
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

СПИСЪК 
НА 

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

ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“  

Календарна година  - 2022 г. 

Одобрени дейности и разходи с Заповед № РД09 – 321/25.03.2022г. на Заместник Министър на УО на ПРСР 2014-2020 г. 

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Разходи за възнаграждения 

и осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията – оценители на 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

12 530,00 04/2022г.  ПРСР 

Споразумение  

№ 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

проектни предложения/за 1 

бр. оценен проект на 1 

оценител на етап  

‚Административно 

съответствие и 

допустимост“ и етап 

„Техническа и финансова 

оценка“ общо/оценка АСД -

89,50лв.и оценка ТФО-

89,50лв.. 

2. 

Разходи за възнаграждения 

и осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията – консултанти, 

външни експерти, 

Председател и Секретар на 

КППП и други. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2080,00 04/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 

Разходи за актуализация на 

счетоводен софтуер – 

Микроинвест ТРЗ/ труд и 

работна заплата/.  

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

413,72 01/2022г. 

„Редком 

Инженеринг“ЕООД Ф – ра 

№1112/11.01.2022г. – 

160.00лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

4. 

Разходи за офис оборудване 

– закупуване на метален 

шкаф със заключващи се 

вратички с размер 

90/40/185см. 

доставка 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

800.00 04/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

5. 

Разходи за застраховка на 

дълготрайни материални 

активи 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1 000,00 лв. 

01/2022г. 

 

 

 

 

 

 

   

„ДЗИ – Общо 

застраховане“ ЕАД ЗП№ 

1001022121000007 

/28.01.2022г.22.70лв. 

„ДЗИ – Общо 

застраховане“ ЕАД  ЗП№ 

1001022121000008/19.01.2

022г. – 24,47лв. 

„ДЗИ – Общо 

застраховане“ ЕАД  ЗП№ 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1001022121000033/06.04.2

022Г – 40.00лв. 

 

 

5. 

Организиране на 

еднодневно обучение за 

екипа и членовете на УС и 

ОС (за най – малко десет 

участници) . 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2145,00 лв. 5/2022г. 
. 

 
ПРСР 

Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

6. 

Разходи за такси за 

обучение на екипа по 

националното 

законодателство – такси 

участие на човек 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1200.00 лв. 4/2022г. 
Магестер Диксит ЕООД – 

156.00 лв.  
ПРСР 

Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

7. 

Разходи за организиране 

на срещи от МИГ – три 

броя срещи с участието на 

шест представителя на МИГ 

– членове на екипа, членове 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1800.00 лв. 5/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

на УС или ОС.Разхода 

включва пътни, нощувки, 

храна/дневни и други 

свързани с логистиката и 

организирането на срещата.  

8. 

Разходи за участие на 

МИГ в дейности 

организирани от други 

МИГ за 2022г. Разхода 

включва такси за участие в 

мероприятието, обучения и 

услуга събития 

организирани от други 

МИГ, пътни, настаняване, 

когато същите не са 

включени в такса участие, 

разходи за храна, когато 

същите не са включени в 

такса участие. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1200.00 5/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 

Разходи за участие на 

МИГ в дейности 

организирани от 

Асоциация Българска 

Национална Лидер Мрежа 

за 2022г.Разхода включва 

такса участие в 

мероприятието, обучения и 

събития, разходи за пътни, 

разходи за настаняване, 

когата същите не са 

включени в такса участие, 

разходи за храна, когато 

същите не са включени в 

такса участие. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1200.00 лв. 6/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

10. 

Годишен членски внос в 

Асоциация Българска 

Национална ЛИДЕР мрежа 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

360,00 лв. 03/2022г. 
241/28.03.2022г. – 

360,00лв. 
ПРСР 

Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

11. 

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 чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2 300,00лв. 
01/2022г. 

. 

Районен съд Пазарджик 

Такса свидетелство за 

съдимост от 17.01.2022г. – 

5,00 лв. 

Районен съд Пазарджик 

Такса свидетелство за 

съдимост – 5,00лв. 

ТБ ОББ - банкови такси 

м.01.2022г.- 41.70лв. 

ТБ ОББ - банкови такси 

м.02.2022г. – 31.50лв. 

