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СПИСЪК 
 

НА 

 

ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН“ 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г.  

 

 

 

Заповед № РД09-1130/17.11.2021 г. за изменение на Заповед № РД09-312/01.04.2021 г. за одобрение на 

дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. за текущата календарна година – 2021 

г.  
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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, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планирани 

те ОП) 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 

Източник 

на 

финанси 

ране 

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, т. 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 

/Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, т. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 666,65 

лв. с ДДС/ 

 

2 649.60 лв. 

с ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

Договор № 346/02.05.17 г., 

Община Радомир, 

Договор № 347/02.05.17 г., 

Община Радомир, 

Договор № 464/23.08.17 г., 

Община Радомир, 

 

Фактура № 

1. 0000049055/25.01.21 – 

86,40 лв. 

2. 0000049056/25.01.21 – 

86,40 лв. 

3. 0000049062/25.01.21 – 

48,00 лв. 

4. 0000049290/25.02.21 – 

86,40 лв. 

5. 0000049291/25.02.21 – 

86,40 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 
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6. 0000049295/25.02.21 – 

48,00 лв. 

7. 0000049563/25.03.21 – 

86,40 лв. 

8. 0000049564/25.03.21 – 

86,40 лв. 

9. 0000049567/25.03.21 – 

48,00 лв. 

10. 0000079874/25.04.21 – 

86,40 лв. 

11. 0000049875/25.04.21 – 

86,40 лв. 

12. 0000049879/25.04.21 –  

48,00 лв. 

13. 0000050112/25.05.21 –  

86,40 лв. 

14. 0000050113/25.05.21 –  

86,40 лв. 

15. 0000050117/25.05.21 –  

48,00 лв. 

16. 0000050360/25.06.21 – 

86,40 лв. 

17. 0000050361/25.06.21 – 

86,40 лв. 

18. 0000050368/25.06.21 – 

48,00 лв. 

19. 0000050943/25.07.21 – 

86,40 лв. 

20. 0000050944/25.07.20 – 

86,40 лв. 

21. 0000050948/25.07.21 – 

48,00 лв. 

22. 0000051290/25.08.21 – 

86,40 лв. 

23. 0000051291/25.08.21 – 

86,40 лв. 
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24. 0000051296/25.08.21 – 

48,00 лв. 

25. 0000051441/27.09.21 – 

86,40 лв. 

26. 0000051442/27.09.21 – 

86,40 лв. 

27. 0000051443/27.09.21 – 

48,00 лв. 

28. 0000051718/25.10.21 – 

86,40 лв. 

29. 0000051719/25.10.21 – 

86,40 лв. 

30. 0000051722/25.10.21 – 

48,00 лв. 

31. 0000051927/25.11.21 – 

86,40 лв. 

32. 0000051928/25.11.21 – 

86,40 лв. 

33. 0000051932/25.11.21 – 

48,00 лв. 

34. 0000052150/25.12.21 – 

86,40 лв. 

35. 0000052151/25.12.21 – 

86,40 лв. 

36. 00000052155/25.12.21 

– 48,00 лв. 

 

2. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, т. 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 

/Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, т. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 666,65 

лв. с ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

Договор № 295/31.05.20 г.,  

“БИН БГ“ ЕООД 

 

 

Фактура № 

1. 0000103973/05.03.21 – 

25,00 лв. 

2. 0000104551/29.06.21 –  

75,00 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 
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250.00 лв. 

с ДДС 

3. 0000104934/24.09.21 – 

75,00 лв. 

4. 0000105428/30.12.21 – 

75,00 лв. 

 

 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

3. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, т. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за 

пощенски и 

куриерски услуги 

(чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, т. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 666,65 

лв. с ДДС 

 

 

285,01 лв.  

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

Договор  

№ ДР-958/20.11.20 г. 

 

Договор  

№ ДР-949/08.11.21 г. 

 

„Български пощи“ ЕАД 

 

 

Фактура № 

 

1. 8811338525/29.01.21 – 

7,75 лв. 

2. 8811338527/29.01.21 – 

2,75 лв. 

3. 8811384675/26.02.21 – 

38,05 лв. 

4. 8811384676/26.02.21 – 

12,10 лв. 

5. 8811435338/01.04.21 – 

40,00 лв. 

6. 8811435341/01.04.21 – 

13,20 лв. 

7. 8811483306/30.04.21 –  

17,25 лв. 

8. 8811483307/30.04.21 –  

5,50 лв. 

9. 8811523440/31.05.21 –  

8,40 лв. 

10. 8811523442/31.05.21 –  

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 
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2,75 лв. 

11. 8811563913/30.06.21 – 

3,55 лв. 

12. 8811563914/30.06.21 – 

1,10 лв. 

13. 8811611237/02.08.21 – 

3,15 лв. 

14. 8811611238/02.08.21 – 

1,10 лв. 

15. 8811646986/31.08.21 – 

17,85 лв. 

16. 8811646989/31.08.21 – 

6,05 лв. 

17. 8811686153/30.09.21 – 

21,15 лв. 

18. 8811686155/30.09.21 – 

7,15 лв. 

19. 8811734133/29.10.21 – 

4,40 лв. 

20. 8811734136/29.10.21 – 

13,30 лв. 

21. 8811777324/30.11.21 – 

10,50 лв. 

22. 8811777327/30.11.21 – 

2,20 лв. 

23. 8811820772/29.12.21 – 

10,40 лв. 

24. 8811820774/29.12.21 – 

3,30 лв. 

 

 

„Еконт Експрес“ ЕООД 

1. 2400002619/08.01.21 – 

6,52 лв. 

2. 2400003035/11.03.21 – 

6,70 лв. 
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3. 2400003243/09.04.21 – 

6,70 лв. 

4. 2400004414/23.09.21 – 

6,30 лв. 

5. 2400005022/02.12.21 – 

5,84 лв. 

4. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, т. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за 

електронен подпис 

(чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, т. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 666,65 

лв. с ДДС 

 

 

48.00 лв. 

с ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

„Информационно 

обслужване“ АД 

1. Фактура 

1402018953/26.01.21 – 

48,00 лв. 

 Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

5. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, т. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за офис 

консумативи и 

канцеларски 

материали (чл. 9, 

ал. 2, т. 8 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

 Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, т. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 666,65 

лв. с ДДС 

 

 

1 820.29 лв. 

с ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

Фактура № 

 

1. 0000004700/20.01.21г. 

– „Проектор.БГ“ ООД 

на стойност 230,00 лв. 

 

2. 0000004740/08.04.21г. 

– „Проектор.БГ“ ООД 

на стойност 196,00 лв. 

 

3. 0000009875/29.04.21г. 

– „Янис 1-Георги 

Милев“ ЕООД на 

стойност 356,47 лв. 

 

4. 0000010028/28.06.21г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 
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– „Янис 1-Георги 

Милев“ ЕООД на 

стойност 94,46 лв. 

 

5. 0000004834/20.09.21г. 

– „Проектор.БГ“ ООД 

на стойност 196,00 лв. 

 

6. 0000010198/27.09.21г. 

– „Янис 1-Георги 

Милев“ ЕООД на 

стойност 110,16 лв. 

 

7. 0000001170/28.10.21г. 

-„Дигитал Груп Аз и 

Ти“ ЕООД на 

стойност 637,20 лв. 

