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Приложение 122_1.1 към Указанията 

    

                                                   
 

                                                                                                                 

                                                                                                      ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
                                                                    Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони 

                                                               Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 

 

 

  

 

 

СПИСЪК 
НА 

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

ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ 

 

Текуща календарна година: 2020 г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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. 
Непреки разходи по чл.9, ал.2, т.1, 

3,5,6,8,10,12 и 18 от Наредба 1 

Услуга и 

Доставка 

Директно 

възлагане 

(чл. 20, ал. 

4, т.3, от 

ЗОП) 

16 641 

 
01.01.-

31.12.2020 г.   

 

 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

1.1. 

Осчетоводяване на финансовите 

документи на МИГ Стамболово-

Кърджали 54  

Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

договор и 

фактури 

610 лв. 

месечно 

2У/02.01.2020 

г. – „Инвойс  

Д“ ЕООД 

 

 

 

НП 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

1.2. Интернет Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

издаденит

е фактури 

36 лв. 

месечно 

02.05.2018 

г./Овком 

ООД   

 

 

 

НП 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

1.3. Канцеларски материали Доставка 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) - 

1341,19лв. 

Съгласно 

приемо-

предавате

лния 

протокол 

и 

фактурата 

Договор 

05Y/01.08.202

19 г. с „ТК 

Тодоров 

Консулт“ 

ЕООД и 

Анекс от 

02.01.2020 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

1.4 Наем и консумативи Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

издадени 

фактури 

1 040,88 

лв. 

07.08.2017 г. 

и анекси от 

07.08.2017 г. 

и 13.07.2018 

г.- Община 

Стамболово  

 

 

НП 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

1.5 Куриерски услуги Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

издаденит

е фактури 

148,19 лв. 

Договор от 

01.04.2020 с 

Еконт 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

ЕФРСР на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

1.6. Пощенски разходи Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

издаденит

е фактури 

116.50 лв. 

Български 

пощи ЕАД с 

договор УУ-

05-25 от 

16.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

1.7. Сигнално-охранителна дейност  
Услуга и 

доставка 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

издаденит

е фактури 

– СОД - 

39 лв. 

  Договор 

№7У,/ 

22.10.2018 г. 

и анекс от 

02.10.2019 г.  

 

 

НП 

 

 

 

 

 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

месечно   Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от  

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

2 

Разходи за възнаграждения и 

осигуровки дължими от работодателя 

за консултанти и външни експерти 

наемани при възникнала необходимост 

от разработване на нови документи, 

свързани с реализацията на ВОМР 

Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Планирани 

33 560 лв.   

Граждански 

договори  

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“: Заповед 

№ РД 09-

160/24.02.2020 г.   

3. 
Закупуване на офис техника, на офис 

оборудване и софтуер 
Доставка 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

Съгласно 

договори 

и фактури 

  1Д от 

27.08.2020 г. 

с Компютър 

 

 

 

 

 

 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

4 265,60 

лв.             

Консулт 

ЕООД 

4 265,60 лв. 

 

 

 

 

 

НП 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките  

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

4. 

Актуализация и абонаментно 

обслужване за 2020 г. на ТРЗ 

програмен продукт и счетоводен 

софтуер 

Услуга 

 

 

 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

486 лв. 

Съгласно 

фактура   

 

 

 

„Памиком“ 

ЕООД 

320 лв. 

 

 

 

 

НП  

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

5. 

Разходи за техническо обслужване и 

годишни винетни такси за лек 

автомобил закупен по реда на Наредба 

№1 и Наредба №23 от 2009 г. 

Доставка 

 

 

 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

352,84 лв. 

Съгласно 

издадени 

фактури и 

други 

разходни 

документ

и      1300 

лв. 

 

 

 

  

 

 

 

НП 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

6. 

Застраховане на закупени след 

подписване на договора за изпълнение 

на стратегия дълготрайни материални 

активи определени за задължително 

застраховане   

Услуга 

 

 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

1367,57 

Съгласно 

застрахов

ателна 

полица и 

разходни 

документ 

с общ 

размер  

 

 

ЗАД 

„Булстрат 

Виена 

Иншуранс 

груп“  

до 3000 лв. 

 

 

 

НП 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 



9 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

7. 
Разходи за мониторинг и оценка на 

СВОМР 
Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

договор и 

фактури 

1790 лв.   