 

ТБ ОББ - банкови такси 

м.03.2022г. – 35.30лв. 

 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

12. 

Разходи за извършване на 

мониторинг и оценка на 

СВОМР на МИГ 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1790,00 лв. 10/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

13. 

Разходи и проучваниия и 

анализи на съответната 

територия. Проучване на 

територията на МИГ. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

4691,00 лв. 10/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

15. 
Разходи за поддръжка на 

интернет страница 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1068,00 лв. 01/2022г. 

СТЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ 

ХАРАЛАНОВ, 

Договор № 1 от  

04.01.2022г., сметка № 

1/01.04.2022г. за периода 

01.01 – 31.03.2022г – 

265,12лв. 

 

 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

16. 
Разходи за домейн и 

хостинг 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

218,60 лв. 01/2022г. 

„СУПЕР ХОСТИНГ. БГ“ 

ЕООД,ф-ра № 

1001090423/14.01.2022г. – 

234.75лв. 

. 

 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

17. 

Разходи за публикации в 

регионални медии-

предоставяне на 

информация за проекта чрез 

регионални медии. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

7200,00 лв. 01/2022г. 

ВЕСТНИК „ТЕМПО“ ф-ра № 

1436/05.02.2022г – 360,00лв. 

 

ВЕСТНИК „ТЕМПО“ ф-ра № 

1433/03.02.2022г – 360,00лв. 

 

ВЕСТНИК „ТЕМПО“ ф-ра № 

1440/10.03.2022г – 360,00лв 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

18. 

Разходи за отпечатване на 

наръчник за изпълнение и 

отчитане на проекти от 

СВОМР На МИГ, 

финансиране от ПРСР.- 

100бр. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1 500.00 лв. 7/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

19. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

отпечатване на 

информационен бюлетин по 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

4980,00 лв. 03/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

– един на всяко тримесечие  

с тираж 300броя.  

20. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

отпечатване на Книжка за 

добри практики. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

7 500,00 лв. 11/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

21 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – стенни 

работни календари – 

300бр. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1062,00 лв. 11/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

22. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – топки- 

футболни/волейболна – 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2 579,00 лв. 04/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

100бр.  
 

23. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

Сенник за автомобил – 

100бр. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1 000,00 лв. 05/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

24. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

луксозен тефтер – 100 бр. 
 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1 130,00 лв. 06/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

25. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

химикали PVC  100бр. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

120,00 лв. 06/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

26. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

Информационно табло – 

1бр. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2 000,00 лв. 05/2022г.   ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

27. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

Надпис на сградата на 

МИГ. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2 500,00 лв. 05/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

28. 

Разходи за писмени 

преводи, включително и от 

незаклети преводачи.- 

страници 50. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

950,00 лв. 04 /2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

29. 

Разходи свързани с 

изготвяне на материали, 

подпомагащи 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

1 206,00 лв. 03/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

потенциалните получатели 

на финансова помощ при 

разработването на дейности 

и подготовката на 

заявление. – Отпечатване на 

информационна книжка.. 

ЗОП 

30. 

Разходи за изработка на 

Филм продължителност 

минимум  5 минути. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

3 000.00 лв. 11/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

31 
Провеждане на Празник на 

МИГ 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

9713,00ЛВ. 07/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

32. 

Разходи за организиране на 

информационни работни 

срещи с местни лидери (за 

най – малко десет участника 

)- наем зала, кафе-паузи, 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

 

 

1 820,00 лв. 

 

 

02/2022г. 

Иинф.среща от 

17.02.2022г. 

- „Вивиан – 

66“ЕООД ф –ра 

131/17.02.2022г. 

ПРСР 

Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

техническо обезпечаване на 

събитието  –10 бр. 

79,50ЛВ. 

- НЧ „Отец Паисий 

1893“ –ф-ра 

226/17.02.2022г.- 

100,00лв. 

Инф.среща от 

19.02.2022г. 

  -ЕТ „Александър 

Минов – Димитър 

Минов“ – ф-ра 

661/10.03.2022г- 

114,00лв. 

 
- ЕТ „Александър 

Минов – Димитър 

Минов“ – ф-ра 

662/10.03.2022г- 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

19,50лв. 

- „Близнакови – 

Сладки Мечти“ 

ЕООД ф-ра 

№919/10.03.2022г.- 

49,50лв. 