 

6. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, т. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за 

счетоводни услуги 

(чл. 9, ал. 2, т. 3 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, т. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 666,65 

лв. с ДДС 

 

4 800.00 лв. 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

Договор № 1/04.01.2021 г. 

 

 

 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

7. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, т. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за ел. 

енергия (чл. 9, ал. 2, 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, ал. 3 от 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

Община Радомир 

 

Фактура № 

1. 0000049158/09.02.21 – 

92,20 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 
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т. 6 от Наредба № 

1) 

Наредба № 1 

– 18 666,65 

лв. с ДДС 

 

 

 

649,80 лв. 

2. 0000049372/04.03.21 – 

96,00 лв. 

3. 0000049728/14.04.21 –  

71,28 лв. 

4. 0000049948/10.05.21 –  

81,04 лв. 

5. 0000050203/09.06.21 –  

38,46 лв. 

6. 0000050434/06.07.21 – 

35,26 лв. 

7. 0000051030/04.08.21 – 

41,74 лв. 

8. 0000051367/14.09.21 – 

46,12 лв. 

9. 0000051444/27.09.21 – 

41,22 лв. 

10. 0000051821/16.11.21 – 

46,72 лв. 

11. 0000052024/09.12.21 – 

59,76 лв. 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

8. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, т. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за 

телефонни услуги 

(чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, т. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 666,65 

лв. с ДДС 

 

164,14 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 – 

31.12.2021 г. 

договор  № 7/14.03.2019 г. 

„Теленор България“ ЕАД; 

 

договор  № 3/12.03.2021 г. 

„Теленор България“ ЕАД 

 

 

Фактура №: 

1. 7314477388/05.01.21 – 

17,27 лв. 

2. 7315599518/05.02.21 – 

14,40 лв. 

3. 7317167017/05.03.21 – 

17,83 лв. 

4. 7318321188/05.04.21 – 

10,16 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 
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5. 7319496422/05.05.21 –  

15,64 лв. 

6. 7320858457/05.06.21 –  

12,00 лв. 

7. 7322092828/05.07.21 – 

12,00 лв. 

8. 7323516050/05.08.21 – 

12,00 лв. 

9. 7324685806/05.09.21 – 

14,42 лв. 

10. 7326027720/05.10.21 – 

14.42 лв. 

11. 7327282762/05.11.21 – 

12,00 лв. 

12. 7328631812/05.12.21 – 

12,00 лв. 

 

9. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, т. 3 

от Наредба № 1 –  

Други разходи (чл. 

9, ал. 2, т. 18 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, т. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 666,65 

лв. с ДДС 

 

 

229,44 лв.  

 

01.01.2021 – 

31.12.2021 г. 

договор № 1160-1/15.03.2021 

г. 

Служба Трудова Медицина 

„Актива 1“ ООД 

 

 Фактура № 

1. 0000006548/10.03.21г.       

– 96.00 лв. 

 

Община Радомир 

6405395740/13.04.2021 г. -  

88,44 лв. 

 

0000049981/18.05.2021 г. – 

15,00 лв. 

 

0000050039/26.05.2021 г. – 

15,00 лв. 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 
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0000051206/26.08.2021 г. – 

15,00 лв. 

 

10. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки на 

членове на КППП 

/външни оценители/ 

оценен проект от 

един оценител 

общо за АСД и 

ТФО /за 13 приема 

х 5 проекта х 2 

оценители/ през 

2021 г. 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

23 270,00 лв. 

с ДДС 

 

 

2 506,00 лв. 

01.01.2021 г. 

- 

30.09.2021 г. 

Силвия Лозанова 

СИС 12.05.2021 г. 

сума: 179,00 лв. 

 

Илияна Боянова 

СИС 12.05.2021 г. 

сума: 179,00 лв. 

СИС 25.11.2021 г. 

сума: 537,00 лв. 

сума: 179,00 лв. 

 

 

Мария Тодорова-Митова 

СИС 25.11.2021 г. 

сума: 537,00 лв. 

сума: 268,50 лв. 

 

 

Светлана Петкова 

СИС 25.11.2021 г. 

сума: 358,00 лв. 

 

Иванка Чобанова  

СИС 25.11.2021 г. 

сума: 268,50 лв. 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

11. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки на 

членовете на КППП 

/членове от ОС - за 

председател, 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

6 656,00 лв. 

с ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 
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секретар/ 13 приема 

х 4 члена х 1 ден 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

12. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки на 

консултанти по 

прилагане на 

СВОМР -  Експерт 

"Етническа 

интеграция и 

уязвими групи" 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

3 938,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

13. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки на 

консултанти по 

прилагане на 

СВОМР -  Експерт 

"Обществени 

поръчки и 

финанси" 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

3 938,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

14. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки на 

консултанти по 

прилагане на 

СВОМР -  Експерт 

"Изготвяне 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

3 938,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 



 

 

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. 

 
  

рекламни 

материали и 

пазарни 

консултации" 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

15. Разходи за 

командировки на 

екипа и членовете 

на колективния 

върховен орган на 

МИГ съгласно 

Наредбата за 

командировките в 

страната, приета с 

Постановление № 

72 на 

Министерския 

съвет от 1986 г. 

(ДВ, бр. 11 от 1987 

г.) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

3 450,00 лв. с 

ДДС 

 

 

 

1 264,67 лв. 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г 

  

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

16. Разходи за 

командировки на 

екипа и членовете 

на колективния 

върховен орган на 

МИГ  съгласно 

Наредбата за 

служебните 

командировки и 

специализации в 

чужбина, приета с 

Постановление № 

115 на 

Министерския 

съвет от 2004 г. 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 500,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 
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(ДВ, бр. 50 от 2004 

г.); 

17. Разходи за 

закупуване на офис 

техника, в т. ч. 

правен и 

счетоводен софтуер 

и офис оборудване 

и обзавеждане по 

чл.9 ал.2, т. 7 

Наредба №1 - 

закупуване на 

мобилен телефон 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

858,33 лв. без 

ДДС и  

1 030,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

18. Разходи за годишни 

винетни такси за 

лек автомобил, 

закупен по реда на 

тази наредба и 

Наредба № 23 от 

2009 г. по чл.9 ал.2, 

т. 9 Наредба №1, 

лек автомобил 

FORD C-max, 

закупен през 2019 г.  

