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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 96/10.03.2020 г. 

 

Днес, 10.03.2020 г. от 15:00 часа, в гр. Берковица, площад Йордан Радичков № 4, стая 

201, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ–
Берковица и Годеч, при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 4/29.01.2020 г. на Председателя на УС на МИГ – 

Берковица и Годеч, за оценка на проектни предложения подадени по процедура за подбор 

на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG06RDNP001-19.313 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства" от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие /ВОМР/” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

2. Обсъждане и приемане на промени в индикативно разпределение на средствата по мярка 

19.2 за прием на проектни предложени за периода на изпълнение на СВОМР за 2020 г.; 

3. Обсъждане и вземане на решение за одобрение на кандидати за изпълнители на 

планираните дейности (Списък 2) за 2020 г. във връзка с изпълнение на Споразумение № 

РД 50-141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014-2020 г., и изпращане на покани за представяне на 

оферти до тях; 

4. Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;  

5. Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“;  

6. Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване 
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към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - 

наследството ни обединява";  

7. Разни. 

 

На заседанието на УС присъстват: 

Димитранка Каменова 

Георги Иванов 

Красимир Райков  

Иван Димитров – заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на 

основание чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч. 

 

На заседанието присъства и Петя Нейкова - служител на МИГ. 

Заседанието е редовно, има необходимия кворум и може да протече по предварително 

обявения дневен ред. 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС се запознаха подробно с Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.313-S1-

RR3 на КППП за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.313-S1 по процедура „МИГ–

Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за 

ВОМР и с резултатите от оценката.  

Членовете на УС на МИГ подробно разгледаха Оценителния доклад, в резултат на което се 

взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрява Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена 

със Заповед № 4/29.01.2020 г. на Председателя на УС на МИГ – Берковица и Годеч, за оценка 

на проектни предложения подадени по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.313 „МИГ-

Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за 

ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от ПРСР 2014–2020 г. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа (в т. ч. Иван Димитров – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 2 от 

Устава на Сдружението); 

Против – няма; Въздържали се – няма. 
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По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС се запознаха подробно с предложението за второ изменение на индикативна 

годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2020 г. по Стратегия за 

ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч. 

В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 62, т. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ одобрява Второ изменение на Индикативна 

годишна работна програма за прием на проекти за 2020 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и 

Годеч. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа (в т. ч. Иван Димитров – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 2 от 

Устава на Сдружението); 

Против – няма; Въздържали се – няма. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ-а, след запознаване със Списъка на планираните дейности за 2020 

г., предложиха кандидати за изпълнители на същите. 

В тази връзка Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема и одобрява кандидати за изпълнители на планираните дейности, съгласно Списък 

на планираните дейности и разходи за 2020 г. по чл. 16, ал. 2 от Вътрешни правила за 

управление на цикъла на обществените поръчки на Сдружение Местна инициативна група - 

Берковица и Годеч; 

2. Възлага на Председателя на УС на Сдружението, след представяне на получените оферти 

от кандидатите за изпълнители, да сключи договор за изпълнение със същите, ако 

последните удовлетворяват изискванията на Възложителя. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа (в т. ч. Иван Димитров – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 2 от 

Устава на Сдружението); 
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Против – няма; Въздържали се – няма. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Членовете на УС се запознаха с документите, включващи обява, насоки за кандидатстване и 

образци на документи по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. На основание чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2, 

одобрява обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР, насоки за 

кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

2. На основание чл. 46а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 възлага на служителите на МИГ да подготвят в ИСУН процедура за прием на 

проекти в съответствие с одобрената обява по чл. 46, ал. 1 и насоките за кандидатстване, 

включително относимите документи по приложение № 11, за което да информират с писмо 

УО на ПРСР 2014–2020 г. не по-късно от 20 работни дни преди началния срок за прием на 

проектни предложения и да публикуват обявата по чл. 46, ал. 1 на интернет страницата на 

МИГ и най–малко в един местен вестник или друга местна медия, както и на общодостъпно 

място пред офиса на МИГ и сградите на общинските администрации на територията на МИГ 

не по-късно от 3 работни дни след активирането в ИСУН. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа (в т. ч. Иван Димитров – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 2 от 

Устава на Сдружението); 

Против – няма; Въздържали се – няма. 

