 
 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”      

 

СПИСЪК 
НА 

планираните дейности и разходи за 2019 г., представляващи малки обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, 

във връзка с чл.  18 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки 

на Сдружение „Местна инициативна група - Берковица и Годеч” 

 

Текуща календарна 2019 година  

№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка 

 (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) 

Предложение за 

изпълнител 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Опростени разходи, съгласно чл. 5 т. 3 от 

Наредба 1/22.01.2016 г. - непреки разходи 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18  

 

 

 

8. Офис консумативи и канцеларски 
материали; 

 

 

 

18. Други непредвидени оперативни р-ди за 
функционирането на офиса 

-обслужване служба трудова медицина 

 

 

 

Доставка/услуга 

 

 

 

 

 

Доставка 

 

 

 

 

 

 

Услуга  

 

 

 

Директно 
възлагане 

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

 

 

Директно 

възлагане 

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

 

Директно 
възлагане 

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

 

 

 

до 14 000.00 

 

 

 

 

 

 

 

до 2 400.00 

 

 

 

 

до 200.00 

 

 

 

 

Януари 2019 -  

Декември 2019 

 

 

 

 

 

Януари 2019 -  

Декември 2019 

 

 

 

 

 

Януари 2019 -  

Декември 2019 

 

Неприложимо 

 

 

 

 

ЕТ Ками- Камелия 

Александрова 

гр. Берковица 

 

 

 
 

СТМ Монтана ЕООД 

гр. Монтана 



 

 

2 

 

№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка 

 (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) 

Предложение за 

изпълнител 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

2 Доставка на счетоводен софтуер, включващ: Доставка 

Директно 

възлагане  

   чл. 20, ал. 4,   

т. 3 от ЗОП 

800.00 

Януари 2019 -  

Декември 2019 

 

Неприложимо 

 
 

2.1 

Актуализация и поддържане на  2 броя 
софтуер- софтуер "Финанси и Счетоводство" и 

софтуер за обработка на данните за заплати и 

личен състав 
Доставка 

 
Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

800.00 

 
  

Бонев Софт Одитинг 

ООД 

Омега Софт ООД 

3 
Организиране и провеждане на 

информационни/работни срещи: 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

2 020.00 

 

Януари 2019 -  

Декември 2019 

 

Неприложимо 

ЕТ Мери - 

Меродинка 

Георгиева 

гр. Берковица 

3.1 

Еднодневни работни/ информ. срещи - зала, 

кафе-паузи, консумативи и хартия (за най-
малко 10 участници) – 6 броя 

услуга 

Директно 

възлагане  
чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

1 260.00   

ЕТ Мери -  Меродинка 

Георгиева 
гр. Берковица 

3.2 

Организиране на еднодневни 

работни/информационни срещи- зала, кафе- 

паузи, консумативи и хартия (за най-малко 20 

участници) – 2 броя 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

760.00   

ЕТ Мери -  Меродинка 

Георгиева 

гр. Берковица 

4 Организиране и провеждане на обучения: услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

23 220.00 
Януари 2019 г. – 

Декември 2019г. 
Неприложимо 

 

4.1 

Двудневно обучение (или две еднодневни)   - 

зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор 

(за най-малко 10 участници)- Тема: 

Изпълнение и отчитане на проекти към 

стратегията за ВОМР на МИГ-Берковица и 
Годеч - за местни лидери и за уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми 

услуга 

 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 
1 220.00   

 

Сдружение България 

трейнинг 

гр. София 

4.2 

Обучение с практическа насоченост на 

територията на МИГ от ЕС за 4 дни във връзка 

с обмяна на  опит  и запознаване с добри 

практики по прилагане на Стратегия за местно 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

22 000.00   

 

Ривас Тур ЕООД 

гр. София 
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№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка 

 (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) 

Предложение за 

изпълнител 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

развитие на МИГ - за 12 човека. Разходите 

включват: транспорт, нощувки, храна, наем 

зала, превод и други свързани с логистиката по 

организиране на посещението. 

5 
Услуги по проучване на пазара и 

извършване на анкети – (CPV – 79000000) 
услуга 

 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

12 010,00 
Януари 2019 г. – 

Декември 2019 г. 
Неприложимо  

5.1 

Изготвяне на Междинен 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 - чл. 9, 

ал. 2, т. 17 от Наредба №1 – 1 бр. 

услуга 

 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

3 500.00   

„Си Би Ес 

Консултинг“ ЕООД 

гр. София 

5.2 

Проучване и анализ на територията - 1 бр. 

На тема: Готовността на заинтересованите 

страни за разработване и прилагане на 

интегрирани проекти към СВОМР 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

4 010.00   

„Си Би Ес 

Консултинг“ ЕООД 

гр. София 

5.3 

Разработване на Наръчник за изпълнение на 
проекти по Стратегията за ВОМР, 

предназначен за потенциални получатели на 

финансова помощ - чл. 9, ал. 3, т.2, б. „е“ от 

Наредба №1 – 1 бр. 