  

Договор 

5/01.10.2020 

г. „ТРИ СИ 

ПРОЕКТ” 

ООД 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

8. 

Организиране, провеждане и 

изпълнение на обучения, семинари, 

информационни срещи за екипа, за 

членовете на колективния върховен 

орган, за местните лидери и за 

уязвими групи, застрашени от бедност 

целеви групи, за популяризиране на 

СВОМР на „МИГ Стамболово-

Кърджали 54“, както следва: 

Услуга 

 

 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП, 

във връзка 

Съгласно 

договор и 

фактура 

12 740 лв.  

 

 

  

 

  

07.06.2020 г., 

Договор №1 

У с НСУП за 

13 104 лв. 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

- Организиране на 2 еднодневни 

семинара за членовете на екипа и КВО 

свързани с прилагането на ВОМР; 

- Организиране на 3 еднодневни срещи 

на екипа  и КВО за участие на МИГ с 

други МИГ - за най-малко 10 

представители на целевата група; 

- Организиране на 12 бр. 

информационни срещи за местни 

лидери с цел подобряване на 

информираността при разработването 

на проекти за кандидатстване по 

мерките от СВОМР (най-малко 10 

участници); 

-   12 еднодневни обучения свързани с 

придобиване на умения за работа в 

ИСУН, предприемачеството и младите 

хора при управление на проектите (за 

най-малко десет участници) 

 

с чл.20, 

ал.4, т.2)  

 общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

9. 

Провеждане на 1. „Проучване и анализ 

на предприемаческите нагласи и 

икономическата активност на младите 

хора на територията на МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

Съгласно 

договор и 

фактури  

9 382 лв. 

 

 

 

   Договор 

 

 

 

 

 

 

 

Програми 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

Стамболово-Кърджали 54“   2. 

„Проблемите на уязвимите социални 

групи и възможностите за социална и 

професионална реализация на 

територията на МИГ Стамболово-

Кърджали 54“ „Проблемите на 

уязвимите социални групи и 

възможностите за социална и 

професионална реализация на 

територията на МИГ Стамболово-

Кърджали 54“ 

от ЗОП)   4/01.10.2020 

г. „ТРИ СИ 

ПРОЕКТ” 

ООД 

 

НП 

на ЕС –

ЕФРСР - 

мярка 19.4 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

10. 

Поддържане на интернет страницата. 

 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

договор и 

фактури  

1 729,70 

лв. 

 

  

 

 

 

01/02.01.202

0 г. с 

„ПСА.БГ“ 

ЕООД 

 

 

 

     НП 

 

 

 

Програми 

на ЕС –

ЕФРСР - 

мярка 19.4 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; заповед 

№ РД 09-

160/24.02.2020 г.   
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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. 

Създаване и реализиране на 

публикации в печатни и електронни 

медии и излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на покани за 

организирани събития и публикации за 

отваряне на покани по мерки и 

информация за дейността на МИГ: 

Услуга   

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

издадени 

фактури 

3 765 лв.           

   6 480 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Предпечат и печат на: 

-  Предпечат и печат на Ръководство за 

работа в ИСУН,  А4, 20 стр. 

 -  Издаване на информационна 

брошура популяризираща МИГ и 

територията на МИГ, с обем от 8 до 12 

страници, пълноцветен печат на 

български език; 

-  Издаване на информационна 

брошура популяризираща МИГ и 

територията на МИГ,8 до 12 страници, 

 

 

 

Услуга 

 

 

 

 

 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

 

 

 

Съгласно 

договор и 

фактури  

16 217 лв.            

 

 

 

 

 

Д И Г 

„МЕДИА 

КЪМПАНИ“ 

ООД 

  

 

16 217 лв.            

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС –

ЕФРСР - 

мярка 19.4 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

пълноцветен печат на английски език. 