 

По пета точка от дневния ред: 

Членовете на УС се запознаха с документите, включващи обява, насоки за кандидатстване и 

образци на документи по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. 

В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. На основание чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2, 

одобрява обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР, насоки за 

кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в 
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инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура“; 

2. На основание чл. 46а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на 

подмярка 19.2, възлага на служителите на МИГ да подготвят в ИСУН процедура за прием на 

проекти в съответствие с одобрената обява по чл. 46, ал. 1 и насоките за кандидатстване, 

включително относимите документи по приложение № 11, за което да информират с писмо 

УО на ПРСР 2014–2020 г. не по-късно от 20 работни дни преди началния срок за прием на 

проектни предложения и да публикуват обявата по чл. 46, ал. 1 на интернет страницата на 

МИГ и най–малко в един местен вестник или друга местна медия, както и на общодостъпно 

място пред офиса на МИГ и сградите на общинските администрации на територията на МИГ 

не по-късно от 3 работни дни след активирането в ИСУН. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа (в т. ч. Иван Димитров – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 2 от 

Устава на Сдружението); 

Против – няма; Въздържали се – няма. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

Членовете на УС се запознаха с документите, включващи обява, насоки за кандидатстване и 

образци на документи по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, 

историческо и природно наследство – Напред към наследството–наследството ни обединява". 

В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. На основание чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2, 

одобрява обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР, насоки за 

кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към 

местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството–

наследството ни обединява"; 

2. На основание чл. 46а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на 

подмярка 19.2, възлага на служителите на МИГ да подготвят в ИСУН процедура за прием на 

проекти в съответствие с одобрената обява по чл. 46, ал. 1 и насоките за кандидатстване, 

включително относимите документи по приложение № 11, за което да информират с писмо 

УО на ПРСР 2014–2020 г. не по-късно от 20 работни дни преди началния срок за прием на 

проектни предложения и да публикуват обявата по чл. 46, ал. 1 на интернет страницата на 

МИГ и най–малко в един местен вестник или друга местна медия, както и на общодостъпно 

място пред офиса на МИГ и сградите на общинските администрации на територията на МИГ 

не по-късно от 3 работни дни след активирането в ИСУН. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа (в т. ч. Иван Димитров – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 2 от 

Устава на Сдружението); 
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Против – няма; Въздържали се – няма. 

 

По седма точка от дневния ред: 

По т. Разни, не бяха поставени за обсъждане въпроси и предложения. 

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 30 от Устава на Сдружение 

МИГ – Берковица и Годеч, в 3 еднообразни екземпляра за Сдружението. 

 

Председател на УС: 

Димитранка Каменова  

Членове: 

Георги Иванов  

Красимир Райков  

Иван Димитров  

Заличено съгласно ЗЗЛД



Приложение 122_1.1 към Указанията 

                                            
 

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 ЗА 2020 Г. ПО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50–141/21.10.2016 Г. ОТ ПРСР 2014 – 2020 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 година 2020 
 

№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/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 

Доставки/ 

Услуги 

 

 

 

Доставка 

 

 

 

Услуга  

Директно 

възлагане 

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

 

 

 

 

 

до 14 000.00 

 

 

 

до 2 400.00 

 

 

 

до 200.00 

 

 

Януари 2020 -  

Декември 2020 

 

 

 

Януари 2020 -  

Декември 2020 

 

 

Януари 2020 -  

Декември 2020 

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/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без 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  офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен софтуер и офис 

оборудване и обзавеждане, 

включващи: 

