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 СПИСЪК 
 НА  

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

БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” 

 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ – Текуща календарна година : 2019 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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Външни оценители – оценка на 

административно съответствие и 

допустимост на проектните 

предложения 

(50 проекта по двама оценители по 

70лв. на оценен проект)* 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

5833,33 

   
М.02.2019 

ГД№5/15.01.19; 

ГД№7/22.01.19; 

ГД№8/22.01.19; 

ГД№9/22.0119;   

ГД№12/12.04.19; 

ГД№13/12.04.19; 

ГД№14/12.04.19; 

ГД№16/03.05.19; 

ГД№17/03.05.19; 

ГД№18/03.05.19; 

ГД№20/06.06.19; 

ГД№21/06.06.19; 

ГД№22/06.06.19; 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

 

 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ГД№24/06.06.19; 

ГД№25/06.06.19; 

ГД№26/06.06.19; 

ГД№28/21.06.19; 

ГД№29/21.06.19; 

ГД№30/21.06.19 

земеделието и храните и 

горите 

2. 

Външни оценители – техническа и 

финансова оценка на проектните 

предложения.  

(50 проекта по двама оценители по 

70лв. на проект) 

 

Услуга 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

 

5833,33 

  

М.02.2019 

ГД№5/15.01.19; 

ГД№7/22.01.19; 

ГД№8/22.01.19; 

ГД№9/22.0119;   

ГД№12/12.04.19; 

ГД№13/12.04.19; 

ГД№14/12.04.19; 

ГД№16/03.05.19; 

ГД№17/03.05.19; 

ГД№18/03.05.19; 

ГД№20/06.06.19; 

ГД№21/06.06.19; 

ГД№22/06.06.19; 

ГД№24/06.06.19; 

ГД№25/06.06.19; 

ГД№26/06.06.19; 

ГД№28/21.06.19; 

ГД№29/21.06.19; 

ГД№30/21.06.19   

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

 

 

 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 

Председател на комисията за избор 

на проектни предложения 

(22 оценителни комисии по 100лв.) 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1833,33 М.02.2019 

 

ГД №2/15.01.19; 

ГД№6/22.01.19; 

ГД№11/12.04.19; 

ГД№15/03.05.19; 

ГД№19/06.06.19; 

ГД№23/06.06.19; 

ГД№27/21.06.19; 

  

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

4. 

Секретар на комисията за избор на 

проектни предложения 

 (22 оценителни комисии по 

100лв.на ) 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1833,33 М.02.2019 Н/П 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  

Външен оценител – 

възнаграждение при арбитраж 

(ако е необходимо) 

(6 оценени проекта) 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

300 М.06.2019 Н/П 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

6. 

Външни експерти – 

разработване/актуализация/ на 

пакет документи /указания, 

насоки и образци на документи/ 

за обяви за набиране на проекти 

по прилагане на стратегията и 

др. документи свързани с 

дейността на МИГ – 15 

човекодни 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1662,50лв.  М.03.2019 
 

Н/П 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Климатик  Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

750,00 М.02.2019 6/14.03.19 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

8. Счетоводен софтуер – ТРЗ Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

475,00 М.02.2019 11/14.03.19 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на и горите 

земеделието и храните 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 
Счетоводен софтуер за финансово- 

счетоводна дейност 
Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

225.00 М.02.2019 10/14.03.19 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

10. 

Разходи за закупуване на един лек 

автомобил с под 150 к.с. и с над 

5+1 места 

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

24991,66 М.04.2019 20/23.04.19 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на и горите 

земеделието и храните 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

11. 
Техническо обслужване и 

поддръжка на лек автомобил 
Доставка/ Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

833.33 М.06.2019 
Ф-ра: 

0012142145 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

12. Винетна такса Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

97.00 М.06.2019 №19050949304403 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на и горите 

земеделието и храните 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

13. 

Застраховане на материални 

активи 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1500,00 М.06.2019 

 

ЗП № 

2204190820000049;

№BG/03/119001169

719; 

№470419082000042

4  

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

14. 

 Двудневно обучение (или две 

еднодневни) на екипа и 

членовете на колективния 

върховен  орган във връзка с 

прилагане на СВОМР - зала, 

кафе-паузи, консумативи и 

хартия, лектор (за най-малко 

десет участници) 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1016.67 М.06.2019 
 

Н/П 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и хранит и 

горите е 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

15. 

Обучителни курсове за 

подобряване на 

административния капацитет на 

екипа и/или членовете на КВО 

(такси за участие) 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

416.67 М.06.2019 Н/П 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

16. 

