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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагане

то и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

общественат

а поръчка/ 

стойност на 

сключения 

договор 

(в лева без 

ДДС) 

Номер и 

дата на 

договор за 

обществена 

поръчка 

(в случай че 

е подписан) 

Номер и дата на договор 

за обществена поръчка 

Източник 

на 

финансира

не 

Дата на 

договор за 

финансиране

/ Дата на 

одобрение на 

финансиране

то 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за наем на 

офис (чл. 9, ал. 2, т. 

5 от Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 208,00 лв. 01.01.2018 г. 

- 

31.12.2018 г. 

Договор № 346/02.05.17 г., 

Община Радомир, 

Договор № 347/02.05.17 г., 

Община Радмир, 

Договор № 464/23.08.17 г., 

Община Радомир, 

Фактура № 

1. 0000039385/25.01.18 

2. 0000039386/25.01.18 

3. 0000039824/25.02.18 

4. 0000039825/25.02.18 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 
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5. 0000039846/25.03.18 

6. 0000039847/25.03.18 

7. 0000039849/25.03.18 

8. 0000040114/25.04.18 

9. 0000040115/25.04.18 

10. 0000040120/25.04.18 

11. 0000040385/25.05.18 

12. 0000040386/25.05.18 

13. 0000040392/25.05.18 

14. 0000040726/25.05.18 

15. 0000040727/25.06.18 

16. 0000040734/25.06.18 

17. 0000040854/25.07.18 

18. 0000040855/25.07.18 

19. 0000040863/25.07.18 

20. 0000041107/25.08.18 

21. 0000041108/25.08.18 

22. 0000041110/25.08.18 

23. 0000041402/25.09.18 

24. 0000041401/25.09.18 

25. 0000041409/25.09.18 

26. 0000041553/25.10.18 

27. 0000041552/25.10.18 

28. 0000041555/25.10.18 

от 01.06.18 г. 
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29. 0000041842/25.11.18 

30. 0000041843/25.11.18 

31. 0000041849/25.11.18 

32. 0000042165/25.12.18 

33. 0000042166/25.12.18 

34. 0000042171/25.12.18 

2. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за интернет 

(чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

225,00 лв. 01.01.2018 г. 

- 

31.12.2018 г. 

Договор № 288/31.05.18 г., 

“БИН БГ“ ЕООД 

Фактура № 

1. 0000101558/26.01.18 

2. 0000101661/08.05.18 

3. 0000101729/20.08.18 

4. 0000101736/17.09.18 

5. 0000101803/03.12.18 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

3. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за 

пощенски и 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

32,66 лв. 06.12.2018 г. 

- 

31.12.2018 г. 

Договор  

№ ДР-1131/06.12.18 г.,  

„Български пощи“ ЕАД 

Фактура № 

1. 8810048224/31.12.18 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 
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куриерски услуги 

(чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба № 1) 

ЗОП 2. 8810048228/31.12.18 Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

4. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за 

електорнен подпис 

(чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

48,00 лв. 10.09.2018 г. Договор № 

181122/10.09.2018 г., 

„Информационно 

обслужване“ АД – фактура 

№ 1402015922/10.09.18 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

5. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

409,33 лв. 03.05.2018 г. 

- 

31.12.2018 г. 

Фактура № 

1. 0000007318/10.08.18 

2. 0000007340/29.08.18 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  
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разходи за офис 

консумативи и 

канцеларски 

материали (чл. 9, 

ал. 2, т. 8 от 

Наредба № 1) 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

3. 0000007446/22.10.18 

4. 0000007566/30.11.18 

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

6. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за 

публикации в 

местните медии (чл. 

9, ал. 2, т. 18 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

180,00 лв. 03.05.2018 г. 

- 

31.12.2018 г. 

Фактура №  

1. 312/13.06.2018 г. 

2. 329/21.09.2018 г. 

3. 343/08.11.2018 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

7. Непреки разходи Услуга Директно 2 668,02 лв. 03.05.2018 г. Договор № 1/03.05.2018 г. ЕЗФРСР Споразумение 
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съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за 

счетоводни услуги 

(чл. 9, ал. 2, т. 3 от 

Наредба № 1) 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

- 

31.12.2018 г. 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

8. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки на 

консултанти по 

прилагане на 

СВОМР 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

13 400,00 лв. 03.05.2018 г. 