Изработка на рекламни материали: 

- Изработване на рекламна USB флаш 

памет, брандирани със символите на 

Лидер, ПРСР и ЕС - 16 GB USB 3.0; 

-  Изработване на рекламни тефтери - 

тип луксозни с твърди цветни корици, 

брандирани със символите на Лидер, 

ПРСР и ЕС; 

- Изработване на рекламни химикалки, 

пластмасово тяло, тампонен 

пълноцветен печат; 

- Изработване на работни календари с 

три секции, цветни брандирани със 

символите на Лидер, ПРСР и ЕС; 

- Органайзер за бюро със символите на 

Лидер, ПРСР и ЕС; 

- Изработване на визитни картички на 

членовете на екипа и на членовете на 

УС; 

- Изработване на рекламни 

конферентни чанти брандирани със 

символите на Лидер, ПРСР и ЕС; 

- Изработване на рекламни папки 

брандирани със символите на Лидер, 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

ПРСР и ЕС, Картон: А4, 4+4 цвята; 

-  Изработване на видео рекламен 

видео клип 1 минута; 

- Изработване на настолни работни 

календари, бриндирани със символите 

на ПРСР, ЕС и Лидер; 

- Външна батерия/зарядно за телефон, 

10 000 mAh бриндирани със символите 

на ПРСР, ЕС и Лидер; 

- Изработване на сгъваеми, 

автоматични чадъри с калъфче, 

бриндирани със символите на ПРСР, 

ЕС и Лидер; 

- USB безжична мишка (wireless), 

брандирана - ситопечат 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

Междуселищни празници: 

- Провеждане на Междуселищен 

празник "Местни традиции и обичаи 

2020"  - с.Перперек; 

-  Организиране Фестивал на 

лимеца/хляба в с.Рабово; 

 

 

 

 

 

Услуга 

 

 

 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

 

 

 

Съгласно 

договор и 

фактури 

 

 

 

 

 

Не 

реализирани 

поради 

пандемията 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС –

ЕФРСР - 

мярка 19.4 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 



15 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

   

11 510 лв.          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 

14. 

Изработване на видео клип за МИГ 

Стамболово-Кърджали 54 с 

минимална продължителност 1 

минути; 

 

Услуга 

 

 

 

 

Директно 

договаряне 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

 

 

 

Съгласно 

договор и 

фактури           

599 лв.  

 

 

 

 

 

 

01.07.2020 г. 

Договор 2У   

с „Пи Ар 

Агенция 

Хикснюз“ 

ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС –

ЕФРСР - 

мярка 19.4 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г.  



16 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

 

  

15. 

Преводи на: 

- СВОМР; 

- други преводи 

Услуга 

 

 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

договор и 

фактура  

247 лв. 

 

01.07.2020 г. 

Договор  

№3У с 

Център за 

обучение 

ЛОГОС ООД 

  

 

 

 

НП 

 

 

Програми 

на ЕС –

ЕФРСР - 

мярка 19.4 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

160/24.02.2020 г. 
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Списък 2 за 2019 г.  

 

№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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. 
Непреки разходи по чл.9, ал.2, т.1, 

3,5,6,8,10,12 и 18 от Наредба 1 

Услуга и 

Доставка 

Директно 

възлагане 

(чл. 20, ал. 

4, т.3, от 

ЗОП) 

14 191,91 
01.01.-

31.12.2019 г.   

 

 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г. 

1.1. 

Осчетоводяване на финансовите 

документи на МИГ Стамболово-

Кърджали 54  

Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

550 лв. 

месечно 

02.07.2018 г. 

– СК ЕТ 

„Иведа – А. 

Стайкова“ 

 

 

 

НП 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г. 

1.2. Интернет Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

36 лв. 

месечно 

02.05.2018 

г./Овком 

ООД   

 

 

 

НП 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г. 

1.3. Канцеларски материали Доставка 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

приемо-

предавате

лния 

протокол 

и 

04.02.2019 г./ 

- „Офис депо 

2002“, ЕООД 

 

Прекъснат и 

нов от 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

Програми 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

фактурата 01.08.2019 г. 

Договор 05 Y 

с „ТК 

Тодоров 

Консулт 

ЕООД 

на ЕС -

ЕФРСР 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г. 

1.4 Наем и консумативи Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

издаденит

е фактури 

07.08.2017 г. 

и анекси от 

07.08.2017 г. 

и 13.07.2018 

г.- Община 

Стамболово  

 

 

НП 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г. 

1.5. Сигнално-охранителна дейност  
Услуга и 

доставка 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

Съгласно 

издаденит

е фактури 

– СОД 39 

22.10.2018 г.  

Договор №7У  

 

 

НП 

 

 

 

 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

от ЗОП) лв. 