Доставка 

Директно 

възлагане  

   чл. 20, ал. 4,   

т. 3 от ЗОП 

2808.00 
Януари 2020-  

Декември 2020 
Неприложимо 

 

2.1 

Лаптоп / с операционна система Windows 

/ 
Доставка 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

1200.00 
Януари 2020-  

Декември 2020 
Неприложимо ЕТ”Стефи-Юлиян Иванов” 

2.2 

PC Софтуер  MICROSOFT OFFICE 

Доставка 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

590.00 
Януари 2020-  

Декември 2020 
Неприложимо ЕТ”Стефи-Юлиян Иванов” 

2.3 

Монитори /  от 21 до 24 инча /-2 бр. 

Доставка 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

460.00 
Януари 2020-  

Декември 2020 
Неприложимо ЕТ”Стефи-Юлиян Иванов” 

2.4 

Актуализация и поддържане на 2 бр. 
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 

558.00 

 

Ноември 2020 -  

Декември 2020 
Неприложимо 

Бонев Софт Одитинг ООД 

Омега Софт ООД 

3 

Организиране и провеждане на 

информационни/работни срещи и 

други събития: 

Услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

8574.00 

 

Януари 2020 -  

Декември 2020 
Неприложимо 

ЕТ Мери - Меродинка 

Георгиева 

гр. Берковица 

3.1 

Еднодневни работни/ информ. срещи - 

зала, кафе-паузи, консумативи и хартия 

(за най-малко 10 участници) – 7 броя х 

182.00 лв. 

Услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, 

 т. 2 от ЗОП 

1 274.00 
Януари 2020 -  

Декември 2020 
Неприложимо 

 

ЕТ Мери - Меродинка 

Георгиева 

гр. Берковица 

3.2 

ПРАЗНИК НА МИГ-Берковица и Годеч - 

организирано еднодневно събитие за 

популяризиране дейността на МИГ с 
програма, представяща културно- 

творческата дейност на територията на 

МИГ  / за най-малко 50 човека, вкл. гости 

на МИГ/ Разходът включва:                                     

1. Фото-изложба, представяща 

реализирани проекти по Стратегия за 

Услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, 
 т. 2 от ЗОП 

7300.00 
Януари 2020 -  

Декември 2020 
Неприложимо 

 

ЕТ Мери - Меродинка 

Георгиева 
гр. Берковица 



 

3 

 

№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/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 

местно развитие на МИГ и добри 
практики- в гр.Берковица и гр.Годеч - 

2бр. за  900.00 лв.; 2. Мултимедийна 

презентация на дейността на МИГ-

Берковица и Годеч и развитието на 

територията / в гр.Берковица и гр.Годеч/ - 

300.00 лв.; 3. Изложба на продукти на 

местни занаятчии - 600.00 лв.; 4. 

Представяне на  състави на Читалища от 

територията на МИГ - 3300.00 лв.; 5. 

Концерт на младежки духов оркестър към 

НЧ ”Иван Вазов 1872”-гр.Берковица - 

1000.00 лв.; 6.Сценарий на празника - 
400.00 лв.; 7. Водещ на празника - 200.00 

лв.; 8.Коктейл за участниците и гостите 

на Празника на МИГ-Берковица и Годеч / 

за най-малко 50 човека/ - 600.00 лв. 

4 
Организиране и провеждане на 

обучения: 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

3575.00 
Януари 2020– 

Декември 2020  
Неприложимо 

 

 

4.1 

Еднодневни обучения- 5 бр.х715,.00 лв., 
включващи р-ди за наем зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, лектор 

(за най-малко 10 участници) –  

4.1.1. Еднодневно обучение на членове на 
екипа и Общото събрание на МИГ на 

ТЕМА: "Европейското и национално 

законодателство, регламентиращо  

прилагането на  ПРСР 2014-2020 и  

подхода ВОМР " 

4.1.2.Обучения за местни лидери наТеми:  