- Инф.среща от 

23.02.2022г. 

- „Близнакови –

Сладки 

Мечти“ЕООД ф-ра 

№920/10.03.2022г 

– 59,70лв. 

- НЧ „Будители - 

2004“ ф-

ра№16/23.02.2022г

. – 100,00лв. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Инф.среща от 

25.03.2022г. 
-ЕТ „Александър 

Минов – Димитър 

Минов“ ф-

ра№665/30.03.2022

г. – 44.14лв. 

--ЕТ „Александър 

Минов – Димитър 

Минов“ ф-

ра№664/30.03.2022

г. – 131, 40лв. 

Инф.среща 

от28.03.2022г. 

--ЕТ „Александър 

Минов – Димитър 

Минов“ ф-

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ра№668/30.03.2022г. – 

123, 40лв. 

 

-ЕТ „Александър Минов 

– Димитър Минов“ ф-

ра№667/30.03.2022г. – 

52.32лв. 

 

- НЧ „Будители - 2004“ 

ф-ра№20 /28.02.2022г. – 

100,00лв. 
 

Инф.среща 0т 29.03.2022г 

- Макси Парк Хотел 

ЕООД ф-ра 

9448/29.03.2022г. – 

195,00лв.. 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

30. 

Разходи за организиране и 

провеждане на 

информационни работни 

срещи с местни лидери 

обучение-зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, обяд, 

лектор (за най–малко 20 

участника) – 6 бр. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1 746,00 лв. 5/2022г.  ПРСР 
Споразумение № 

50-189/29.11.2016г. 

31. 

Провеждане на еднодневно 

обучение за най – малко 

десет участника.Разходът 

включва наем на зала, кафе 

– паузи, обяд, консумативи, 

лектор. – 6бр. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

4 290,00 лв. 
 

05/2022г. 
 ПРСР 

Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

32. 
Опростени разходи по чл. 5, 

т. 3 – наем офис 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

4800.00 лв. 01/2022г. 

НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий – 1928г“, гр. 

Белово,  

Договор за наем от 

16.05.2016г. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ф-ра №28/09.03.2022г. 

 

33. 
Опростени разходи по чл. 5, 

т. 3 – интернет и телефони 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1800.00лв. 01/2022 

„БТК“ ЕАД, 

Договор ПР.НО4103-43 
 

Ф-ра № 

28325552/02.01.2022г . – 

148.08 лв. 

Ф – ра 

№28478716/01.02.2022г – 

153,56 лв.. 

Ф-ра - 

№28631559/01.03.2022г.- 

153,56 лв. 

Ф- ра № 

28784967/01.04.2022г. – 

153,89 лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

34. 

Опростени разходи по чл. 5, 

т. 3 – куриерски и пощенски 

услуги 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

 1 800,00 лв. 01/2022г. 

Еконт Експрес ООД 

Договор№      

Ф-ра 

№4470011721/31.01.202

2г.- 53,53 лв. 

Ф-ра 

№4470011810/28.02.202

2г. – 26,02лв. 

Ф-РА 

№4470011910/31.03.202

2.- 157,95 

              

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

35. 
Опростени разходи по чл. 5, 

т. 3 – електронен подпис 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

48.00 лв. 06/2022г. 

Борика АД – подновяване 

на електронен подпис с 

валидност 1 год. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

36. 

Опростени разходи по чл. 5, 

т. 3 – офис консумативи и 

канцеларски материали 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

4 000,00 лв. 01/2022г. 

Кооперация Панда ф-ра 

№0120681015/25.01.202

2г – 104,35лв. 

 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

37. 

Опростени разходи по чл. 5, 

т. 3 – други непреки 

оперативни разходи, 

необходими за 

функционирането на офиса  

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

4052,00 лв. 01/2022г. . ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

 

 

 

 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

 

 

 

 

 

Календарна година  - 2021 г. 

 

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Разходи за възнаграждения 

и осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията – оценители на 

проектни предложения/за 1 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

7 160,00лв. 08/2021г. 

 

1. СИС по КППП-085/ 

12.08.2021г Мария 

Василева Пенина – 

оценител – 83.90лв. 