- 

31.12.2018 г. 

Договор № 9/11.09.2018 г., 

„ЛИДЕР  ПАРТНЕРС“ 

ЕООД – Фактура № 

0000000035/20.12.2018 г. 

Договор № 10/11.09.2018 г., 

„ЛИДЕР  ПАРТНЕРС“ 

ЕООД – Фактура № 

0000000034/20.12.2018 г. 

Договор № 11/12.11.2018 г.,  
СНЦ „ИНИЦИАТИВА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ – 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 
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Фактура № 

00000000/27.12.2018 г. 

9. Командировки на 

екипа и членовете 

на колективния 

върховен орган на 

МИГ – 

организиране на 

туристическо 

пътуване                                                            

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1329,00 лв. 26.09.2018 г. 

- 

29.09.2018 г. 

Договор № 7/01.09.2018 г., 

„Балкан Експрес“ ЕООД, 

Фактура №  
3000000224/13.09.2018 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

10. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на 

преносим 

компютър Acer 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 333,00 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 
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Aspire 5 помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

11. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на 

преносим 

компютър Acer 

Aspire 5 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 333,00 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

12. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 333,00 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677;www.migradomir.org; e-mail: mig.radomir@gmail.com 

 
 
 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 
 

преносим 

компютър Acer 

Aspire 7 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

13. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на 

цветно лазерно 

многофункционалн

о устройство Broter 

MFC-L9570CDW 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 500,00 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

14. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

183,34 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677;www.migradomir.org; e-mail: mig.radomir@gmail.com 

 
 
 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 
 

обзавеждане -  

закупуване на 

преносим екран за 

мултимедиен 

проектор 

ЗОП Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

15. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на 

мобилен телефон 

Huawei P20 Lite 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

441,67 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

16. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

441,67 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  



 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677;www.migradomir.org; e-mail: mig.radomir@gmail.com 

 
 
 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 
 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на 

мобилен телефон 

Huawei P20 Lite 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

0000004100/27.12.2018 г № РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

17. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на 

мултимедиен 

проектор Epson EB-

W42 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

916,67 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

18. Закупуване на офис Доставка Директно 508,33 лв. 07.12.2018 г. Договор № 14/07.12.2018г., ЕЗФРСР Споразумение 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677;www.migradomir.org; e-mail: mig.radomir@gmail.com 

 
 
 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 
 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на 

заседателна маса 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

- 

28.12.2018 г. 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

19. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на 

посетителски 

столове 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

375,00 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677;www.migradomir.org; e-mail: mig.radomir@gmail.com 

 
 
 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 
 

 

20. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на офис 

бюро 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

625,00 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

21. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на 

стелажи за офиса и 

заседателната зала 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

300,00 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  



 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677;www.migradomir.org; e-mail: mig.radomir@gmail.com 

 
 
 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 
 

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

22. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на офис 

столове 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

525,00 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

23. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване на  

софтуер офис пакет 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 250,00 лв. 07.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 14/07.12.2018г., 

„ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, 

Фактура № 

0000004100/27.12.2018 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677;www.migradomir.org; e-mail: mig.radomir@gmail.com 

 
 
 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 
 

- Office Home and 

Business 2016 Win 

English EuroZone 

Medialess 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

25. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

закупуване и 

монтаж на 

климатична техника 

за офиса – General 

12LMCA 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 208.33 лв. 09.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 15/09.12.2018 г., 

„Инст Монтож-М“ ЕООД, 

Фактура № 

0000000403/27.12.2018 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

26. Закупуване на офис 

техника, в.ч. правен 

и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане -  

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 208.33 лв. 09.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 15/09.12.2018 г., 

„Инст Монтож-М“ ЕООД, 

Фактура № 

0000000403/27.12.2018 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677;www.migradomir.org; e-mail: mig.radomir@gmail.com 

 
 
 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 
 

закупуване и 

монтаж на 

климатична техника 

за заседателната 

зала – General 

12LMCA 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

27. Проучване на 

информираността 

относно СВОМР и 

мненията на 

потенциалните 

бенефициенти за 

предпочитаните 

начини на 

получаване на 

информация 

относно СВОМР и 

работата на МИГ – 

Радомир- Земен с 

оглед осигуряване 

на адекватна 

осведоменост и 

успешно 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

4 010,00 лв. 03.12.2018 г. 