Публични отношения - Еднодневна 

срещи/мероприятия - зала, кафе-

паузи, консумативи и хартия (за 

най-малко десет участници) –2бр. 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

 

350.00лв.  
М.06.2019 Н/П 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

17. 
Финансови разходи - банкови 

такси 
Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

800.00 М.06.2019 Н/П 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

18. 

Мониторинг и оценка на 

стратегията за ВОМР за 

изпълнение на задълженията на 

МИГ по чл. 34, параграф 3, буква 

"ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

708.33 М.06.2019 Н/П 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

19. Участие на МИГ в дейности на Услуга Директно 416.67 М.06.2019 Н/П  Споразумение №  РД50-
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Националната и Европейска 

селска мрежа и др. 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

20. 

Участие на МИГ в дейности на 

Сдружение "Асоциация 

Българска  Националната Лидер 

мрежа " 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

250.00 М.06.2019 Н/П 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

21. 

Участие на МИГ в дейности 

насружение „Акоциация 

Българска Национална Лидер 

мрежа“ 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

250,00 М.06.2019 Н/П 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

22. 

Опростени дейности и разходи по 

чл.5, т.3 от Наредба 1/22.01.2016г. 

в съответствие с чл. 67, параграф 

1, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 

1303/2013 г  - до 15% опростени 

разходи от допустимите разходи 

по чл.9, ал.2, т.1 от Наредба 

1/22.01.2016г. -  

Разходи за услуги, свързани с 

прилагането на стратегията 

(правни, счетоводни, одиторски и 

други); Разходи за наем на офис; 

Разходи за комуникация и 

външни услуги (телефон, 

интернет, пощенски услуги, 

Доставка/ Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

7500.00 М.06.2019 

ГД№1/07.01.19г. 

Бъългарски пощи -

7/14.03.19; Еконд-

5/26.02.19; 

Офис Б-3/07.02.19 

№165/27.05.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  



                              

 

                                   
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. 

  СНЦ “ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ , www.mig-balchik-toshevo.bg, тел./факс: 0579-72467 

ОФИС: Балчик, ул.Дионисополис №3 , Изнесен офис: Генерал Тошево, ул. Васил Априлов 9,Email: lag.balchik.toshevo@gmail.com или  migbgt@abv.bg,  

 

13 

 

№ 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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

куриерски услуги, топло- и 

електроенергия, вода, охрана на 

офиса, електронен подпис и 

други); Разходи за закупуване на 

офис консумативи и канцеларски 

материали; Разходи за наем на 

лек автомобил с под 150 к.с. и с 

над 5+1 места за МИГ, които 

нямат закупен лек автомобил по 

реда на тази наредба или на 

Наредба № 23 от 2009 г.; Разходи 

за закупуване на гориво за лек 

автомобил; Други непредвидени 

оперативни разходи, необходими 

за функционирането на офиса. 

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

23. 

Проучване и анализ на тема 

"Проучване и анализ  във връзка 

със създаването на териториален 

бранд на територията на МИГ 

„Балчик - Генерал Тошево" 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

3341.67 М.06.2019 Н/П 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

24 

Разходи за проучване и анализ на 

въздействието от изпълнението 

на СВОМР 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

3341.67 М.10.2019 Н/П 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

25. 
Обновяване и поддръжка на 

интернет страницата на МИГ 
Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1020.00 М.01.2019 
 

2/04.01.19 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

26. 

Публикации в печатни и 

електронни медии,  излъчване в 

радио- и телевизионни медии на 

покани за организирани събития 

и други – 24бр. 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

4660.00 М.02.2019 
 

4/08.02.19 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

27. 
Предпечат и печат на брошура 12 

страници – 500бр. 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1250.00 М.06.2019 Н/П 

 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

28. 
Изработка и монтаж на  указателни 

табели за офисите – 2бр. 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

322,00 М.06.2019 Н/П 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

29. 

Издаване на информационен 

бюлетин за актуални новини – 4 

издания * 500бр. = 750бр. 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

5000.00 М.06.2019 Н/П 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

30. 

Отпечатване на рекламни 

календари 

/секционен – 100бр.; настолни – 

100бр.; органайзер – 20бр./ 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

676,67 М.06.2019 Н/П 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

31. Преводни материали – 100стр. 
Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1250.00 М.06.2019 Н/П 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

32. 

Отпечатване на дипляна, 

съдържаща информация за 

предстоящи  покани относно 

изпълнението на СВОМР, 

предпечатна подготовка, дизайн 

и разпространение  

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

 

545.00 

 

М.06.2019 Н/П 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

33 

Разходи за  изработка на 15 

минутен филм за дейността на 

МИГ 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

2916,66 м.08. 2019 Н/П 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

34. 