ПРСР 

Споразумение  

№ 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

бр. оценен проект на 1 

оценител на етап  

‚Административно 

съответствие и 

допустимост“ и етап 

„Техническа и финансова 

оценка“ общо/оценка АСД -

89,50лв.и оценка ТФО-

89,50лв.. 

2. СИС по  КППП – 

084/12.08.2021г. 

Красимира Боюклиева 

Кубинска – оценител -

83.90лв. 

3. СИС по КППП – 

086/12.08.2021г.Надежд

а Друмева Бобчева – 

оценител – 150.00лв. 

 

2. 

Разходи за възнаграждения 

и осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията – консултанти, 

външни експерти, 

Председател и Секретар на 

КППП и други. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1024,00 лв. 08/2021г. 

СИС по КППП – 

083/12.08.2021г. Анета 

Петрова Яначкова – 

секретар – 120.00 лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 

Разходи за офис 

оборудване: 

Цветен принтер -

мултифункционално 

мастилено-струйно цветно 

устройство 

доставка 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

259.90 лв. 06/2021г. 

Сити Компютър – Алекс“ 

ЕООД“, 

Договор № 8/08.06.2021г., 

Ф-ра № 0005008152, 

дата 23.06.2021 г.-259.90лв 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

4. 

Разходи за офис 

оборудване:  Таблети –  

9 броя 

доставка 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

3 149.91 лв. 06/2021г. 

Сити Компютър – Алекс“ 

ЕООД“, 

Договор № 8/08.06.2021г., 

Ф-ра № 0005008152, 

дата 23.06.2021 г.-

3149.91лв 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

5. 

Разходи за офис 

оборудване: 

Компютри настолни  All-in-

one,23,8 инча;RAM 8GB; 

Windows 10 и офис пакет – 

2 броя. 

доставка 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

 

 

 

4 400.00 лв. 

 

 

 

03/2021г. 

„Сити Компютър – Алекс“ 

ЕООД“, 

Договор № 5/22.03.2021г., 

Ф-ра № 0005007810, 

дата 31.03.2021 г. – 

2200,00 лв. 

Сити Компютър – Алекс“ 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 ЕООД“, 

Договор № 8/08.06.2021г., 

Ф-ра № 0005008152, 

дата 23.06.2021 г.-

2200.00лв 

6.  

Разходи за офис 

обзавеждане – Работни 

столове/ергономичен офис 

стол  - 6 броя. 

доставка 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1 199,94 лв. 06/2021г. 

Договор № 8/08.06.2021г., 

Ф-ра № 0005008152, 

дата 23.06.2021 г.- 

1199.94лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

7. 

Актуализация на счетоводен 

софтуер и ТРЗ 

„Микроинвест“ 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

384,43 лв. 01/2021г. 

„РЕДКОМ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

Фактура № 0000000810 от 

14.01.2021г. – 281,00 лв. 

 

„МИКРОИНВЕСТ“ ООД, 

Фактура № 0000121175 от 

26.02.2021г. – 103,43 лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

8. 
Разходи за застраховка на 

дълготрайни материални 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 
1 000,00 лв. 01/2021г. 

„ДЗИ – ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, 
ПРСР 

Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

активи 20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

Застрахователна полица № 

111221121000289 от 

13.01.2021г. – 22.53 лв. 

Застрахователна полица № 

111001121000286 от 

13.01.2021г. – 24.94 лв. 

Застрахователна полица 

№130621121000003 от 

05.04.2021г. – 40,00лв. 

Застрахователна полица № 

1001021121000008 -

180.10лв. от 25.06.2021г. 

Застрахователна полица № 

1001021121000009 – 

240.72лв. от 25.06.2021г. 

 

Застрахователна полица № 

1001021121000042 – 

188.29лв. от 17.12.2021г 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 

Провеждане на еднодневно 

обучение– зала, кафе-паузи, 

обяд, консумативи и хартия, 

лектор (за най – малко десет 

участници) за екипа и 

членовете на ОС. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

715,00 лв. 05/2021Г. 
. 

 
ПРСР 

Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

10. 

Разходи за такси за 

обучение на екипа по 

националното 

законодателство – такси 

участие на човек 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

300.00 лв. 04/2021г. 

Ф-ра № 2273/29.04.2021г. 