- 

28.12.2018 г. 

Договор № 12/03.12.2018 г., 

„ЛИДЕР  ПАРТНЕРС“ 

ЕООД, 

Фактура № 

0000000037/28.12.2018 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677;www.migradomir.org; e-mail: mig.radomir@gmail.com 

 
 
 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 
 

изпълнение 

28. Поддръжка и 

актуализация на 

интернет страница 

на МИГ-Радомир – 

Земен -  подновен 

хостинг на 

съществуващата 

интернет страница 

на МИГ за 2018 г. 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

112,29 лв. 15.06.2018 г. Фактура № 1000572308 от 

15.06.2018 г., „Супер 

Хостинг БГ” ООД 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

29. Популяризиране, 

информиране и 

публичност -  
изработване на лого 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

258,33 лв. 04.12.2018 г. 

- 

31.12.2018 г. 

Договор № 13/04.12.2018 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД, 

Фактура № 

0000000859/28.12.2018 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  
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№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

29. Популяризиране, 

информиране и 

публичност -  

подготовка и 

отпечатване на 

комплект рекламни 

материали, 

брандирани с име и 

лого на МИГ и 

останалите 

изисквания за 

публичност - папка, 

химикал и 

бележник 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 000,00 лв. 04.12.2018 г. 

- 

31.12.2018 г. 

Договор № 13/04.12.2018 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД, 

Фактура № 

0000000859/28.12.2018 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

30. Популяризиране, 

информиране и 

публичност -   

подготовка и 

изработване на 100 

броя флаш-памет с 

информация за 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 682,00 лв. 04.12.2018 г. 

- 

31.12.2018 г. 

Договор № 13/04.12.2018 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД, 

Фактура № 

0000000859/28.12.2018 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 
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СВОМР, мерките и 

процедурите, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

31. Популяризиране, 

информиране и 

публичност -    

изготвяне на 

комплект визитни 

картички за екипа и 

членовете на УС на 

МИГ 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

250,00 лв. 04.12.2018 г. 

- 

31.12.2018 г. 

Договор № 13/04.12.2018 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД, 

Фактура № 

0000000859/28.12.2018 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

32. Популяризиране, 

информиране и 

публичност -     

дизайн и изработка 

на информационен 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

166,66 лв. 04.12.2018 г. 

- 

31.12.2018 г. 

Договор № 13/04.12.2018 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД, 

Фактура № 

0000000859/28.12.2018 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 
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банер (сгъваем и 

преносим)   

ЗОП Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 

 

33. Популяризиране, 

информиране и 

публичност -      
дизайн, изработка и 

поставяне на 

информационни 

табели 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

402,48 лв. 04.12.2018 г. 

- 

31.12.2018 г. 

Договор № 13/04.12.2018 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД, 

Фактура № 

0000000859/28.12.2018 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

общия размер 

на финансова 

помощ  

№ РД 09-514 

от 01.06.18 г. 
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ВАЖНО!!! 

В списъка следва да се посочат всички на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки 

(включително и чрез директно възлагане), в рамките на текущата календарна година, в която ще бъде обявена общественато 

поръчка, независимо от източника на финансиране. 

1. В колона 1 се попълва Предметът на съответната планирана, обявена и/или възложена обществена поръчка – посочва 

се точното наименование на всички обществени поръчки така, както са планирани, обявени и/или възложени, 

независимо от стойността им (информацията се попълва в колона 1). Задължително в списъка следва да се посочат и 

планираните обществени поръчки по Договора за предоставяне на финансова помощ за всички одобрени разходи 

от Приложение 1 към Договора/те, в т.ч. и обществените поръчки, възлагани посредством събиране на оферти с обява 

(Глава 26 от ЗОП) и директно възлагане (чл. 20, ал. 4 от ЗОП). Наименованието на обществената поръчка определя 

предмета й и винаги индивидуализира параметрите на конкретна поръчка, обхваща дейностите, които 

подлежат на изпълнение, намирайки израз в наименованието на поръчката. 