Изработване на дизайн, предпечат 

и печат на информационни 

плакати за информиране на 

потенциалните кандидати – 

200бр. 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

533.33 М.06.2019 Н/П 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

35. 
Изработване на визитки – 

 5 комплекта * 100бр. 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

166,67 М.02.2019 9/14.03.19 

 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 



                              

 

                                   
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. 

  СНЦ “ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ , www.mig-balchik-toshevo.bg, тел./факс: 0579-72467 

ОФИС: Балчик, ул.Дионисополис №3 , Изнесен офис: Генерал Тошево, ул. Васил Априлов 9,Email: lag.balchik.toshevo@gmail.com или  migbgt@abv.bg,  

 

20 

 

№ 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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

36. 

Изработване на рекламни 

артикули  

/Чанти за Лаптоп-30бр.; тефтери-

50бр.; химикалки с тъч пат-

200бр. мемори памет - USB - 

16GB -50бр.; памучни рекламни 

торбички 100бр.;  картонени 

папки с джоб - 500бр./ 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

2612,50 М.06.2019 Н/П 

 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

37. 

Двудневно обучение (или две 

еднодневни) на местни лидери - 

на тема "Изпълнение и отчитане 

на  проекти към Стратегията за 

ВОМР" -  зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, лектор 

(най-малко за двадесет 

участници) – 2бр. 

  

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

2700.00лв.  М.06.2019 Н/П 

 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на и горите 

земеделието и храните 
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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 

общественат

а 

поръчка/прог

нозна 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 

финансирането(датата на 

съответния акт за одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

38. 

Еднодневни семинари - зала, кафе-

паузи, консумативи и хартия на 

тема „Териториален бранд като 

основа за извличане на добавена 

стойност за територията (най-

малко за 20 частници) – 2бр. 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

633.34лв.  М.06.2019 Н/П 

 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 

39. 

Информационни 

срещи/мероприятие в населените 

места - зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия   за 

активизиране участието на 

общността да кандидатства с 

проекти и срещи с потенциални 

кандидати по мерките от СВОМР 

– 18бр. 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

3150.00лв.  М.02.2019  

 

 

 

 

 

Европейски земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  РД50-

35/20.04.2018г. 

за прилагане на подмярка  

19.2“Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните и 

горите 
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Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ - Текуща календарна година : 2019 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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Канцеларски материали Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

375,00  М.04.2019 

 

Ф-ра 

0400024216/17.04.19 

 

Европейски 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Административен договор 

№  РД 50-16/25.02.2019г. 

за прилагане на подмярка  

19.3 “Подготовка и 

изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни 

инициативни групи“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието, храните и 

горите 

2. 
Среща - посещение с потенциален 

партньор от Испания ( 12 човека) 
Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

13550,00 
М.04.2019 

 
14/01.04.2019 

Европейски 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Административен договор 

№  РД 50-16/25.02.2019г. 

за прилагане на подмярка  

19.3 “Подготовка и 

изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни 

инициативни групи“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието, храните и 
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

горите  

3. 
Среща - посещение с потенциален 

партньор от Италия ( 12 човека 
Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

11400,00 М.04.2019 16/01.04.19 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Административен договор 

№  РД 50-16/25.02.2019г. 

за прилагане на подмярка  

19.3 “Подготовка и 

изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни 

инициативни групи“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието, храните и 

горите  

4. Такси за издаване на документи Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

100,00 М.04.2019 Н/П 

Европейски 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Административен договор 

№  РД 50-16/25.02.2019г. 

за прилагане на подмярка  

19.3 “Подготовка и 

изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни 

инициативни групи“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието, храните и 

горите  
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 

Проучвания и анализ на 

потенциала за интегриран и 

устойчив селски туризъм на 

територията на "МИГ Балчик - 

Ген. Тошево" 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

2833,33 М.04.2019 17/09.04.19 

Европейски 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Административен договор 

№  РД 50-16/25.02.2019г. 

за прилагане на подмярка  

19.3 “Подготовка и 

изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни 

инициативни групи“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието, храните и 

горите е 

6. 
Възнаграждения на външни 

експерти ( 15 дни ) 
Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1250,00 М.04.2019 18/09.04.19 

Европейски 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Административен договор 

№  РД 50-16/25.02.2019г. 

за прилагане на подмярка  

19.3 “Подготовка и 

изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни 

инициативни групи“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието, храните и 

горите  

7. 