Мастер Инвест  ООД - 

114.00лв.  

Ф-ра № № 

2663/09.11.2021г. Аватар 

ЕООД – 108.00лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

11. 

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 чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2 300,00лв. 01/2021г. 

ТБ ОББ АД – клон Белово, 

Месец януари 2021г – 

22,70 лв. 

Месец февруари 2021г. – 

40,20лв. 

Месец март 2021г. – 42,10 

лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Месец април 2021г. – 

39,00лв. 

Месец май 2021г.-31,10лв. 

Месец юни 2021г.–42,20лв 

Месец юли –46.20лв. 

Месец август –35.10лв. 

Месец септември-42.60 лв. 

Месец октомври –56.10лв. 

Месец ноември – 34.90лв. 

Месец декември – 58.50лв. 

 

Такса за публикуване на 

ГФО за 2021г. – 20.00лв. 

Такса за публикуване 

промяна на Устав – 

20.00лв. 

Такса за издаване на 

свидетелство за съдимост 

30.08.2021 – 5.00лв 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Такса за издаване на 

свидетелство за съдимост 

30.08.2021 – 5.00лв 

 

 

12. 
Разходи за поддръжка на 

интернет страница 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1068,00 лв. 01/2021г. 

СТЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ 

ХАРАЛАНОВ, 

Договор № 1 от  

04.01.2021г., 

1. за периода 

01.01.2021 – 

31.03.2021г. – 

265,12 лв. по СИС 

от дата 

31.03.2021г.  

2. за периода 

01.04.2021 – 

30.06.2021г. – 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

265,12 лв. по СИС 

от дата 31.03.2021г 

3. за периода 

01.07.2021 – 

30.09.2021г. – 

265,12 лв. по СИС 

от дата 01.10.2021г 

4.  

за периода 

01.10.2021 – 

31.12.2021г. – 265,12 

лв. по СИС от дата 

30.12.2021г. 

13. 
Разходи за домейн и 

хостинг 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

230,75 лв. 01/2021г. 

„СУПЕР ХОСТИНГ. БГ“ 

ЕООД, 

Фактура № 1000922708 от 

07.01.2021г. – 230.75 лв. 

 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

14. 

Разходи за публикации в 

регионални медии-

предоставяне на 

информация за проекта чрез 

регионални медии. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2 160,00 лв. 06/2021г. 

ВЕСТНИК „ТЕМПО“ 

1. Ф-РА 1357 от 

30.06.2021г. – 

360,00лв. 

2. Ф- РА № 1348 от 

21.05.2021г.- 

186.50лв., 

3.  Ф-РА № 1338 от 

12.05.2021Г. – 

360.00ЛВ. 

4. Ф–ра №1391 от 

23.09.2021г. -

360.00лв. 

5. Ф–ра №1400 от 

26.11.2021г. -

360.00лв. 

6. Ф–ра №1420 от 

21.12.2021г. -

360.00лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

15. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

рекламни стенни часовници, 

100 броя 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1 155.00 лв. 06/2021г. 

„ДК – АРТ“ ЕООД 

Договор № 6/08.06.2021, 

фактура № 1000000417 от 

11.06.2021г. -1155.00лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

16. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

годишни работни календари 

- стенни, 200 броя  

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1108.00 лв. 09/2021г. 

ДК – АРТ“ ЕООД Договор 

№ 9/09.09.2021, фактура 

№ 1000000430 от 

16.09.2021г. -1108.00лв 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

17. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ –тефтери 

– 200 броя 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2 036.00 лв. 03/2021г. 

„ДК – АРТ“ ЕООД, 

Договор № 3 от 

08.03.2021г., фактура № 

1000000410 от 29.03.2021г. 

– 2036,00 лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

18. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

химикали от ПВЦ –  

500 броя. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

560.00 лв. 03/2021г. 

„ГАЛИЛЕЯ 2020“ ЕООД, 

Договор № 4 от 

08.03.2021г., фактура № 

000000529 от 30.03.2021г. 

– 558,00 лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

19. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – термо 

чаши от пластмаса с печатна 

вложка - 100 броя. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1 088.00 лв. 03/2021г. 