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

97,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

Лукойл България ЕООД 

еВинетка К3 годишна 

21062166117791/22.06.2021 г 

97,00 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

19. Разходи за 

техническо 

обслужване за лек 

автомобил, закупен 

по реда на тази 

наредба и Наредба 

№ 23 от 2009 г. по 

чл.9 ал.2, т. 9 

Наредба №1, лек 

автомобил FORD 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

24,40 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

„Маги М08“ ЕООД 

ф. 0000008557/19.11.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 
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C-max, закупен през 

2019 г. – разходи за 

маслен филтър 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

20. Разходи за 

техническо 

обслужване за лек 

автомобил, закупен 

по реда на тази 

наредба и Наредба 

№ 23 от 2009 г. по 

чл.9 ал.2, т. 9 

Наредба №1, лек 

автомобил FORD 

C-max, закупен през 

2019 г. – разходи за 

въздушен филтър 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

47,44 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

„Маги М08“ ЕООД 

ф. 0000008557/19.11.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

21. Разходи за 

техническо 

обслужване за лек 

автомобил, закупен 

по реда на тази 

наредба и Наредба 

№ 23 от 2009 г. по 

чл.9 ал.2, т. 9 

Наредба №1, лек 

автомобил FORD 

C-max, закупен през 

2019 г. – разходи за 

филтър купе 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

53,81 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

„Маги М08“ ЕООД 

ф. 0000008557/19.11.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

22. Разходи за 

техническо 

обслужване за лек 

автомобил, закупен 

по реда на тази 

наредба и Наредба 

№ 23 от 2009 г. по 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

98,97 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

„Маги М08“ ЕООД 

ф. 0000008557/19.11.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 
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чл.9 ал.2, т. 9 

Наредба №1, лек 

автомобил FORD 

C-max, закупен през 

2019 г. – разходи за 

масло двигател 

5W20 M2C48-B F - 

ориг. 4,6 л. 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

23. Разходи за 

техническо за лек 

автомобил, закупен 

по реда на тази 

наредба и Наредба 

№ 23 от 2009 г. по 

чл.9 ал.2, т. 9 

Наредба №1, лек 

автомобил FORD 

C-max, закупен през 

2019 г. – разходи за 

накладки 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

150,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

„Маги М08“ ЕООД 

ф. 0000008557/19.11.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

24. Разходи за 

техническо 

обслужване за лек 

автомобил, закупен 

по реда на тази 

наредба и Наредба 

№ 23 от 2009 г. по 

чл.9 ал.2, т. 9 

Наредба №1, лек 

автомобил FORD 

C-max, закупен през 

2019 г. – разходи за 

труд 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

120,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

„Маги М08“ ЕООД 

ф. 0000008557/19.11.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

25. Разходи за 

техническо 

обслужване за лек 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

366,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  
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автомобил, закупен 

по реда на тази 

наредба и Наредба 

№ 23 от 2009 г. по 

чл.9 ал.2, т. 9 

Наредба №1, лек 

автомобил FORD 

C-max, закупен през 

2019 г. – разходи за 

закупуване на 2 бр.  

гуми 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

26. Разходи за 

техническо 

обслужване за лек 

автомобил, закупен 

по реда на тази 

наредба и Наредба 

№ 23 от 2009 г. по 

чл.9 ал.2, т. 9 

Наредба №1, лек 

автомобил FORD 

C-max, закупен през 

2019 г. – разходи за 

демонтаж, монтаж 

и баланс на гуми 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

72,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

„Божо ВМ“ ЕООД 

Фактура № 7/27.04.2021 г. – 

36,00 лв. 

 

Фактура № 25/15.10.2021 г. – 

36,00 лв. 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

27. Разходи за 

техническо 

обслужване за лек 

автомобил, закупен 

по реда на тази 

наредба и Наредба 

№ 23 от 2009 г. по 

чл.9 ал.2, т. 

9Наредба №1, лек 

автомобил FORD 

C-max, закупен през 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

12,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 
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2019 г. – течност за 

чистачки 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

28. Разходи за 

техническо 

обслужване за лек 

автомобил, закупен 

по реда на тази 

наредба и Наредба 

№ 23 от 2009 г. по 

чл.9 ал.2, т. 

9Наредба №1, лек 

автомобил FORD 

C-max, закупен през 

2019 г. – разходи за 

удължаване на 

гаранция на лек 

автомобил  FORD 

C-max, закупен през 

2019 г. 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

800,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

29. Разходи за 

застраховане на 

дълготрайни 

материални активи 

- Разходи за 

застраховане на 

закупени след 

подписване на 

договор за 

изпълнение на 

стратегия ДМА, 

включително каско 

и гражданска 

отговорност, по 

реда на тази 

Наредба, както и на 

такива, закупени по 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 000,00 лв. с 

ДДС 

 

 

1 663,84 лв. 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

Застрахователна полица № 

0870210316000136/11.01.21 г 

на стойност 120,51 лв. 

 

Полица № 

BG/08/521001702968 от 

15.06.2021 г. /комбинирана 

автомобилна застраховка 

„Автогрижа“/ на стойност 

1543,33 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 
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реда на Наредба 

№23 от 2009 г. до 

срока, определен за 

задължително 

застраховане 

съгласно същата 

наредба; ( по чл.9, 

ал.2, т.11 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016 г.) 

30. Разходи за работа в 

мрежа за участие на 

екипа и членовете 

на колективния 

върховен орган в 

срещи с други МИГ 

и други  (по чл.9, 

ал.2, т.14 от 

Наредба №1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 800,00 лв. с 

ДДС 

 

 

293,53 лв. 

 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

31. Разходи за участие 

на МИГ в дейности 

на Националната и 

на Европейската 

селска мрежа за 

развитие на 

селските райони, 

както и на 

Европейската 

Лидер асоциация и 

други асоциации на 

МИГ (по чл.9, ал.2, 

т.15 от Наредба 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 080,00 лв. с 

ДДС 

 

 

215,60 лв. 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

Lokal Utveckling Sverige 

ф-ра № 21013/01.12.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 
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№1) – заплащане 

такси за участие 

32. Разходи за участие 

на МИГ в дейности 

на Националната и 

на Европейската 

селска мрежа за 

развитие на 

селските райони, 

както и на 

Европейската 

Лидер асоциация и 

други асоциации на 

МИГ (по чл.9, ал.2, 

т.15 от Наредба 

№1) – годишен 

членски внос 

АБНЛМ 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

360,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

Асоциация Българска 

Национална Лидер Мрежа 

 

ф. 0000000224/07.09.2021 г. 

– 360,00 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

33. Разходи за участие 

на МИГ в дейности 

на Националната и 

на Европейската 

селска мрежа за 

развитие на 

селските райони, 

както и на 

Европейската 

Лидер асоциация и 

други асоциации на 

МИГ (по чл.9, ал.2, 

т.15 от Наредба 

№1) – разходи за 

командировки на 

екипа и членовете 

на колективния 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

3 501,00 лв. с 

ДДС 

 

 

2 246,22 лв. 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 
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върховен орган на 

МИГ 

34. Финансови разходи, 

в т. ч. банкови 

такси за управление 

на сметки, такси за 

издаване на 

изискуеми 

документи  (по чл. 

9, ал. 2, т. 16 от 

Наредба №1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

980,00 лв. с 

ДДС 

 

 

710,85 лв. 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

Интернешънъл Асет Банк 

АД 

банкови такси – 660,85 лв. за 

периода 01.01.2021 – 

31.12.2021 г. 

 

такса изискуеми документи 

– 50,00 лв. 

 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

35. Проучване и анализ 

на потенциала за 

въвеждане на 

иновации за по-

балансирано 

икономическо и 

технологично 

развитие  на 

територията на 

МИГ – Радомир – 

Земен 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

4 691,00 лв. с 

ДДС 

13.04.2021 г. Договор №6/13.04.2021 г. 

„Сибера Консулт“ ЕООД 

ф-ра №0000000021/12.05.21г 

4 691,00 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

36. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  

Разходи за 

поддръжка и 

актуализация на 

интернет страница 

на МИГ-Радомир - 

Земен 

 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 068,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

  ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 
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№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

37. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  

Разходи за домейн 

и хостинг 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

169,46 лв. с 

ДДС 

 

 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

СуперХостинг.БГ ЕООД 

Фактура № 

1000992532/16.06.2021 г. – 

169,46 лв. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

38. Популяризиране, 

информиране и 

публичност – 

Създаване и 

реализиране на 

публикации в 

печатни и/или 

електронни медии 

на покани за 

организирани 

събития и други, 

свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

18 000,00 лв. 