услуга 

Директно 
възлагане 

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

1 500.00   
Албена Искиджийска 

гр. София 

5.4 

Разработване  на Насоки за кандидатстване и  

други материали по  мерки от Стратегията за 

СВОМР с прием през 2019 г. / 2 бр. разработки, 

всяка по 1 мярка от СВОМР / - чл. 9, ал. 3, т.2, 

б. „е“ от Наредба №1 – 2 бр.х 1500 лв. 

услуга 

Директно 

възлагане 

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

3 000.00   
Албена Искиджийска 

гр. София 

6 

Поддържане на електронната страница на 

Сдружение Местна Инициативна Група – 

Берковица и Годеч - уеб сайт с домейн: 

www.mig-bg.org 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

1 440.00 
Януари 2019 г. – 

Декември 2019 г. 
Неприложимо 

Рубиком ООД 

гр. Берковица 

7 

Създаване и реализиране на публикации в 

печатни и електронни медии и излъчвания в 

радио- и телевизионни медии на покани за 

организирани събития и други, свързани с 

услуга 

Директно 
възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

3 262.00 
Януари 2019 г. – 

Декември 2019 г. 
Неприложимо 

 
 

 

 

http://www.mig-bg.org/
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№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка 

 (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) 

Предложение за 

изпълнител 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

популяризиране дейността на МИГ- чл. 9, 

ал. 3, т.2, б. "б"от Наредба 1 – 14 бр. х 233,00 

лв. 

Медила Систем ЕООД 

 

Беркк-М ЕООД/Радио 

Берк/ 

8 

Изработване на рекламни материали за 

популяризиране, информиране и 

публичност - чл. 9, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1, 

включващи 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

13 600.00 
Януари 2019 г. – 

Декември 2019 г. 

Неприложимо 

 

Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 

8.1 

Отпечатване на Наръчник за потенциални 

получатели на финансова помощ за изпълнение 

на проекти по Стратегията за ВОМР / формат 

А4 / - 300 бр. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

4 800.00   
Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 

8.2 
Отпечатване на двуезична брошура за МИГ и 

СВОМР / формат А5 / -150 бр. 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

1 500.00   
Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 

8.3 
Изработване на брандирани рекламни чадъри – 

150 бр.  
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 
от ЗОП 

2 550.00   
Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 

8.4 
Изработване на брандирани рекламни топки 

/футбол/волейбол/ - 200 бр. 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

4 000.00   
Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 

8.5 
Изработване на брандирани рекламни пазарски 

чанти – 150 бр. 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

750.00   
Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 
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Текуща календарна 2019 година: проект ОПДУ 

№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка 

 (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) 

Предложение за 

изпълнител 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ: 

услуга 

Директно 

възлагане 

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

12030,00 

Януари 2019 г. Неприложимо 

"ЕВРО БИЗНЕС 

КОНСУЛТ" ООД 

гр. София 

1.1 

Състоянието и механизмите на гражданско 
участие в провежданата политика за развитие 

на туризма; анализ на заинтересованите страни 

и тяхната готовност за участие в процесите на 

вземане на решение на територията на общини 

Берковица и Годеч; 

4010,00 

1.2 
Проучване дейността на отговорните звена от 

администрацията и КСТ 
4010,00 

1.3 

Проучване на добри практики в България в 

провеждани местни политики за развитие на 

туризма 

4010,00 

2 

Изготвяне на модел за гражданското 

участие в политиката за развитие на 

туризма в община Берковица и община 

Годеч с изведени конкретни препоръки, въз 

основа на резултатите от анализите 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

11000,00 Март 2019 г.  Неприложимо 

"ЕВРО БИЗНЕС 

КОНСУЛТ" ООД 

гр. София 

3 

Разработване на механизъм за граждански 

мониторинг на местната политика за туризъм, 

основан на информационните технологии – 

създаване на интернет сайтове (subsite) -  

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

15000,00 Май 2019 г. Неприложимо 
"Нейчъръл лайф" 

ЕООД; 

гр. Дупница 

4 

Логистика по организиране на 

информационни събития и работно 

посещение 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

9610,00 

Януари 2019 г. Неприложимо 
„Л Апетито“ ООД 

гр. София 4.1 

Обмяна и пренасяне на добри практики за 

партньорско управление: Организиране и 

провеждане на Работно посещение за обмяна 

на опит, добри практики и приложението им в 

избрана община на 11 лица за период от 3 дни. 

5300,00 

4.2 
Организиране и провеждане на мероприятия за 

повишаване на обществената осведоменост и 
4310,00 
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№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка 

 (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) 

Предложение за 

изпълнител 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

насърчаване на гражданското участие: 

- 9 бр. срещи (инфо.среща, работна среща, 

общ.обсъждане - дискусия) 

- 1 бр. конференция 

5 

Изработване на рекламни материали за 

популяризиране, информиране и 

публичност 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

 До 500,00 
Януари 2019 г. – 

Декември 2019 г. 
Неприложимо 

Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Представляващ възложителя: подпис и печат 

                  инж. Милчо Михайлов Доцов 

                        Председател на Сдружение “Миг - Берковица и Годеч” 

              трите имена, длъжност 

заличен подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД


