
Приложение 122_1.1 към Указанията 

                                         

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”      
 

1 

 

СПИСЪК 

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

НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

 

 

Текуща календарна година 2022 
 

№ 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) 

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 

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  

Доставки/ 

Услуги 

 

 

 

Доставка 

 

 

 

Услуга  

Директно 

възлагане 

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

 

 

 

 

 

до 14 394,71 

 

 

 

            2 400,00 

 

 

 

до 200,00 

Януари 2022 -  

Декември 2022 

 

 

Януари 2022 -  

Декември 2022 

 

 

Януари 2022-  

Декември 2022 

  

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

 



 

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) 

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 

р-ди за функционирането на офиса 

-обслужване служба трудова медицина 

 

 

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 

605,65 
Януари 2022-  

Декември 2022 
Неприложимо 

 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

 

2.1 

Счетоводен и ТРЗ софтуер- Разходи за 

актуализация и поддържане на 2 бр. 

софтуер - софтуер "Финанси и 

Счетоводство" и софтуер за обработка на 

данните за заплати и личен състав, такса 

електронен подпис 

Доставка 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

605,65 

 

 

Януари 2022-  

Декември 2022 
Неприложимо 

 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

3 

Организиране и провеждане на 

информационни/работни срещи и 

други събития: 

Услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

1 426,00 
Януари 2022-  

Декември 2022 
Неприложимо 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 
 

 

3.1 

Разходи за организиране и провеждане на 

регионална среща на МИГ от 

северозападния регион на планиране 

услуга 

 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

698,00 
Януари 2022– 

Декември 2022 
Неприложимо 

 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

3.2 

Организиране на еднодневни 

работни/информационни срещи- наем 

зала, кафе- пауза (за най-малко десет 

участници) 

услуга 

 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

728,00 Юни 2022 №17/04.07.2022 г. 

 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

4 
Организиране и провеждане на 

обучения: 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

2 860,00 
Януари 2022– 

Декември 2022  
Неприложимо 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 



 

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) 

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 

т. 2 от ЗОП   

4.2 

Еднодневни обучения- 4 бр.х715,.00 лв., 

включващи р-ди за наем зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, лектор 

(за най-малко 10 участници) –  

ТЕМА 1: "Прилагане на ПМС 160-

Подготовка и изпълнение на процедури“- 

2 бр. обучения                                                                        

ТЕМА 2: "„Права и задължения на 

бенефициента в периода на изпълнение и 

мониторинг на проекта“- 2 бр. обучения                                                                                                

услуга 

 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

2 860,00 Юни 2022 №16/04.07.2022 г. 

 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

5 
Проучване и анализ на съответната 

територия 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, 

 т. 3 от ЗОП 

9 382,00 Юни 2022 №18/04.07.2022 г. 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

5.1 

„Кръгова икономика-възможност за 

създаване на нови бизнеси или 

насърчаване на ресурсна ефективност“ 

услуга 

 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

4691,00 Юни 2022 №18/04.07.2022 г. 

 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

5.2 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА-ВЪЗМОЖНОСТ 

ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЕ 
услуга 

 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

4691,00 Юни 2022 №18/04.07.2022 г. 

 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

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 

1065,60 Юни 2022 №19/04.07.2022 г. 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

http://www.mig-bg.org/


 

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) 

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 

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 

14 736,00 
Януари 2022– 

Декември 2022 
Неприложимо 

 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

7.1 

Публикация 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/ - чл. 9, ал. 3, т.2, б."б"от 

Наредба 1- 2 бр. публикации 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, 

 т. 3 от ЗОП 

720,00 
Януари 2022– 

Декември 2022 
Неприложимо 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

7.2 

Излъчване в регионални медии 

/Създаване и реализиране на  излъчвания 

в регионални  медии/ -Предоставяне на 

информация за проекта, обяви за прием на 

проекти, покани за организирани събития 

и други, свързани с популяризиране 

дейността на МИГчрез регионални медии. 

- чл. 9, ал. 3, т.2, б."б"от Наредба 1 /-120 

минути 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, 

 т. 3 от ЗОП 

13 536,00 Януари 2022 

 

 

 
№ 01/ 06.01.2022 г. подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

8 

Изработване на рекламни материали за 

популяризиране, информиране и 

публичност , включващи: 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

2347.20 Юни 2022 №20/04.07.2022 г. 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

8.1 

Изработване на рекламни тефтери- 100 

бр. 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

799,20 Юни 2022 №20/04.07.2022 г. 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 



 

5 

 

№ 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) 

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 

8.2 

Изработване на рекламни календари - 

стенни, цветни /тип три секции / 

брандирани със символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС – 100 бр. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

339,60 Юни 2022 №20/04.07.2022 г. 
подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

8.3 

Конферентни чанти-100 бр. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

1 208,40 Юни 2022 №20/04.07.2022 г. 

подмярка 19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение 

№ РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените цени в колона № 4 от таблицата са крайни цени, съгласно Заявка за планирани дейности и разходи за 2022 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. След избор на изпълнител и 

сключване на договор ще бъдат посочени стойности, съгласно регистрацията на изпълнителя по ЗДДС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

Предходна календарна 2021 година  
 

№ ПРЕДМЕТ 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

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 

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 

 

 

 

 

 

6770,87 

 

 

503,87 

 

 

120,00 

 

Януари 2021 -  

Декември 2021 

 

 

Юни 2021 

 

 

Януари 2021-  

Декември 2021 

№ 13/ 

21.06.2021 г. 

 

 

 

 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

 

 

 

 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

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 

3 774,00 
Януари 2021-  

Декември 2021 
 

 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

2.1 

Компютър / с операционна система 

Windows / -2 бр. 
Доставка 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

2 690,00 Май 2021  
№ 12/ 

10.06.2021 г. 

 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

2.2 

PC Софтуер  MICROSOFT OFFICE- 2 бр. 

Доставка 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

590,00 Май 2021  
№ 12/ 

10.06.2021 г. 

 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

2.3 

Актуализация и поддържане на 2 бр. 

софтуер - софтуер "Финанси и 

Счетоводство" и софтуер за обработка на 

данните за заплати и личен състав, такса 

електронен подпис 

Доставка 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

557,65 
Януари 2021-  

Декември 2021 

№ АК-2021-

19-24 

 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 



 

7 

 

№ ПРЕДМЕТ 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

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 

3 

Организиране и провеждане на 

информационни/работни срещи и 

други събития: 

Услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

8053,00 
Януари 2021-  

Декември 2021 
 

подмярка 

19.4 и 19.3 

на мярка 19 

Споразумение № РД 

50-141 от 21.10.2016г.  

и Административен 

договор № РД 50-77 

от 10.05.2021 г. 

3.1 

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. Изложба на продукти на местни 

занаятчии - 500.00 лв.; 

2.Представяне и дегустация на местни 

храни - 1200.00 лв. 

3. Представяне на  състави на Читалища 

от територията на МИГ - 3000.00 лв.; 

4. Концерт на младежки духов оркестър 

към НЧ ”Иван Вазов 1872”-гр.Берковица 

- 1000.00 лв.; 

5.Сценарий на празника - 179.00 лв.; 

6. Водещ на празника - 200.00 лв.;                                                                                    

7.Коктейл за участниците и гостите на 

Празника на МИГ-Берковица и Годеч / за 

най-малко 50 човека/ - 700.00 лв. 

Услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, 

 т. 2 от ЗОП 

6 779,00 
Юли 2021-  

 

№ 18/ 

23.07.2021 г 

 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

 

 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

3.2 

Организиране на еднодневни 

работни/информационни срещи- наем 

зала, кафе- пауза (за най-малко десет 

участници) 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

364,00 Юли 2021 
№ 18/ 

23.07.2021 г 

 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

3.3 
Организиране и провеждане на  заседания 

на работна група –5 бр. срещи х 182.00лв. 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

910,00 Септември 2021 
№ 19.3-2 

/11.10.2021 г. 

подмярка 

19.3 

на мярка 19 

Административен 

договор № РД 50-

77 от 10.05.2021 г. 
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№ ПРЕДМЕТ 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

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 

4 
Организиране и провеждане на 

обучения: 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

4 290,00 Юли 2021 г. 
№ 19/ 

27.07.2021 г. 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

4.1 

Еднодневни обучения- 6 бр.х715,.00 лв., 

включващи р-ди за наем зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, лектор 

(за най-малко 10 участници) –  

ТЕМА 1: "Управление и отчитане на 

проекти към СВОМР на МИГ"- 2 бр. 

обучения                                                                        

ТЕМА 2: "„Обучения на млади хора по 

предприемачество и представяне на 

социалното преприемачество, като 

алтернативна възможност на заетост“- 2 

бр. обучения                                                                                               

ТЕМА 3: "Управление и отчитане на 

проекти към СВОМР на МИГ в ИСУН 

2020"- 2 бр. обучения 

услуга 

 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

4 290,00 Юли 2021 г. 
№ 19/ 

27.07.2021 г. 

 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

 

 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

5 

Разходи за 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 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

1 790,00 Юли 2021 г. 
№ 20/ 

07.09.2021 г. 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

5.1 

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 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

1 790,00 Юли 2021 г. 
№ 20/ 

07.09.2021 г. 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

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 

1065,60 Май 2021  
№ 11/ 

10.06.2021 г. 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

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  

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 

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 

13 820,00 
Януари 2021– 

Декември 2021 
 

 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

 

 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

7.1 

Публикация 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/ - чл. 9, ал. 3, т.2, б."б"от 

Наредба 1- 7 бр. публикации 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, 

 т. 3 от ЗОП 

2 520,00 
Януари 2021– 

Декември 2021 
Неприложимо 

 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

 

 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

7.2 

Излъчване в регионални медии /Създаване 

и реализиране на  излъчвания в 

регионални  медии/ -Предоставяне на 

информация за проекта, обяви за прием на 

проекти, покани за организирани събития 

и други, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ чрез регионални медии. 

- чл. 9, ал. 3, т.2, б."б"от Наредба 1 /-100 

минути 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, 

 т. 3 от ЗОП 

11 300,00 Януари 2021  
№ 1/ 

07.01.2021 г. 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

8 

Изработване на рекламни материали за 

популяризиране, информиране и 

публичност , включващи: 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

8 187,00 
Януари 2021– 

Декември 2021 
 

 

подмярка 

19.4 и 19.3 

на мярка 19 

 

Споразумение № РД 

50-141 от 21.10.2016г. 

и Административен 

договор № РД 50-77 

от 10.05.2021 г. 

8.1 
Изработване на рекламни раници, 

Размери 30х10х40 см.- 100 бр. 
услуга 

Директно 

възлагане 

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

960,00 Юни 2021 
 

№14/ 

23.06.2021 г 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

8.2 

Изработване на рекламни календари - 

стенни, цветни /тип три секции / 

брандирани със символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС – 100 бр. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

336,00 Юни 2021 
 

№14/ 

23.06.2021 г 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 
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№ ПРЕДМЕТ 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

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 

8.3 

Изработване на брандирани рекламни 

пазарски чанти, размери 40х30х10 см-150 

бр. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

747,00 Юни 2021 
 

№14/ 

23.06.2021 г 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

8.4 Блокнот с рекламен надпис / А4/-100 бр. услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

396,00 Юни 2021 
 

№14/ 

23.06.2021 г 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

8.5 

USB флаш памет минимум 32 GBa, 

брандирана със символите на МИГ, ПРСР 

и ЕС-150 бр. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

3600,00 Юни 2021 
 

№14/ 

23.06.2021 г 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

8.6 
Изработване на брандирани рекламни 

чадъри, до Ф105 см-100 бр. 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

1 152,00 Юни 2021 
 

№14/ 

23.06.2021 г 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

8.7 Изработване на визитки-500 бр. услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

90,00 Юни 2021 
 

№14/ 

23.06.2021 г 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

8.8 
Изработване на брандирани термоси до 

500 ml.-50 бр. 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

738,00 Юни 2021 
 

№14/ 

23.06.2021 г 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

8.9 Изготвяне на две информационни табели услуга 

 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 2 от ЗОП 

168,00 
Януари 2021– 

Декември 2021 

№ 19.3-4 

/11.10.2021 г. 

 

подмярка 

19.3 

на мярка 19 

 

Административен 

договор № РД 50-

77 от 10.05.2021 г 

 

9 Разходи за проучвания и анализи услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

4691,00 Юни 2021  

подмярка 

19.3 

на мярка 19 

Административен 

договор № РД 50-

77 от 10.05.2021 г. 
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№ ПРЕДМЕТ 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

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 

9.1 

Разработване на анализ на нагласите у 

производители, предприемачи, училища, 

публична администрация и т.н за 

създаване на условия за сътрудничество 

услуга 

Директно 

възлагане 

чл. 20, ал. 4, 

т. 2 от ЗОП 

4691,00 Септември 2021 
№ 19.3-5 

/11.10.2021 г. 