с ДДС 

 

 

14 400,00лв. 

12.04.2021 г. Договор №5/12.04.2021 г. 

„Мироглед“ ООД 

фактура №: 

1. 556/20.04.21 – 360,00 лв. 

2. 557/22.04.21 – 360,00 лв. 

3. 558/26.04.21 – 360,00 лв. 

4. 559/27.04.21 – 360,00 лв. 

5. 562/10.05.21 – 360,00 лв. 

6. 563/11.05.21 – 360,00 лв. 

7. 564/12.05.21 – 360,00 лв. 

8. 565/14.05.21 – 360,00 лв. 

9. 567/18.05.21 – 360,00 лв. 

10. 568/20.05.21 - 360,00 лв. 

11. 569/27.05.21 – 360,00 лв. 

12. 570/31.05.21 – 360,00 лв. 

13. 579/30.06.21 – 360,00 лв. 

14. 585/07.07.21 – 360,00 лв. 

15. 586/09.07.21 – 360,00 лв. 

16. 588/13.07.21 – 360,00 лв. 

17. 592/03.08.21 – 360,00 лв. 

18. 595/05.08.21 – 360,00 лв. 

19. 596/09.08.21 – 360,00 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 
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20. 598/20.08.21 – 360,00 лв. 

21. 599/23.08.21 – 360,00 лв. 

22. 600/24.08.21 – 360,00 лв. 

23. 601/25.08.21 – 360,00 лв. 

24. 602/27.08.21 – 360,00 лв. 

25. 603/30.08.21 – 360,00 лв. 

26. 604/31.08.21 – 360,00 лв. 

27. 607/01.09.21 – 360,00 лв. 

28. 608/03.09.21 – 360,00 лв. 

29. 609/10.09.21 – 360,00 лв. 

30. 610/14.09.21 – 360,00 лв. 

31. 613/20.09.21 – 360,00 лв. 

32. 614/21.09.21 – 360,00 лв. 

33. 615/23.09.21 – 360,00 лв. 

34. 616/27.09.21 – 360,00 лв. 

35. 625/11.10.21 – 360.00 лв. 

36. 626/15.10.21 – 360,00 лв. 

37. 633/02.11.21 – 360,00 лв. 

38. 634/03.11.21 – 360,00 лв. 

39. 635/04.11.21 – 360,00 лв. 

40. 637/12.11.21 – 360,00 лв. 

 

39. Популяризиране, 

информиране и 

публичност – 

Разходи за 

рекламни 

материали - 200 

броя еко тефтери, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 333,33 лв. 

без ДДС и  

1 600,00 лв. с 

ДДС 

04.08.2021 г. Договор № 10/04.08.2021 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001164/28.09.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 
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40. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  
Разходи за 

рекламни 

материали - 200 

броя химикали, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

186,67 лв. без 

ДДС и 224,00 

с ДДС 

04.08.2021 г. Договор № 10/04.08.2021 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001164/28.09.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

41. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  

Разходи за 

рекламни 

материали –  200 

броя  флаш-памет с 

информация за 

СВОМР на МИГ 

Радомир - Земен, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 826,67 лв. 

без ДДС и  

2 192,00 с 

ДДС 

04.08.2021 г. Договор № 10/04.08.2021 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001164/28.09.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

42. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  
Разходи за 

рекламни 

материали –  100 бр. 

външни батерии, 

брандирани 

съгласно 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 589,17 лв. 

без ДДС и  

1 907,00 с 

ДДС 

04.08.2021 г. Договор № 10/04.08.2021 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001164/28.09.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 
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изискванията за 

визуализация 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

43. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  

Разходи за 

рекламни 

материали - 100 бр. 

Bluetooth speaker, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 700,00 лв. 

без ДДС и  

2 040,00 с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

44. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  
Разходи за 

рекламни 

материали - 200 бр. 

безжични мишки, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

3 000,00 лв. 

без ДДС и  

3 600,00 лв. с 

ДДС 

04.08.2021 г. Договор № 10/04.08.2021 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001164/28.09.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

45. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  

Разходи за 

рекламни 

материали - 200 бр. 

фитнес смарт 

гривни, брандирани 

съгласно 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

4 166,67 лв. 

без ДДС и  

5 000,00 лв. с 

ДДС 

04.08.2021 г. Договор № 10/04.08.2021 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001164/28.09.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 
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изискванията за 

визуализация 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

46. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –   

Разходи за 

рекламни 

материали - 100 бр. 

раници, брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

800,00 лв. без 

ДДС и 960,00 

лв. с ДДС 

04.08.2021 г. Договор № 10/04.08.2021 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001164/28.09.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

47. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  
Разходи за 

рекламни 

материали - 100 бр. 

калъф за очила, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 782,50 лв. 

без ДДС и  

2 139,00 лв. с 

ДДС 

04.08.2021 г. Договор № 10/04.08.2021 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001164/28.09.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

48. Популяризиране, 

информиране и 

публичност Разходи 

за рекламни 

материали – 100 бр. 

стенен часовник, 

брандирани 

съгласно 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

962,50 лв. без 

ДДС и  

1 155,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 
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изискванията за 

визуализация 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г.. 

49. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –   
Разходи за 

рекламни 

материали  - 100 бр. 

чадъри, брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

755,83 лв. без 

ДДС и 907,00 

лв. с ДДС 

04.08.2021 г. Договор № 10/04.08.2021 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001164/28.09.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

50. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –   

Разходи за  
рекламни 

материали - 300 бр. 

рекламни хартиени 

торбички, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

600,00 лв. без 

ДДС и  

720,00 лв. с 

ДДС 

04.08.2021 г. Договор № 10/04.08.2021 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001164/28.09.2021 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

51. Популяризиране, 

информиране и 

публичност – 

Разходи за  

подготовка и 

отпечатване на 

каталог с 

информация за  

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 666,67 лв. 

без ДДС и  

3 200,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2021 г. 

- 

31.12.2021 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 
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одобрени проектни 

предложения и 

местни инициативи, 

кратка информация 

за основните 

дейности по 

отделните проекти. 

Общо 200 бр. 

формат А5, 

пълноцветен печат, 

гланцирани 60 стр. 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

52. Организиране на 

обучения, семинари 

и информационни 

срещи за местни 

лидери и за уязвими 

групи - 

Организиране на 

еднодневно 

обучение на 10 

местни лидери от 

стопанския сектор 

относно 

възможностите за 

кандидатстване, 

работа с ИСУН и 

отчитане на 

проекти по мерки 

от СВОМР на МИГ 

 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

7 150,00 лв. с 

ДДС 

 

 

2 860,00 лв. 

17.06.2021 г. Договор № 8/17.06.2021 г., 

„Грома каст“ ЕООД,  

Фактура №  

 

1. 0000000018/24.08.2021 г.-

715,00 лв. 

2. 0000000019/30.08.2021 г.-

715,00 лв. 

3. 0000000023/14.09.2021 г.-

715,00 лв. 

4. 0000000025/21.09.2021 г.-

715,00 лв. 

 

 

 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 

53. Организиране на 

обучения, семинари 

и информационни 

срещи за местни 

лидери и за уязвими 

групи –  

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

7 150,00 лв. с 

ДДС 

 

 

2 860,00 лв. 