месечно   

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г. 

2 

Разходи за възнаграждения и 

осигуровки дължими от работодателя 

за консултанти и външни експерти 

наемани при възникнала необходимост 

от разработване на нови документи, 

свързани с реализацията на ВОМР 

Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Планиран

и 7 224   

Граждански 

договори  

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“    

3. 
Закупуване на офис техника, на офис 

оборудване и софтуер 
Доставка 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

Съгласно 

договори 

и фактури            

5 693,60 

17.05.2019 г. 

„Компютър 

Консулт“ 

ЕООД, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 



21 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

от ЗОП) Договор 1Д  

 

 

 

НП 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г.    

4. 

Актуализация и абонаментно 

обслужване за 2019 г. на ТРЗ 

програмен продукт и счетоводен 

софтуер 

Услуга 

 

 

 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

фактура  

260 

 

 

 

„Валперс 

Консулт“ 

ЕООД 

 

 

 

 

НП  

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г.    

5. 
Разходи за техническо обслужване и 

годишни винетни такси за лек 
Доставка 

 

 
Съгласно 

издадени 

 

 

 

 

 

 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

автомобил закупен по реда на Наредба 

№1 и Наредба №23 от 2009 г. 

 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

фактури и 

други 

разходни 

документ

и      1397 

 

  

 

НП 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г.   

6. 

Застраховане на закупени след 

подписване на договора за изпълнение 

на стратегия дълготрайни материални 

активи определени за задължително 

застраховане   

Услуга 

 

 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

застрахов

а-телна 

полица и 

разходни 

документ

и   2 800 

 

 

ЗАД 

„Булстрат 

Виена 

Иншуранс 

груп“  

 

 

 

НП 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г.   



23 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

поръчка 
(в случай, 

че е 

подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на финансиране 

е различен от бюджета на 

общината)/ Дата на 

одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

7. 
Разходи за мониторинг и оценка на 

СВОМР 
Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

договор и 

фактури  

1680 

001.07.2019 

г. „Три Си 

Проект“ 

ООД 

Договор № 

3У 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г.   

8. 

Организиране, провеждане и 

изпълнение на обучения, семинари, 

информационни срещи за екипа, за 

членовете на колективния върховен 

орган, за местните лидери и за 

уязвими групи, застрашени от бедност 

целеви групи, за популяризиране на 

СВОМР на „МИГ Стамболово-

Кърджали 54“, както следва: 

- Организиране на 2 двудневни 

обучения (или четири еднодневни) - за 

Услуга 

 

 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП, 

във връзка 

с чл.20, 

ал.4, т.2)  

Съгласно 

договор и 

фактура  

15 940 

 

 

  

 

  

17.05.2019 г. 

НСУП, 

Договор №1 

У 

 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

най-малко 10 представители на екипа 

и на УС; 

- Организиране на 12 бр. 

информационни срещи за местни 

лидери с цел подобряване на 

информираността при разработването 

на проекти за кандидатстване по 

мерките от СВОМР (най-малко 10 

участници); 

-   Двудневно обучение (или две 

еднодневни) свързани с изпълнението 

и отчитането на проекти  по мерки: 

4.1, 4.2 и 6.4 (за най-малко десет 

участници); 

-  Двудневно обучение (или две 

еднодневни) свързани с изпълнението 

и отчитането на проекти  по мерки: 

7.2, 7.5 и 7.6, по ОПОС и по НОИР (за 

най-малко десет участници); 

-  Двудневно обучение (или две 

еднодневни) свързани с изпълнението 

и отчитането на проекти  по мерки: 

7.2, 7.5 и 7.6, по ОПОС и по НОИР (за 

най-малко десет участници); 

- Двудневно обучение на местни 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г.   
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

лидери (или две еднодневни) 

 

9. 

Провеждане на 1. Проучване на 

възможностите и факторите за 

подобряване на вътрешно 

общностната комуникация  с оглед на 

големия брой населени места  в 

рамките на МИГ.  2. Проучване на 

потенциала за валоризация на 

местните природни и културни 

дадености за целите на развитието на 

туристическото предлагане на 

територията на МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

договор и 

фактури 

8 020 

 

 

 

03.06.2019 г. 

„ИСУО 

Консулт“ 

ООД, 

Договор № 

2У 

 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

Програми 

на ЕС –

ЕФРСР - 

мярка 19.4 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г.    