„ДК – АРТ“ ЕООД, 

Договор № 3 от 

08.03.2021г., фактура № 

1000000410 от 29.03.2021г. 

– 1088,00 лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

20. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

рекламни торбички/  -  

100 броя. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

500.00 лв. 06/2021г. 

Галилея 2020 ЕООД 

Договор № 7 от 

14.06.2021г.-4798.80 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

21. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

календар - пирамидка - 100 

броя. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

270.00 лв. 6/2021г. 

„ДК – АРТ“ ЕООД 

Договор № 6/08.06.2021, 

фактура № 

1000000417/11.06.2021г. -

270.00лв 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

22. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

рекламен куб с еко химикал 

в опаковка- 100 броя. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

652.00 лв. 03/2021г.  

„ГАЛИЛЕЯ 2020“ ЕООД, 

Договор № 4 от 

08.03.2021г., фактура № 

000000529 от 30.03.2021г. 

– 651,60 лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

23. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – флаш 

памет /Рекламна 

пластмасова USB 

памет,16GB 300 броя. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

4 798,80 лв. 06/2021г. 

Галилея 2020 ЕООД 

Договор № 7 от 

14.06.2021г.- 4798.80лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

24. 

Изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

Книжка – добри практики 

от прилагане на СВОМР: 

обем 50 стр. - 500 броя. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

6 010.00 лв. 08/2021г. 

„ДК – АРТ“ ЕООД 

Договор № 10/06.08.2021, 

фактура № 

1000000432/24.09.2021г. -

6010.00лв 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

25. 

Разходи за писмени 

преводи, включително и от 

незаклети преводачи. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

1 900.00 лв.   12/2021г. 

ЕТ „ПИНО – РОЛАНДО 

МАРТИНЕС“ Договор 

№13/08.11.2021г, фактура 

№3186/29.11.2021 – 

741.00лв. 

„ПИНО – Т“ООД Договор 

№ 14/02.12.2021г., 

фактура№ 

612/23.12.2021г.-

1159.00лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

26. Разходи за устни преводи. услуга 
Директно 

възлагане по чл. 
1 360.00 лв. 05/2021г.  ПРСР 

Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

27. 

Разходи за изработка на 

рекламен клип с 

продължителност 5 минути. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2 724.00 лв. 05/2021г. 

„ДК – АРТ“ ЕООД 

Договор№ 12/02.11.2021г., 

фактура № 

1000000442/14.12.2021г.- 

2724.00лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

28. 

Разходи за организиране и 

провеждане на еднодневни 

информационни 

конференции (за най-малко 

петдесет участника)-кафе 

пауза,наем зала,техническо 

обезпечаване на събитието-

3 бр. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2094.00 лв. 05/2021г.  ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

29. 

Разходи за организиране и 

провеждане на еднодневно 

обучение-зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, обяд, 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

 

 

6 435.00 лв. 

 

05/2021г. 

Проведено обучение на 

04.10.2021г. „ГОЛД“ООД 

Ф – ра 1964/08.10.2021г. – 

100.00ЛВ 

ПРСР 

Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

лектор (за най–малко десет 

участника) – 9 бр. 

 „ГОЛД“ ООД Ф-РА 

1963/08.10.2021 . 175.60лв 

РИЧ ГАРДЪН ООД ф – ра 

10000000019/08.10.2021г.- 

170.70лв. 

Проведено обучение на 

05.10.2021г- „Борса“ЕООД 

ф-

ра№200001174/11.10.2021г 

– 96.00лв. 

 

Ф-

ра№2000001172/06.10.202

1г. -163.50лв. 

Провеждане на обучение 

на 22.12.2021г. „Голд“ 

ООД ф-ра 

24633/24.12.2021г.- 

100.00лв. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

„Рич Гардън“ ООД 

10000000025/22.12.2021г.-

361.60лв. 

Лектор обучение Емил 

Захариев СИС от 

30.12.2021г. – 201.36лв. 

 

 

30. 

Разходи за организиране и 

провеждане на еднодневно 

обучение-зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, обяд, 

лектор (за най–малко 20 

участника) – 3 бр. 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

3 138.00 лв. 05/2021г. 

Провеждане на обучение 

на 20.10.2021г.“Елбрус 

Холидейс“ ЕООД ф-ра 

32189/20.10.2021г. – 

368.80лв. 