 

17.06.2021 г. Договор № 9/17.06.2021 г., 

„Грома каст“ ЕООД,  

Фактура №  

 

1. 0000000017/23.08.2021 г. 

– 715,00 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 
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Организиране на 

еднодневно 

обучение на 10 

местни лидери от 

нестопанския 

сектор относно 

възможностите за 

кандидатстване, 

работа с ИСУН и 

отчитане на 

проекти по мерки 

от СВОМР на МИГ 

2. 0000000020/31.08.2021 г. 

– 715,00 лв. 

3. 0000000022/13.09.2021 г. 

– 715,00 лв. 

4. 0000000024/20.09.2021 г. 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-1130 

от 17.11.21 г. 
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Заповед № РД09-804/08.10.2020 г. за изменение на Заповед № РД09-206/24.02.2020 г. за одобрение на 

дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. за предходната календарна година – 

2020 г.  

 

 

№ 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 

финанси 

ране 

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 

/Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 058,54 

лв. с ДДС/ 

 

2 649.60 лв. 

с ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

Договор № 346/02.05.17 г., 

Община Радомир, 

Договор № 347/02.05.17 г., 

Община Радомир, 

Договор № 464/23.08.17 г., 

Община Радомир, 

 

Фактура № 

1. 0000045849/25.01.20 

2. 0000045850/25.01.20 

3. 0000045857/25.01.20 

4. 0000046194/25.02.20 

5. 0000046195/25.02.20 

6. 0000046198/25.02.20 

7. 0000046409/25.03.20 

8. 0000046410/25.03.20 

9. 0000046414/25.03.20 

10. 0000046701/25.04.20 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 
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11. 0000046702/25.04.20 

12. 0000046708/25.04.20 

13. 0000046887/29.05.20 

14. 0000046888/29.05.20 

15. 0000046889/29.05.20 

16. 0000047227/25.06.20 

17. 0000047228/25.06.20 

18. 0000047237/25.06.20 

19. 0000047490/25.07.20 

20. 0000047491/25.07.20 

21. 0000047498/25.07.20 

22. 0000047764/25.08.20 

23. 0000047765/25.08.20 

24. 0000047771/25.08.20 

25. 0000048093/25.09.20 

26. 0000048094/25.09.20 

27. 0000048098/25.09.20 

28. 0000048366/25.10.20 

29. 0000048367/25.10.20 

30. 0000048371/25.10.20 

31. 0000048548/26.11.20 

32. 0000048549/26.11.20 

33. 0000048550/26.11.20 

34. 0000048757/23.12.20 

35. 0000048758/23.12.20 

36. 0000048759/23.12.20 

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 

/Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 058,54 

лв. с ДДС 

 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

Договор № 288/31.05.18 г.,  

“БИН БГ“ ЕООД 

 

Договор № 295/31.05.20 г.,  

“БИН БГ“ ЕООД 

 

 

 

Фактура № 

1. 0000102663/25.02.20 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 
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300.00 лв. 

с ДДС 
2. 0000102901/04.06.20 

3. 0000103235/04.09.20 

4. 0000103597/07.12.20 

 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

3. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за 

пощенски и 

куриерски услуги 

(чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 058,54 

лв. с ДДС 

 

 

427.44 лв. 

с ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

Договор  

№ ДР-1036/20.11.19 г. 

Договор  

№ ДР-958/20.11.20 г. 

 

„Български пощи“ ЕАД 

 

 

Фактура № 

 

1. 8810734875/02.01.20 

2. 8810734877/02.01.20 

3. 8810797354/03.02.20 

4. 8810797359/03.02.20 

5. 8810797369/03.02.20 

6. 8810797371/03.02.20 

7. 8810851117/29.02.20 

8. 8810851119/29.02.20 

9. 8810894424/01.04.20 

10. 8810894426/01.04.20 

11. 8810929147/04.05.20 

12. 8810929148/04.05.20 

13. 8810963974/01.06.20 

14. 8810963975/01.06.20 

15. 8811010904/01.07.20 

16. 8811010906/01.07.20 

17. 8811059551/03.08.20 

18. 8811059555/03.08.20 

19. 8811101227/31.08.20 

20. 8811101231/31.08.20 

21. 8811101197/31.08.20 

22. 8811148826/30.09.20 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 
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23. 8811148830/30.09.20 

24. 8811200983/30.10.20 

25. 8811200985/30.10.20 

26. 8811245413/30.11.20 

27. 8811245416/30.11.20 

28. 8811284985/29.12.20 

29. 8811284987/29.12.20 

 

 

"Мария Георгиева - 

Радомир" ЕООД 

1. 2401027898/02.03.20 

2. 2401027899/02.03.20 

3. 2400000445/27.04.20 

4. 2400000446/27.04.20 

5. 2400000464/30.04.20 

6. 2400000465/30.04.20 

"Спиди" АД 

1. 6002230024/16.01.20 

„Еконт Експрес“ ЕООД 

1. 2400000698/18.05.20 

2. 2400001153/29.06.20 

3. 2400002014/16.10.20 

4. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за 

електронен подпис 

(чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 058,54 

лв. с ДДС 

 

 

48.00 лв. 

с ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

„Информационно 

обслужване“ АД 

Фактура 

1402017706/28.01.20 

 Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 
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5. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за офис 

консумативи и 

канцеларски 

материали (чл. 9, 

ал. 2, т. 8 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

 Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 058,54 

лв. с ДДС 

 

1 987.96 лв. 

с ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

Фактура № 

  

 

 

1. 0000004500/21.01.20г. 

– „Проектор.БГ“ ООД 

на стойност 192.00 лв. 

 

2. 0000008966/29.04.20г. 

-„Янис 1 – Георги 

Милев“ ЕООД  

– на стойност 302.49 

лв. 

 

3. 0000004602/18.06.20г. 

– „Проектор.БГ“ ООД 

на стойност 169.00 лв. 

 

4. 0000009094/25.06.20г. 

-„Янис 1 – Георги 

Милев“ ЕООД  

– на стойност 107.18 

лв. 

 

5. 0000009305/01.10.20г. 

-„Янис 1 – Георги 

Милев“ ЕООД  

– на стойност 248.77 

лв. 

 

6. 0000001074/28.10.20г. 

„Дигитал Груп Аз и 

Ти“ ЕООД – на 

стойност 525.60 лв. 

 

7. 0000004664/16.11.20г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г.. 
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– „Проектор.БГ“ ООД 

на стойност 196.00 лв. 

 

8. 0000009518/16.12.20г. 

-„Янис 1 – Георги 

Милев“ ЕООД  

– на стойност 246.92 

лв. 

 

6. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за 

счетоводни услуги 

(чл. 9, ал. 2, т. 3 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 058,54 

лв. с ДДС 

 

4 800.00 лв. 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

Договор № 1/02.01.2020 г. 

 

 

 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

7. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

разходи за ел. 

енергия (чл. 9, ал. 2, 

т. 6 от Наредба № 

1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 058,54 

лв. с ДДС 

 

707.76 лв. 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

Община Радомир 

Фактура № 

1. 0000046222/02.03.20 

2. 0000046579/09.04.20 

3. 0000047293/29.06.20 

4. 0000047842/03.09.20 

5. 0000048171/02.10.20 

6. 0000048436/30.10.20 

7. 0000048551/26.11.20 

8. 0000048762/23.12.20 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

8. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

Обща 

прогнозна 

стойност на 

01.01.2020 – 

31.12.2020 г. 

