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Приложение 122_1.1 към Указанията 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА 

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

ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ 

Текуща календарна година 2020 г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 
(ако източникът 

на финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение 

на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Извършване на експертна 

работа. Външни услуги, 

свързани с прилагането на 

стратегията - за 

разработване на пакет 

документи насоки за 

кандидатстване и 

приложими документи и 

контролни листа за  6 

мерки от СВОМР през 

2020 г. /1 по ОПНОИР и 5 

по ПРСР/ 

услуга 

Директно 

възлагане, 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

10740 лв. 30.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

НП 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

2. 

Извършване на експертна 

работа - оценка на проекти 

- около 90 подадени 

проектни предложения по 

отворени приеми през 2019 

/ 5 процедури/ и през 2020 

г. -оценени всеки от 3 

оценители  - общо 270 

оценени проекта от 1 

оценител 

услуга 

Директно 

възлагане, 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

48330 лв. 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

НП 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

3. 
Извършване на услуги, 

непряко свързани с 
услуга 

Директно 

възлагане, 
18 000 лв. 2020 г. 

 

 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

Споразумение 

за изпълнение 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 
(ако източникът 

на финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение 

на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

прилагането на стратегията 

(правни, счетоводни, 

одиторски и други); наем 

на офис; комуникация и 

външни услуги (телефон, 

интернет, пощенски 

услуги, куриерски услуги, 

топло- и електроенергия, 

вода, охрана на офиса, 

електронен подпис и 

други); доставка на офис 

консумативи и материали; 

на гориво за лек 

автомобил; други 

непредвидени оперативни 

доставки и услуги, 

необходими за 

функционирането на 

офиса. 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

 

 

 

 

 

НП 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

4 

Разходи за  застраховане на 

ДМА и лек автомобил, вкл. 

пълно „Каско“ и ГО 

услуга 

Директно 

възлагане, 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

2 500 лв. 2020 г. 

 

 

НП 

 

 

 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 
(ако източникът 

на финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение 

на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

  

ПРСР 2014-

2020 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

5 

Годишна винетна такса и 

техническо обслужване за 

лек автомобил 

услуга 

Директно 

възлагане, 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

1450 лв. 2020 г. 

 

 

НП 

 

 

 

 

 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

6 

Доставка на офис 

оборудване 

Климатик -с мощност 

12000 BTU, inverter / - 2 бр. 

 

доставка 

Директно 

възлагане 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

2658 лв. 31.05.2020 г. 

 

НП 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 
(ако източникът 

на финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение 

на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

7 

Доставка на офис 

оборудване 

1.Кафемашина – 2 бр. 

2.Хладилник – 2 бр. 

доставка 

Директно 

възлагане 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

Общо 973,80 лв. 

За 1. 355,80 лв. 

За 2. 680 лв. 

31.05.2020 г. 

 

НП 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

8 

Доставка на офис 

оборудване:  

Компютърна 

конфигурации, в т.ч. 

компютър, монитор, 

клавиатура и мишка с 

включен лицензиран 

софтуер – 1 бр. 

доставка 

Директно 

възлагане 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

1500 лв. 31.05.2020 г. 

 

НП 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 
(ако източникът 

на финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение 

на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Доставка на офис 

обзавеждане: 

Об.п. 1: Етажерки за 

съхранение – 2 бр.; 

Об.п. 2: Офис столове – 1 

бр.; 

Об.п. 3. маса – 1 бр. 

Об.п. 4 – бюро – 1 бр.  

Об.п. 5- посетителски 

столове – 5 бр. 

 

доставка 

Директно 

възлагане 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

Общо 1447,60 лв. 

За об.п.1: 

357,60лв. 

За об.п.2: 150 лв. 

За об.п.3: 400 лв. 

За об.п.4: 350 лв. 

За об.п.5: 190 лв. 

31.05.2020 г. 

 

НП 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

10 

Разходи за  актуализация и 

поддържане на  софтуер 

"Финанси и Счетоводство" 

и софтуер за обработка на 

данните за заплати и личен 

състав, както и за правен 

софтуер 

доставка 

Директно 

възлагане 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

1200 лв. 31.05.2020 г. 

 

НП 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

11 

Заплащане на домейн и 

хостинг -план и 

поддържане на 

Услуга 
Директно 

възлагане 

Обща стойност:  

1200 лв. 
01.2020г. 