2 броя информационни срещи / 

пресконференции за начало и край 

на проекта 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

350,00 М.03.2019 13/22.03.19 

Европейски 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

Административен договор 

№  РД 50-16/25.02.2019г. 

за прилагане на подмярка  

19.3 “Подготовка и 

изпълнение на дейности за 
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

2014-2020 сътрудничество на местни 

инициативни групи“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието, храните и 

горите  

8. 

Работна / информационна среща с 

онлайн включване на 

потенциалните партньори 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

316,67 М.07.2019 Н/П 

 

 

Европейски 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Административен договор 

№  РД 50-16/25.02.2019г. 

за прилагане на подмярка  

19.3 “Подготовка и 

изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни 

инициативни групи“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието, храните и 

горите  

9. 
Изработка на 2 броя 

информационни табели 
Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

250,00 М.03.2019 12/22.03.19 

Европейски 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Административен договор 

№  РД 50-16/25.02.2019г. 

за прилагане на подмярка  

19.3 “Подготовка и 

изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни 

инициативни групи“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Министерството на 

земеделието, храните и 

горите  

10. 
Разходи за преводи – писмени 

 (60 стр. * 15 лева ) 
Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

750,00 М.04.2019 15/01.04.2019г. 

Европейски 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Административен договор 

№  РД 50-16/25.02.2019г. 

за прилагане на подмярка  

19.3 “Подготовка и 

изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни 

инициативни групи“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието, храните и 

горите  

11. 
Разходи за преводи - симултанни ( 9 

бр.. * 150 лева ) 
Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1125,00 М.04.2019 15/01.04.2019г.  

Европейски 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Административен договор 

№  РД 50-16/25.02.2019г. 

за прилагане на подмярка  

19.3 “Подготовка и 

изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни 

инициативни групи“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието, храните и 

горите  
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата на 

съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

12. 

Възнаграждения свързани с 

координацията по проекта 

различни от тези по т.3(до10% от 

стойността на проекта) 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

3402 М.02.19 ГД№10/01.03.19 

Европейски 

земеделски фонд за 

развитие на селските 

райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Административен договор 

№  РД 50-16/25.02.2019г. 

за прилагане на подмярка  

19.3 “Подготовка и 

изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни 

инициативни групи“ между 

СНЦ „МИГ Балчик – 

Генерал Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието, храните и 

горите 
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Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ - Предходна календарна година: 2018 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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Разходи за извършен труд 

на оценители, свързани с 

оценка на проектните 

предложения. Разходите 

включват изплащане на 

възнаграждения за 

извършен труд от членове 

на КППП, извършващи 

оценка на проектите - 

административно 

съответствие и допустимост 

( за 2 оценители по 30 лв. на 

човек = 60лв.) 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

400.00лв.  ноември 2018 

 

Гражданси договори: 

ГД; :№3/19.11.18; 

ГД:№4/19.11.18; 

ГД:№5/19.11.18;  ; 

ГД:№7/03.12.18; 

ГД:№8/03.12.18; 

ГД:№9/03.12.18;  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

2. 

Разходи за извършен труд 

на оценители, свързани с 

оценка на проектните 

предложения. Разходите 

включват изплащане на 

възнаграждения за 

извършен труд от членове 

на КППП, извършващи 

оценка на проектите - 

техническа и финансова 

 

Услуга 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

 

 

933.33лв  

ноември 2018 

Гражданси договори: 

ГД; :№3/19.11.18; 

ГД:№4/19.11.18; 

ГД:№5/19.11.18;  ; 

ГД:№7/03.12.18; 

ГД:№8/03.12.18; 

ГД:№9/03.12.18  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 



                              

 

                                   
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. 

  СНЦ “ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ , www.mig-balchik-toshevo.bg, тел./факс: 0579-72467 

ОФИС: Балчик, ул.Дионисополис №3 , Изнесен офис: Генерал Тошево, ул. Васил Априлов 9,Email: lag.balchik.toshevo@gmail.com или  migbgt@abv.bg,  

 

29 

 

№ 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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

оценка (за 2 ма оценители 

по 70лв. на човек =140 лв.) 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

3. 

Разходи за хонорар на 

председател  на комисията 

за избор на проектни 

предложения 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

333.33 

Решение на УС от 

26.04.18г./ноември 

2018 

ГД:№2/19.11.18 

ГД:№6/03.12..18; 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

4. 

Разходи за хонорар на 

секретар на комисията за 

избор на проектни 

предложения 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

333.33 

Решение на УС от 

26.04.18г./ноември 

2018 

Н/П-секертарите са 

служители на МИГ и не 

получават възнаграждение  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

5.  