договор  № 7/14.03.2019 г. 

„Теленор България“ ЕАД 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  
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разходи за 

телефонни услуги 

(чл. 9, ал. 2, т. 6 от 

Наредба № 1) 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

непреките 

разходи по 

чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 058,54 

лв. с ДДС 

 

183.20 лв. с 

ДДС 

 

 

Фактура №: 

1. 7298675074/05.01.20 

2. 7299958144/05.02.20 

3. 7301311766/05.03.20 

4. 7302582355/05.04.20 

5. 7303949698/05.05.20 

6. 7305194126/05.06.20 

7. 7306527215/05.07.20 

8. 7307801665/05.08.20 

9. 7309147793/05.09.20 

10. 7310397462/05.10.20 

11. 7311794744/05.11.20 

12. 7313001959/05.12.20 

 

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

9. Непреки разходи 

съгласно чл. 5, ал. 3 

от Наредба № 1 –  

Други разходи (чл. 

9, ал. 2, т. 18 от 

Наредба № 1) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

Обща 

прогнозна 

стойност на 

непреките 

разходи по 

чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 1 

– 18 058,54 

лв. с ДДС 

 

 

472.89 лв. с 

ДДС 

 

01.01.2020 – 

31.12.2020 г. 

договор № 1160/13.03.2020 г. 

Служба Трудова Медицина 

„Актива 1“ ООД 

 Фактура № 

1. 0000006039/29.04.20г.       

– 96.00 лв. 

 

Община Радомир 

6405341612/13.01.2020 г. 

56.53 лв. 

6405364645/20.07.2020 г. 

93.36 лв. 

 

„Виденов груп“ ЕООД 

Фактура № 

1. 162000897/14.10.20г.       

– 227.00 лв. 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 
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10. Разходи за 

възнаграждения на 

членовете на КППП 

/членове от ОС – за 

председател и 

секретар/ 12 приема 

х 4 члена х 1 ден 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

6 144,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

11. Разходи за 

възнаграждения на 

членове на КППП 

/външни оценители, 

членове на ОС/ 

оценен проект от 

един оценител 

общо за АСД и 

ТФО за 12 приема х 

4 проекта х 2 

оценители през 

2020 г. 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

17 184,00 лв. 

с ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

1. Мария Тодорова-Митова 

СИС 29.04.2020,  

сума: 447,50 

СИС 26.06.2020,  

сума: 179,00 

СИС 30.06.2020,  

сума: 89,50 

СИС 11.08.2020,  

сума: 805,50 

СИС 11.08.2020,  

сума: 179,00 

 

 

 

2. Силвия Лозанова 

СИС 29.04.2020,  

сума: 358,00 

СИС 26.06.2020,  

сума: 179,00 

СИС 30.06.2020,  

сума: 179,00 

СИС 11.08.2020,  

сума: 179,00 

СИС 13.10.2020,  

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г.. 
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сума: 447,50 

 

 

3. Светлана Петкова  

СИС 29.04.2020,  

сума: 447,50 

СИС 26.06.2020,  

сума: 179,00 

СИС 30.06.2020,  

сума: 89,50 

СИС 11.08.2020,  

сума: 805,50 

СИС 13.10.2020,  

сума: 537,00 

4. Павлина Йончина 

ф-ра 0000000050/31.07.20, 

895,00 лв. 

 

5. Николина Дечева 

СИС 11.08.2020,  

сума: 89,50 

 

6. Димитър Русинов 

СИС 11.08.2020,  

сума: 89,50 

 

7. Десислава Стоянова 

СИС 11.08.2020,  

сума: 179,00 

 

8.Иванка Чобанова 

СИС 13.10.2020,  

сума: 447,50 
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12. 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 

11 814,00 лв. 

с ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

13. Командировки на 

екипа и членовете 

на колективния 

върховен орган на 

МИГ -  Разходи за 

командировки в 

страната и в 

чужбина на екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен орган на 

МИГ съгласно 

Наредбата за 

служебни 

командировки в 

страната и 

Наредбата за 

служебните 

командировки и 

специализации в 

чужбина 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

9 000,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г 

  

1 280,06 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

14. Закупуване на офис 

техника, офис 

оборудване и 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

274,17 лв. без 

ДДС и 329,00 

лв. с ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  
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обзавеждане - 

закупуване на 

външен сървър 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

15. Закупуване на офис 

техника, офис 

оборудване и 

обзавеждане – 

закупуване на офис 

стол 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

170,00 лв. без 

ДДС и 204,00 

лв. с ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

16. Закупуване на офис 

техника, офис 

оборудване и 

обзавеждане - 

закупуване на офис 

хладилник 

Доставка Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

225,00 лв. без 

ДДС и 270,00 

лв. с ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

17. Разходи за 

техническо 

обслужване и 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

1 291,67 лв. 

без ДДС и 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

„Маги М08“ ЕООД 

Фактура №: 

1. 0000006430/08.01.20 – 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  
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годишни винетни 

такси за лек 

автомобил – . 

разходи за 

техническо 

обслужване и 

консумативи - 

смяна на гуми и 

масло, течност за 

чистачки и др. (по 

чл.9, ал.2, т.9 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г.) за лек 

автомобил, закупен 

през 2019 г. 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 550,00 лв.  

с ДДС 

8.00 лв. с ДДС 

 

"Божо ВМ" ЕООД 

Фактура №: 

1. 9/09.04.20 – 36.00 лв  

 

„Автогуми България“ ЕООД 

Фактура №: 

1. 0000317617/13.10.20- 

207,98 лв. с ДДС 

„Мото Пфое“ ЕООД 

Фактура №: 

1. 0002302769/14.10.20- 

546,52 лв. с ДДС 

 

„Лукойл България“ ЕООД 

Фактура №: 

1. 1221120343/16.10.20- 

7,79 лв. с ДДС 

 

"Божо ВМ" ЕООД 

Фактура №: 

1. 28/03.11.20 – 36.00 лв  

 

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

18. Разходи за 

техническо 

обслужване и 

годишни винетни 

такси за лек 

автомобил – 
годишни винетни 

такси за лек 

автомобил, закупен 

по реда на тази 

наредба и Наредба 

№ 23 от 2009 г. (по 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

97,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

„Лукойл България“ ЕООД 

еВинетка К3 годишна – 

97.00 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 
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чл.9, ал.2, т.9 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016г). 

19. Разходи за 

застраховане на 

дълготрайни 

материални активи 

- Разходи за 

застраховане на 

закупени след 

подписване на 

договор за 

изпълнение на 

стратегия ДМА, 

включително каско 

и гражданска 

отговорност, по 

реда на тази 

Наредба, както и на 

такива, закупени по 

реда на Наредба 

№23 от 2009 г. до 

срока, определен за 

задължително 

застраховане 

съгласно същата 

наредба; ( по чл.9, 

ал.2, т.11 от 

Наредба № 1 от 

22.01.2016 г.) 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 000,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

Застрахователна полица № 

0870200316000220/15.01.20г. 

на стойност 120,51 лв. 

 

Застрахователна полица № 

BG/08/520001590546/10.06.2

0 г. /комбинирана 

автомобилна застраховка 

„Автогрижа“/ на стойност 

1 657,65 лв. 