подмярка 

19.3 

на мярка 19 

Административен 

договор № РД 50-

77 от 10.05.2021 г. 

10 

Разходи за външни експерти за 

изпълнение на дейности по проект 

“Създаване на транснационално 

партньорство в търсене на нов подход 

за промотиране на местната 

идентичност“ 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

7 160,00 Август 2021  

подмярка 

19.3 

на мярка 19 

Административен 

договор № РД 50-

77 от 10.05.2021 г. 

10.1 

Разходи за възнаграждение за външен 

експерт/и за разработване на проект за 

сътрудничество  

24 човеко дни х179,00 лв. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

4 296,00 Август 2021 
№ 19.3-6 

/01.11.2021 г. 

подмярка 

19.3 

на мярка 19 

Административен 

договор № РД 50-

77 от 10.05.2021 г. 

10.2 

Разходи за възнаграждение за външен 

експерт/и за разработване на 

споразумение за партньорство 

16 човеко дни х179,00 лв. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

2 964,00 Август 2021 
№ 19.3-6 

/01.11.2021 г. 

подмярка 

19.3 

на мярка 19 

Административен 

договор № РД 50-

77 от 10.05.2021г. 

11 Разходи за преводи услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

3 519,00 
Януари 2021– 

Декември 2021 
тр 

подмярка 

19.3 и 19.4 

на мярка 19 

Споразумение 

№РД 50-141 от 

21.10.2016 г. и  

Административен 

договор №РД 50-77 

от 10.05.2021 г. 

11.1 
Разходи за преводи- чл. 9, ал.3, т.2,“ 

б“,“г“ от Наредба 1 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 

3 от ЗОП 

475,00 
Януари 2021– 

Декември 2021 
Неприложимо 

подмярка 

19.4 

на мярка 19 

Споразумение № 

РД 50-141 от 

21.10.2016 г. 

11.2 

Разходи за преводачески услуги ( устни 

преводи) по проект “Създаване на 

транснационално партньорство в търсене 

на нов подход за промотиране на 

местната идентичност“-28 часа х 68 лв. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

1 903,72 
Август 2021 

 

№ 19.3-7 

/01.11.2021 г. 

подмярка 

19.3 

на мярка 19 

Административен 

договор № РД 50-

77 от 10.05.2021 г. 



 

12 

 

№ ПРЕДМЕТ 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

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 

11.3 

Писмен превод на документи, материали 

и друга писмена комуникация по проект 

“Създаване на транснационално 

партньорство в търсене на нов подход за 

промотиране на местната идентичност“ 

60 страници х19,00 лв. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

1 140,00 
Август 2021 

 

№ 19.3-7 

/01.11.2021 г. 

подмярка 

19.3 

на мярка 19 

Административен 

договор № РД 50-

77 от 10.05.2021 г. 

12 Провеждане на работно посещение услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

22 000,00 Август 2021 Неприложимо 

подмярка 

19.3 

на мярка 19 

Административен 

договор № РД 50-

77 от 10.05.2021 г. 

12.1 

Организиране и провеждане на 

четиридневно посещение (3 нощувки) на 

територията  на потенциалния партньор 

във Франция по проект “Създаване на 

транснационално партньорство в търсене 

на нов подход за промотиране на 

местната идентичност“ 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

21 948,00 Септември 2021 
№ 19.3-3/ 

15.10.2021 г. 

подмярка 

19.3 

на мярка 19 

Административен 

договор № РД 50-

77 от 10.05.2021 г. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените цени в колона № 4 от таблицата са крайни цени, съгласно Заявка за планирани дейности и разходи за 2021 г. по подмярка 19.4 Текущи 

разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР по Споразумение № РД 50-141 от 21.10.2016 г.  и подмярка 19.3 подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ Административен договор № РД 50-77 от 10.05.2021 г. и включват невъзстановим ДДС. След избор на 

изпълнител и сключване на договор ще бъдат посочени стойности, съгласно регистрацията на изпълнителя по ЗДДС. 

 
*  Записът „крайна цена“ в колона 4 от таблицата, означава че изпълнителят по съответния договор не е регистриран по ЗДДС. 

 

 

 

 

            

            

                              

            