29 и 30.12.2021г. Онлайн 

обучение Лектор Емил 

Захариев СИС от 

01.12.2021г. – 260.00лв. 

ПРСР 
Споразумение № 

50-189/29.11.2016г. 

31. 
Опростени разходи по чл. 5, 

т. 3 – наем офис 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 
4 800.00 лв. 01/2021г. 

НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий – 1928г“, гр. 
ПРСР 

Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

Белово,  

Договор за наем от 

16.05.2016г. 

1. Фактура №  20 от 

26.02.2021г. – 

800,00 лв. 

2. Фактура № 21 от 

29.03.2021г. – 

400,00 лв. 

3. Фактура № 22 от 

25.05.2021г.-

800.00лв. 

4. Фактура № 23 от 

21.06.2021г.- 

400.00лв. 

5. Фактура № 24 от 

23.07.2021г.- 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

400.00лв. 

6. Фактура № 26 от 

24.09.2021г.- 

400.00лв 

7. Фактура № 27 от 

03.12.2021г.- 

300.00лв 

 

32. 
Опростени разходи по чл. 5, 

т. 3 – интернет и телефони 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2 200,00 лв.  

„БТК“ ЕАД, 

Договор ПР.НО4103-43 
1. Фактура № 

0026584904  от 

02.01.2021г. – 

148,08 лв. 

2. Фактура № 

0026724292  от 

01.02.2021г. – 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

148.26лв. 

3. Фактура № 

0026863808  от 

01.03.2021г. – 

148.08лв.  

8. Фактура 

№0027003852 от 

01.04.2021г. -

148.08лв. 

4. Фактура № 

0027144997 от 

01.05.2021г.-

148.08лв. 

5. Фактура№00272

85479 от 

01.06.2021г. – 

148.08лв 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Фактура 

0027427021 от 

01.07.2021г. -

148.26лв. 

7. Фактура 

0027569920 от 

01.08.2021г.-

148.08лв. 

8. Фактура 

0027715234 от 

01.09.2021г.-

148.08лв. 

9.ф-ра 0027867852 

от 01.10.2021г. – 

148.08 лв. 

10. ф-ра 

0028019434 от 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

01.11.2021г.- 

148.08 

01.12.2021г.ф-ра 

0028172432. 

148.08лв. 

 

 

33. 

Опростени разходи по чл. 5, 

т. 3 – куриерски и пощенски 

услуги 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

 1 800,00 лв. 01/2021г. 

1. „ЕКОНТ 

ЕКСТРЕС“ ЕООД 

2. Фактура № 

4470010756 / 

31.01.2021г. – 

161,88 лв. 

3. Фактура № 

4470010834 / 

28.02.2021г. – 

34,12 лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Фактура № 

4470010926 / 

31.03.2021г. – 

25.85 лв. 

5. Фактура 

№.4470011001/30.0

4.2021г .- 103.50лв. 

6. Фактура 

№4470011059/31.0

5.2021г. – 67.75лв. 

7. Фактура № 

4470011131/30.06.2

021г. - 64.53лв .     

8. Фактура № 

4470011198/31.07.2

021г. - 40.32лв .     

9.  Фактура №  

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

10. 4470011270/31.08.2

021г. - 48.70лв .    

11. 30.09.2021- 

12. Фактура № 

4470011427/31.10.2

021г. – 31.13лв.  

13. Фактура № 

4470011548/30.11.2

021г. – 38.58 лв.    

14.    Фактура № 

4470011642/31.12.2

021г. – 202.66 лв.               

34. 
Опростени разходи по чл. 5, 

т. 3 – електронен подпис 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

48.00 лв. 06/2021г. 

Борика АД – подновяване 

на електронен подпис с 

валидност 1 год., поръчка 

6446713/23.06.2021г.-

48.00лв. и фактура 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

№1100589215от 

25.06.2021г. 

35. 

Опростени разходи по чл. 5, 

т. 3 – офис консумативи и 

канцеларски материали 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

3 000,00 лв. 01/2021г. 

1. „СИТИ 

КОМПЮТЪР – 

АЛЕКС“ ЕООД, 

Фактура № 0005007511 от 

29.01.2021г. – 96,00 лв. 