 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

20. Обучения на екипа 

и членовете на 

колективния 

върховен орган във 

връзка с 

прилагането на 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 860,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 
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стратегията за 

местно развитие -  

обучение на екипа и 

членове на общото 

събрание относно 

отговорностите, 

свързани с 

администриране 

изпълнението на 

СВОМР, 

процедури, 

правила, 

мониторинг: 

двудневно 

обучение за 

минимум 10 

участника 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

21. Обучения на екипа 

и членовете на 

колективния 

върховен орган във 

връзка с 

прилагането на 

стратегията за 

местно развитие -  
Обучение на екипа 

и членове на 

общото събрание  

за изграждане на 

екипна ефективност 

и по-добро 

управление и 

изпълнение на 

СВОМР: двудневно 

обучение за 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 430,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 
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минимум 10 

участника 

22. Публични 

отношения, 

организиране на 

срещи на МИГ, 

работа в мрежа, 

участие на екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен орган в 

срещи с други МИГ 

и други -  

организиране на 

срещи на МИГ 

 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

364,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г.. 

23. Публични 

отношения, 

организиране на 

срещи на МИГ, 

работа в мрежа, 

участие на екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен орган в 

срещи с други МИГ 

и други -  разходи 

за работа в мрежа 

за участие на екипа 

и членовете на 

колективния 

върховен орган в 

срещи с други МИГ 

и други 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

5 000,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 



 

 

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. 

 
  

24. Разходи за участие 

на МИГ в дейности 

на Националната и 

на Европейската 

селска мрежа за 

развитие на 

селските райони, 

както и на 

Европейската 

ЛИДЕР асоциация 

и други асоциации 

на МИГ 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

3 000,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

220,74 лв. ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

25. Членски внос 

Асоциация 

Българска 

Национална Лидер 

мрежа 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

360,00 лв. 01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

Асоциация Българска 

национална лидер мрежа 

ф-ра № 0000000133/10.06.20  

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

26. Финансови разходи, 

в т. ч. банкови 

такси за управление 

на сметки, такси за 

издаване на 

изискуеми 

документи 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 000,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

Интернешънъл Асет Банк 

АД 

банкови такси – 631,60 лв. 

 

такси изискуеми документи 

– 55,91 лв. 

 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 
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27. Проучвания и 

анализи на 

съответната 

територия 

(териториални, 

икономически, 

социални и други 

анализи и 

проучвания) -  

Проучване и анализ 

на възможностите 

за създаване на 

организации на 

производителите на 

територията на 

МИГ – Радомир – 

Земен: настоящо 

състояние, добри 

практики от други 

региони и 

предложения за 

създаване на 

организации на 

производителите за 

общ маркетинг и 

къси вериги на 

доставка 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

4 691,00 лв. с 

ДДС 

04.05.2020 г. Договор 6/04.05.2020 г. 

„Сибера Консулт“ ЕООД 

Фактура 

0000000011/24.06.20 – 

4691.00 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

28. Проучвания и 

анализи на 

съответната 

територия 

(териториални, 

икономически, 

социални и други 

анализи и 

проучвания) – 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

4 691,00 лв. с 

ДДС 

04.05.2020 г. Договор 7/04.05.2020 г. 

„Сибера Консулт“ ЕООД 

Фактура 

0000000012/24.06.20 – 

4691.00 лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 
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Проучване и анализ 

на  отношението на 

бенефициентите 

към процеса на 

прилагане на 

Стратегията за 

ВОМР с оглед 

оптимизиране 

дейността на МИГ 

– Радомир – Земен 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

29. Популяризиране, 

информиране и 

публичност - 

Празник на МИГ 

Радомир - Земен 

тематичен форум и 

публично събитие  

за представяне на 

местни 

производители и 

занаятчии, участие 

на даровити деца, 

съхраняване на 

местното културно-

историческо 

наследство на 

територията на 

МИГ. 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

0,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

30. Популяризиране, 

информираност и 

публичност –  

Тематични 

празници в малките 

населени места на 

територията на 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

0,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 
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МИГ-Радомир-

Земен 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

31. Популяризиране, 

информиране и 

публичност -  
Създаване на филм 

за популяризиране 

на територията и 

дейността на  МИГ-

Радомир-Земен. 

Продължителност 8 

минути. Цена 400 

лв./мин 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

0,00 лв. с 

ДДС 

 

 

 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

32. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  

Разходи за 

поддръжка и 

актуализация на 

интернет страница 

на МИГ-Радомир - 

Земен 

 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 068,00 лв. с 

ДДС 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

  ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

33. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  
Разходи за домейн 

и хостинг 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

161,70 лв. с 

ДДС 

 

 

01.01.2020 г. 

- 

31.12.2020 г. 

СуперХостинг.БГ ООД 

ф-ра № 1000845766/15.06.20 

– 161.70 лв.  

 

 ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 
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дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

34. Популяризиране, 

информиране и 

публичност – 

Създаване и 

реализиране на 

публикации в 

печатни и/или 

електронни медии 

на покани за 

организирани 

събития и други, 

свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

10 800,00 лв. 

с ДДС 

 

 

10 800.00 лв. 

24.04.2020 г. 

18.11.2020 г. 

Договор № 5/24.04.2020 г. 

„Мироглед“ ООД 

фактура №: 

1. 462/29.04.2020-360,00 

лв. 

2. 466/04.05.2020-360,00 

лв. 

3. 468/19.05.2020-360,00 

лв. 

4. 469/20.05.2020-360,00 

лв. 

5. 472/03.06.2020-360,00 

лв. 

6. 473/12.06.2020-360,00 

лв. 

7. 474/17.06.2020-360,00 

лв. 

8. 475/21.06.2020-360,00 

лв. 

9. 476/24.06.2020-360,00 

лв. 

10. 477/30.06.2020-360,00 

лв. 

11. 484/06.07.2020-360,00 

лв. 

12. 489/11.08.2020-360,00 

лв. 

13. 491/21.08.2020-360,00 

лв. 

14. 495/15.09.2020-360,00 

лв. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 
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15. 496/16.09.2020-360,00 

лв. 

16. 497/18.09.2020-360,00 

лв. 

17. 498/25.09.2020-360,00 

лв. 

18. 499/02.10.2020-360,00 

лв. 

19. 505/13.10.2020-360,00 

лв. 

20. 508/20.10.2020-360,00 

лв. 

 

Договор № 14/18.11.2020 г. 

„Мироглед“ ООД 

фактура №: 

1. 513/23.11.2020-360,00 

лв. 

2. 514/25.11.2020-360,00 

лв. 

3. 518/02.12.2020-360,00 

лв. 

4. 519/04.12.2020-360,00 

лв. 

5. 520/08.12.2020-360,00 

лв. 

6. 522/11.12.2020-360,00 

лв. 

7. 523/15.12.2020-360,00 

лв. 

8. 524/21.12.2020-360,00 

лв. 

9. 525/22.12.2020-360,00 

лв. 

10. 526/23.12.2020-360,00 

лв. 
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35. Популяризиране, 

информиране и 

публичност – 

Разходи за 

рекламни 

материали - 200 

броя еко тефтери, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 333,33 лв. 

без ДДС и 1 

600,00 лв. с 

ДДС 

08.05.2020 г. 

 

Договор № 8/08.05.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001032/18.06.2020 г.  