ТЕМА 1: "Изготвяне и управление на 

проектен бизнес план"- 2 бр. обучения  

ТЕМА 2: "Подготовка и провеждане на 

процедури за избор на изпълнители по 

реда на ЗОП и ПМС 160"- 1 бр. обучения                                                                                               

услуга 

 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

3575.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 
Неприложимо 

СНЦ БЪЛГАРИЯ 

ТРЕЙНИНГ 

 



 

4 

 

№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/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 

ТЕМА 3: "Управление и отчитане на 
проекти към СВОМР на МИГ в ИСУН 

2020"- 1 бр. обучения 

5 
Услуги по проучване на пазара и 

извършване на анкети  
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

14073.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 
Неприложимо 

 

 

5.1 

Проучване и анализи на територията - 

3 бр.х 4691.00 лв., на теми: 

ТЕМА 1: Проучване и анализ на 

потребностите  и възможностите за 

развитие на дейността на читалища и 

НПО на територията на МИГ ;                                                        

ТЕМА 2: Проучване на потребностите от 

услуги в селата и възможности за 
финансиране по Стратегията за ВОМР;                                                                                          

ТЕМА 3: Проучване и анализ на 

възможностите за създаване на местна 

марка на територията на МИГ-Берковица 

и Годеч и ползите за всички 

заинтересовани страни. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  
т. 3 от ЗОП 

14073.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 
Неприложимо 

Профюжън консулт ЕООД 

 

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 

1 068.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 
Неприложимо 

 

Хербалкан ЕООД 

7 

Създаване и реализиране на 

публикации в печатни и електр. медии 

и излъчвания в радио и телевизионни 

медии  

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

16080.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 
Неприложимо 

 

 

7.1 

Създаване и реализиране на публикации 

в регионални медии /печатни/- 

публикуване на информация за проекта, 

покани за организирани събития и други, 

свързани с популяризиране дейността на 

МИГ / до 3 стр. А4 за 1 публикация/- 7 

бр.публикации 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, 

 т. 3 от ЗОП 

2520.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 
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/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева без 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 

7.2 

Създаване и реализиране на  излъчвания 

в регионални  медии- Информация за 

проекта, обяви за прием на проекти, 

покани за организирани събития и други, 

свързани с популяризиране дейността на 

МИГ- 120 минути 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, 

 т. 3 от ЗОП 

13 560.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 
Неприложимо 

РТЕ НЕТ ООД 
Радио Енерджи Берковица 

8 

Изработване на рекламни материали 

за популяризиране, информиране и 

публичност , включващи: 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

8925.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 

Неприложимо 

 
 

8.1 
Изработване на рекламни химикалки - 

500 бр. 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

900.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 

Неприложимо 

 
КА МОБИЛ ООД 

8.2 

Изработване на рекламни календари - 

стенни, цветни /тип три секции / 
брандирани със символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС -200 бр. 

услуга 

Директно 

възлагане  
чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

900.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 
Неприложимо 

 
КА МОБИЛ ООД 

8.3 

Изработване на рекламни чаши - 

керамични, брандирани със символите на 

МИГ, ПРСР и ЕС – 100 бр.  

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

1050.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 

Неприложимо 

 
КА МОБИЛ ООД 

8.4 
Блокнот с рекламен надпис / А5 ,50 

листа/- 200 бр. 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

800.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 

Неприложимо 

 
КА МОБИЛ ООД 

8.5 

Външна/портативна батерия, брандирана 

със символите на МИГ, ПРСР и ЕС – 150 

бр. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

4800.00 
Януари 2020– 

Декември 2020 

Неприложимо 

 
КА МОБИЛ ООД 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените цени в колона № 4 от таблицата са крайни цени, съгласно Заявка за планирани дейности и разходи за 2020 г. по подмярка 

19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР по Споразумение № РД 50-141 от 21.10.2016 г. и включват невъзстановим ДДС.  

 