2. В колона 2 се попълва Обектът на съответната планирана, обявена и/или възложена обществена поръчка – 

строителство, доставка или услуга (информацията се попълва в колона 2). 

3. В колона 3 се попълва Вида на възлагането на обществената поръчка, избран от възложителя – открита процедура, 

публично състезание или друга процедура от вида на посочените в чл. 18, ал. 1 от ЗОП, събиране на оферти с обява, 

директно възлагане (информацията се попълва в колона 3). 
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4. В колона 4 се попълва Прогнозната стойност на обществената поръчка (за планираните или в процес на 

възлагане обществени поръчки)/стойност на сключения договор (за приключилите обществени поръчки). В 

случаите, при които поръчката предвижда възлагане заедно и/или поотделно на обособени позиции (ЛОТ), се посочва 

общата стойност и стойността на всеки един ЛОТ, ако е приложимо (информацията се попълва в колона 4). Специално 

по отношение на планираните по сключения Договор за предоставяне на финансова помощ разходи, за вписване на 

прогнозната стойност на поръчката се взема стойността на конкретната дейност съгласно Таблицата за допустими 

инвестиции (Приложение 1 към Договора за предоставяне на финансова помощ). Следва да се има предвид, че ако в 

Таблицата за допустими инвестиции дейността е вписана с или чрез под-дейности, то тогава прогнозната стойност се 

явява сбор на всички поддейности. Най-често допусканата грешка при описанието на прогнозната стойност е наличие 

на несъответствие между одобрената съгласно Таблицата за допустими инвестиции сума за конкретната дейност и 

същата, вписана в Списъка. Друга, допускана от Възложителите грешка е, че не включват в прогнозната стойност на 

поръчките за строителство одобрените непредвидени разходи или ако ги включат, не посочват каква е стойността 

определена като абсолютна сума или като процент от стойността на поръчката като част от предвидените разходи за 

строителство. 

5. В колона 5 се попълва Номера, датата (ден/месец/година) и вида на акта за стартиране на обществената поръчка 

(напр. решение за откриване или заповед за откриване), в зависимост от вида на възлагането на поръчката. В 

случай че посочените документи са неприложими, следва да се посочи датата и вида на иницииращия документ и 

неговото одобрение от възложителя (докладна записка с предложение и резолюция/предложение за извършване на 

разход или други). По отношение на планираните поръчки, които към момента не са стартирани се посочва само 

прогнозна дата за обявяване/стартирането им (информацията се попълва в колона 5). При определяне на прогнозната 

дата за стартиране на обществената поръчка е необходимо Възложителите да се съобразят с ресурса, с който 
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разполагат и да отчетат факторите, които биха могли да повлияят върху сроковете за изготвяне на документацията. 

Датата на стартиране при процедурите по ЗОП е датата на изпращане на обявлението/решението за обществена 

поръчка за публикуване, а при събирането на оферти с обява, това е датата на публикуване на информацията за 

поръчката по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП на портала за обществени поръчки.  

6. В колона 6 се попълва Номер и дата на сключения договор за обществена поръчка, вкл. и в случаите по чл. 20, ал. 

4 от ЗОП. За поръчки за услуги или доставки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, за които не е сключен писмен договор, се посочва 

датата на документа (приемо-предавателен протокол или фактура), служещ като основание за начисляване на разхода 

в счетоводството на ползвателя (информацията се попълва в колона 6). За планираните или в процес на възлагане 

обществени поръчки в колона 6 се отбелязва съответно „не приложимо“ или „в процес на възлагане“. 

7. В колона 7 се попълва Източникът на финансиране – напр. програми на ЕС, общински бюджет, междуведомствена 

комисия по бедствия и аварии към МС или други (информацията се попълва в колона 7). 

8. В колона 8 се попълва Датата на сключения договор за финансиране между ползвателя на помощта и 

съответната финансираща институция. В случай, че средствата се предоставят чрез друга форма на одобрение, се 

попълва датата на съответния акт за одобрение, в това число и решение на междуведомствена комисия по бедствия и 

аварии към МС (информацията се попълва в колона 8). 
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