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

36. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  

Разходи за 

рекламни 

материали - 200 

броя химикали, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

366,67 лв. без 

ДДС и 440,00 

с ДДС 

08.05.2020 г. 

 

Договор № 8/08.05.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001032/18.06.2020 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

37. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  

Разходи за 

рекламни 

материали – 

комплект химикал и 

автоматичен молив 

в кутия, брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

741,67 лв. без 

ДДС и 890,00 

с ДДС 

08.05.2020 г. 

 

Договор № 8/08.05.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001032/18.06.2020 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 
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38. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  

Разходи за 

изработване на 

рекламни 

материали - 200 бр. 

настолeн календар 

 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 716,67 лв. 

без ДДС и 2 

060,00 с ДДС 

08.05.2020 г. 

 

Договор № 8/08.05.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001032/18.06.2020 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

39. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  

Разходи за 

рекламни 

материали - 200 

броя  флаш-памет с 

информация за 

СВОМР на МИГ 

Радомир - Земен, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 683,33 лв. 

без ДДС и 3 

220,00 с ДДС 

08.05.2020 г. 

 

Договор № 8/08.05.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001032/18.06.2020 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

40. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  
Разходи за 

рекламни 

материали - 200 бр. 

рекламни 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

416,67 лв. без 

ДДС и 500,00 

лв. с ДДС 

08.05.2020 г. 

 

Договор № 8/08.05.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001032/18.06.2020 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 
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картонени папки 

формат А4 

 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

41. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  
Разходи за 

рекламни 

материали- 175 бр. 

външни батерии, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация   

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

3 645,83 лв. 

без ДДС и 

4 375,00 лв. с 

ДДС 

08.05.2020 г. 

02.12.2020 г. 

Договор № 8/08.05.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001032/18.06.2020 г. 

 

Договор № 17/02.12.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001095/23.12.2020 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

42. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –   

Разходи за 

рекламни 

материали - 175 бр. 

Bluetooth speaker, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

3 645,83 лв. 

без ДДС и 

4 375,00 лв. с 

ДДС 

08.05.2020 г. 

02.12.2020 г. 

Договор № 8/08.05.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001032/18.06.2020 г. 

 

Договор № 17/02.12.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001095/23.12.2020 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 
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43. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –  
Разходи за 

рекламни 

материали - 300 бр. 

ключодържатели, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 

визуализация 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

900,00 лв. без 

ДДС и 1 

080,00 лв. с 

ДДС 

08.05.2020 г. 

 

Договор № 8/08.05.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001032/18.06.2020 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

44. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –   
Разходи за 

изработване на 

визитни картички - 

1000 бр. 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

233,33 лв. без 

ДДС и 280,00 

лв. с ДДС 

08.05.2020 г. 

 

Договор № 8/08.05.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001032/18.06.2020 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

45. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –   
Разходи за 

подготовка и 

отпечатване на 

каталог с 

информация за 

кампания 

"Подкрепи 

местната общност" 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 666,67 лв. 

без ДДС и 3 

200,00 лв. с 

ДДС 

02.12.2020 г. Договор № 17/02.12.2020 г., 

„Дигитал Груп Аз и Ти“ 

ЕООД,  

Фактура № 

0000001095/23.12.2020 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 
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насочена към 

популяризиране на 

местните продукти 

и информация за  

одобрени проектни 

предложения, 

кратка информация 

за основните 

дейности по 

отделните проекти. 

Общо 200 бр. 

формат А5, 

пълноцветен печат, 

гланцирани 60 стр. 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

46. Популяризиране, 

информиране и 

публичност –   
Разходи за  

отпечатване на 

информация с 

материали за 

подготовка и 

отчитане на 

проектни 

предложения за 

получаване на 

финансова помощ. 

Общо 805 бр. 

формат А5, 

пълноцветен печат, 

гланцирани 14 стр. 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

2 616,25 лв. 

без ДДС и 3 

3 139,50 лв. с 

ДДС 

01.12.2020 г. Договор № 16/01.12.2020 г., 

„Сибера Консулт“ ЕООД,  

Фактура № 

0000000018/18.12.2020 г. 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

47. Организиране на 

обучения, семинари 

и информационни 

срещи за местни 

лидери и за уязвими 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

3 575,00 лв. с 

ДДС 

11.09.2020 г. Договор № 12/11.09.2020 г., 

„Грома каст“ ЕООД,  

Фактура №  

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 
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групи и застрашени 

от бедност целеви 

групи –  
Организиране на 

еднодневно 

обучение на 10 

местни лидери от 

стопанския сектор 

относно 

Възможности за 

финансиране на 

местния бизнес 

чрез проекти по 

СВОМР. Правила, 

процедури и 

кандидатстване 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1. 0000000002/17.09.2020 г.-

715,00 лв. 

2. 0000000003/23.09.2020 г.-

715,00 лв. 

3. 0000000007/09.10.2020 г.-

715,00 лв. 

4. 0000000011/20.10.2020 г.-

715,00 лв. 

5. 0000000012/21.10.2020 г.-

715,00 лв. 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 

48. Организиране на 

обучения, семинари 

и информационни 

срещи за местни 

лидери и за уязвими 

групи и застрашени 

от бедност целеви 

групи – 

Организиране на 

еднодневно 

обучение на 10 

местни лидери от 

нестопанския 

сектор относно 

Възможности за 

финансиране на 

местните общности, 

уязвими групи и 

нестопански сектор 

чрез проекти по 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

3 575,00 лв. с 

ДДС 

11.09.2020 г. Договор № 13/11.09.2020 г., 

„Грома каст“ ЕООД,  

 

Фактура №  

1. 0000000005/02.10.2020 г.-

715,00 лв. 

2. 0000000008/12.10.2020 г.-

715,00 лв. 

3. 0000000009/14.10.2020 г.-

715,00 лв. 

4. 0000000013/22.10.2020 г.-

715,00 лв. 

5. 0000000014/29.10.2020 г.-

715,00 лв. 

 

 

 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 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 

СВОМР. Правила, 

процедури и 

кандидатстване.  

Правила, процедури 

и кандидатстване 

 

49. Организиране на 

обучения, семинари 

и информационни 

срещи за местни 

лидери и за уязвими 

групи и застрашени 

от бедност целеви 

групи –  
Организиране на 10 

информационни 

срещи за 10 

участници за 

представяне на 

СВОМР и 

възможностите за 

кандидатстване 

 

Услуга Директно 

възлагане 

по реда на 

чл. 20, ал. 

4, т. 3 от 

ЗОП 

1 820,00 лв. с 

ДДС 

 

 

11.09.2020 г. Договор № 11/11.09.2020 г., 

„Грома каст“ ЕООД,  

 

Фактура №  

 

1. 0000000001/16.09.2020 г.-

182,00 лв. 

2. 0000000004/30.09.2020 г.-

182,00 лв. 

3. 0000000010/19.10.2020 г.-

182,00 лв. 

 

 

 

ЕЗФРСР Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР  

№ РД 50-48 

от 03.05.18 г., 

Заповед за 

одобрение на 

текущи 

дейности и 

разходи 

№ РД 09-804 

от 08.10.20 г. 
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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). 

 

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 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 
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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). 

 

 

 

                                                                             ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МИГ: …………..…/п/……..………….. 

                                                                                                    /СЛАВЧО ГЕБРЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС/ 