2. „СИТИ 

КОМПЮТЪР – 

АЛЕКС“ ЕООД, 

Фактура № 0005007962 от 

07.06.2021г. – 498,00 лв. 

3. „СВ – 98“ ЕООД, 

фактура № 340 от 

02.06.2021г.-

513.30лв. 

4. КООПЕРАЦИЯ 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането и 

правно основание 

Прогнозна стойност 

на обществената 

поръчка/стойност на 

сключения договор  

(в лева без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПАНДА Фактура 

№ 0120665894 от 

28.06.2021г. 

5. „СИТИ 

КОМПЮТЪР – 

АЛЕКС“ ЕООД, 

6. Фактура № 

5008788/31.12.2021

г.- 168.00лв. 

7. КООПЕРАЦИЯ 

ПАНДА Фактура 

№ 0120677612 от 

06.12.2021г – 

95.23лв. 

 

36. 
Опростени разходи по чл. 5, 

т.3 – почистване на офис 
услуга 

Директно 

възлагане по чл. 
800,00 лв. 01/2021г. 

АНГЕЛИНА 

ЙОРДАНОВА 
ПРСР 

Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 
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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 без ДДС) 

Номер, дата 

и вид на 

акта за 

стартиране 

на 

обществена

та 

поръчка/пр

огнозна 

дата на 

стартиране 

(за 

планиранит

е ОП) 

 

Номер и дата на договор за 

обществена поръчка 
(в случай, че е подписан) 

Източник на 

финансиране 

Дата на договор за 

финансиране (ако 

източникът на 

финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ 

Дата на одобрение на 

финансирането (датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

ХАРАЛАНОВА,  

Договор № 2/04.01.2021г.  

1. СИС 31.03.2021г. – 

167.80 лв.  

2. СИС 01.07.2021г. – 

167.80 лв. 

3. СИС 01.10.2021г. – 

167.80 лв. 

4. СИС 31.12.2021г. – 

167.80 лв 

37. 

Опростени разходи по чл. 5, 

т. 3 – други непреки 

оперативни разходи, 

необходими за 

функционирането на офиса 

– почистване офис 

услуга 

Директно 

възлагане по чл. 

20, ал.4, т.3 от 

ЗОП 

2 352,00 лв.  

Ф-ра № 560/09.07.2021г. 

ЕТ „Ал. Минов – 

Д.Минов“ – 53,30 лв. 

ПРСР 
Споразумение № 50-

189/29.11.2016г. 
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Одобрени дейности и разходи с Заповед № РД 09-174 от 24.02.2020г. на Заместник Министър на УО на ПРСР 2014-2020 г. 

ВАЖНО! 

В списъка следва да се посочат всички 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 обществената поръчка без значение 

източника на финансиране. Добавете толкова реда, колкото е броят на планираните, в процес на провеждане и проведени 
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обществени поръчки. Във втората таблица следва да се посочи информация за проведените или в процес на провеждане през 

предходната календарна обществени поръчки. Информацията във всеки от списъците следва да се попълни като се спазват 

стриктно следните указания: 

1. В колона 1 се попълва предмета 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. Задължително в списъка следва да се посочат и планираните обществени поръчки по Договора за предоставяне на 

финансова помощ за всички одобрени разходи от Приложение 1 към Договора/те, в т.ч. и обществените поръчки, възлагани 

посредством събиране на оферти с обява (Глава 26 от ЗОП) и директно възлагане (чл. 20, ал. 4 от ЗОП). Наименованието на 

обществената поръчка определя предмета й и винаги индивидуализира параметрите на конкретна поръчка, обхваща 

дейностите, които подлежат на изпълнение, намирайки израз в наименованието на поръчката. 

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

или услуга. 

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. 

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. 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 Номер, дата (ден/месец/година) и вид на акта за стартиране на обществената поръчка (напр. решение 
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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 (във втората таблица 

не се посочва информация за планирани поръчки). 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 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. 

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 Източника на финансиране – напр. програми на ЕС, общински бюджет, междуведомствена комисия по 

бедствия и аварии към МС или други. 

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. 

 

 

 

 

           Дата: 2022 г.                                    Изпълнителен директор на МИГ:   

Мария Тодорова - Митова       
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