НП 

 

 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 
(ако източникът 

на финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение 

на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

съществуваща интернет 

страница  

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

 

  

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

12 

 Предпечатна подготовка, 

отпечатване и доставка на 

рекламни и 

информационни 

материали: наръчници, 

брандирани конферентни 

чанти,  блокноти за 2021 г., 

тениски, плакати 

доставка 

Директно 

възлагане 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

Обща стойност:  

14 460 лв. 
31.03.2020 г. 

НП 

 

 

 

НП 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

13 

Създаване и реализиране 

на публикации в местни и 

регионални медии – 

печатни и електронни 

медии, излъчвания в радио 

и ТВ медии на покани за 

услуга 

Директно 

възлагане 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

Общо – 14 214 лв. 

За Об.п. 1 – 5400 

лв. 

За об.п. 2 – 8814 

лв. 

 НП 

 

За Об.п. 1 -

Договор № 

8/17.01.2020 

г. с ЕТ 

„Луковитски 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 
(ако източникът 

на финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение 

на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

организиране на събития, 

обяви, покани и 

информация, свързана с 

популяризиране дейността 

на МИГ 

Об.п. 1.публикации в 

печатни и електронни 

медии – 15бр. 

Об.п. 2 – излъчвания – 78 

минути 

новини- 

Атанас 

Граждански-

Свилена 

Гражданска“

, ЕИК 

110563622 

За об.п. 2 - 

НП 

ПРСР 2014-

2020 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

14 Разходи за превод – 50 стр. услуга 

Директно 

възлагане 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

950 лв. 10.04.2020 г. 

 

 

НП 

Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

15 

Организиране на дейности 

за популяризиране на 

процеса за прилагане на 

стратегията 

услуга 

Директно 

възлагане 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

Общо:32223,00лв. 

Об. п.1 – 8242 лв.  

Об.п. 2- 23981 лв. 

Прогнозна дата: 

20.03.2020 – 

31.12.2020 г. 

НП Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 
(ако източникът 

на финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение 

на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Об. п. 1. Съгл. чл. 9, ал. 2 т. 

13 от Наредба 1 от 2016 г. / 

за екипа и членовете на 

Общото събрание/ 

1.1. еднодневно обучение - 

за най-малко 10 

участници 

1.2. Организиране и 

провеждане на срещи 

на МИГ и срещи с 

други МИГ от 

северозападен регион 

за най-малко 10 

участника  – 6 бр. 

 

Об.п. 2. Информационни 

кампании: 

1.1. Организиране на 

информационна 

конференция за 50 

участници – 2 бр. 

1.2. Организиране и 

провеждане на 

информационни срещи за 

20 участници – 12 бр.  

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 
(ако източникът 

на финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение 

на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3. Организиране на 

обучения - 15 бр. 

еднодневни за най-малко10 

участника  

1.4. Организиране на 

обучения - 8 бр. двудневни 

за най-малко 20 участника. 

 

16 

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. 

Обучение с практическа 

насоченост на територията 

на МИГ от ЕС за 4 дни  във 

връзка с обмяна на  опит  и 

запознаване с добри 

практики по прилагане на 

Стратегия за местно 

развитие на МИГ - за 8 

човека+преводач. – 2 бр.  

услуга 

Директно 

възлагане 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

Общо: 36 000 лв. 

 

Прогнозна дата: 

20.06.2020 – 

31.12.2020 г. 

НП Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозн

а дата на 

стартиране (за 

планираните ОП) 

 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 
(в случай, че е 

подписан) Източник на 

финансиране 

Дата на 

договор за 

финансиране 
(ако източникът 

на финансиране е 

различен от 

бюджета на 

общината)/ Дата 

на одобрение 

на 

финансиранет

о (датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

17 
Проучване и анализ на 

територията МИГ – 1 бр.  
услуга 

Директно 

възлагане 

Чл.20, ал.4,т.3 

от ЗОП 

Общо: 4691 лв. 

 

Прогнозна дата: 

31.03.2020 г. 

НП Подмярка 19.4. 

„Текущи 

разходи и 

популяризиран

е на Стратегия 

за ВОМР“ на 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение 

за изпълнение 

на СВОМР 

№РД 50 – 22/ 

25.03.2019 г. 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“; 

Заповед №  

РД09-202 

/24.02.2020 г. 

 

 

 

Дата:  24.03.2020г.        Представляващ възложителя: ..........................................  

   

              Иван Димитров Грънчаров –  

Председател на УС на  

Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ 