10. 

Поддържане на интернет страницата. 

 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

договор и 

фактури  

2 402 

  

 

 

 

01/02.01.201

9 г. с 

„ПСА.БГ“ 

ЕООД 

 

 

 

     НП 

 

 

 

Програми 

на ЕС –

ЕФРСР - 

мярка 19.4 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

общностите местно 

развитие“    

11. 

Създаване и реализиране на 

публикации в печатни и електронни 

медии и излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на покани за 

организирани събития и публикации за 

отваряне на покани по мерки и 

информация за дейността на МИГ: 

Услуга   

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Съгласно 

издадени 

фактури          

2 796 

    

 

 

 

 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС -

ЕФРСР 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Предпечат и печат на: 

- Отпечатване /предпечат и печат/ на 

Ръководство за управление на проекти 

по СВОМР; 

- Издаване на информационна 

брошура популяризираща СВОМР и 

дейностите на МИГ на български език; 

- Издаване на информационна 

брошура популяризираща СВОМР и 

 

 

 

Услуга 

 

 

 

 

 

Директно 

възлагане 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

 

 

 

Съгласно 

договор и 

фактури           

14 070  

 

 

 

 

 

05.06.2019 г. 

„Максарт+“ 

ООД, 

Договор № 

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

дейностите на МИГ на английски език. 

Изработка на рекламни материали: 

- USB флаш памет, брандирани със 

символите на Лидер, ПРСР и ЕС; 

- рекламни тефтери - тип луксозни с 

твърди цветни корици, брандирани със 

символите на Лидер, ПРСР и ЕС; 

- рекламни химикалки; 

- рекламни календари цветни 

брандирани със символите на Лидер, 

ПРСР и ЕС ; 

- рекламни пазарски чанти брандирани 

със символите на Лидер, ПРСР и ЕС; 

- визитни картички; 

- рекламни конферентни чанти 

брандирани със символите на Лидер, 

ПРСР и ЕС; 

- рекламни папки брандирани със 

символите на Лидер, ПРСР и ЕС; 

-  настолни работни календари 

брандирани със символите на Лидер, 

ПРСР и ЕС; 

- топки, бриндирани със символите на 

ПРСР, ЕС и Лидер; 

- рекламни шапки, бриндирани със 

от ЗОП) 5У 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС –

ЕФРСР - 

мярка 19.4 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г.    
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

символите на ПРСР, ЕС и Лидер; 

- рекламни ключодържатели 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Изработване на видео клип за МИГ 

Стамболово-Кърджали 54 с 

минимална продължителност 8 

минути; 

 

Услуга 

 

 

 

 

Директно 

договаряне 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

 

 

 

Съгласно 

договор и 

фактури           

4 800  

 

 

 

 

 

 

05.06.2019 г. 

„Пи Ар 

Агенция 

Хикснюз“ 

ЕООД 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми 

на ЕС –

ЕФРСР - 

мярка 19.4 

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г.    

14. 

Преводи на: 

- СВОМР; 

- други преводи 

Услуга 

 

 

Директно 

възлагане 

Съгласно 

договор и 

фактура  

1 950 

 

01.08.2019 г. 

Договор  

№6У с 

 

 

 

НП 

 

 

Програми 

на ЕС –

Споразумение № 

РД50-37/20.04.2018 

г. за изпълнение на 

СВОМР по 
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№ Предмет 

Обект 

(строителс

тво, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор  

(в лева без 

ДДС) 

Номер, дата и 

вид на акта 

за стартиране 

на 

обществената 

поръчка/прог

нозна дата на 

стартиране 

(за 

планираните 

ОП) 

 

Номер и 

дата на 

договор 

за 

обществе

на 

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 

(чл. 18, 

ал.1, т. 13, 

от ЗОП) 

Център за 

обучение 

ЛОГОС ООД 

  

ЕФРСР - 

мярка 19.4 

подмярка 19.2. 

„Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

водено от 

общностите местно 

развитие“; Заповед 

№  РД 09-

742/10.08.2018 г.    

 

Предходна календарна година: 2019 г. 

 

 

Дата: 12.03.2020г.        Представляващ възложителя:      

                                           (Лятиф Расим-Председател) 