Разходи за трети оценител - 

при необходимост 

(арбитраж) 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

116.67 

Решение на УС от 

26.04.18г./ноември 

2018 

Н/П 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

6. 

Разходи за извършен труд 

на експерти, консултанти и 

др.свързани с прилагането 

на стратегията за ВОМР 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

3325.00лв.  
Решение на УС от 

26.04.18г./Май 2018 

 

№ 7/16  

Май 2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

7. Винетна такса Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

97.00 

Решение на УС от 

26.04.18г./ноември 

2018 

Н/П 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

8. 

Доставка на преносими 

компютри (лаптопи) с 

лицензиран Windows 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

3500.00 

Решение на УС от 

26.04.18г./октомври 

2018 

№33/5.12.2018г.  

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

9. 

Доставка на  копирна 

машина- 

мултифункционално 

устройство   

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

666.67 

 

       Решение на УС от 

26.04.18г./октомври  

2018 

№38/21.12.2018г.  

  

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

10. 
Доставка на цветен принтер 

 
Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

333.33 

Решение на УС от 

26.04.18г./септември 

2018 

№39/21.12.2018г.  

  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

11. 

Доставка на мултимедиен 

проектор за обезпечаване на 

работни и информационни 

срещи, обучения и др., 

организирани от МИГ 

 

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

833.33 

Решение на УС от 

26.04.18г./септември 

2018 

№35/21.12.2018г.  

  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

12. 
Доставка на екран за 

мултимедия 
Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

125.00 

Решение на УС от 

26.04.18г./септември 

2018 

№34/21.12.2018г.  

  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

13.  Доставка на климатици Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1500.00 
  Решение на УС от 

26.04.18г./август 2018 
№ 19/01 август  2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

14. 

Доставка на офис 

обзавеждане –офис столове 

 

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

225.00 

Решение на УС от 

26.04.18г./ октомври 

2018 

№29/15.10.2018г.  

  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

15. 

Доставка на офис 

обзавеждане –  

закачалки 

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

132.00 
Решение на УС от 

26.04.18г./ 

№28/15.10.2018г 

  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

16. Доставка на фотоапарат Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20, ал.4 от 

ЗОП 

416.67 

Решение на УС от 

26.04.18г./Септември 

2018 

№37/21.12.2018г 

  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

17. 

Доставка на Майкрософт 

Офис  пакет  

 

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1125.00 

Решение на УС от 

26.04.18г./Септември 

2018 

 №36/21.12.2018г 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

18. 
Доставка и абонамент за 

ползване на ТРЗ 
Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

291.67 
Решение на УС от 

26.04.18г./май 2018 
№ 8/16 май 2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

19. 

Доставка и абонамент за 

ползване на счетоводни 

продукти 

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

400.00 
Решение на УС от 

26.04.18г./май 2018 
      №  9/16 май 2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

20. 

Доставка на един лек 

автомобил с под 150 к.с. и с 

над 5+1 места 

 

Доставка 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

24991.67 септември 2018 

Договор от 4.10.18-

недоставен.Ще бъде 

прехвърлен към бюджета за 

2019г.  

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

21. 

Техническо обслужване и 

поддръжка на лек 

автомобил 

Доставка/ Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

333.33 
Решение на УС от 

26.04.18г./Ноември2018 
Н/П 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

22. 

Застраховане на 

материални активи 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1500,00 
Решение на УС от 

26.04.18г./август 2018 

Застр.полица Булстрад 

2204180820000091/09.08.2018 

 

Застр.полица Булстрад 

2204190820000005/28.12.2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

23. 

 Двудневно обучение на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган   (за най-малко десет 

участници) на тема 

"Разработване, оценка и 

мониторинг на проекти към 

Стратегията за ВОМР"   -  

зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, 

лектор 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1016.67 
Решение на УС от 

26.04.18г./май 2018 

 

№ 17/16.05.2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

24. 

Обучителни курсове за 

подобряване на 

административния 

капацитет на екипа 

и/или членовете на 

КВО (такси за участие) 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1000.00лв./човек 

Решение на УС от 

26.04.18г./ септември  

2018 

№25/04.10.2018г 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

25. 

Еднодневна 

срещи/мероприятия - 

зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия 

(за най-малко десет 

участници)  

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

350.00лв.  

    Решение на УС от 

26.04.18г./септември 

2018 

н/п 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

26. 

Банкови и други такси за 

издаване на документи за 

нуждите на дейността на 

МИГ по прилагане на 

стратегията 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

500.00 
     Решение на УС от 

26.04.18г./април 2018 

30.05.2016; 

08.06.2016;16.02.2016 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

27. 

Участие на МИГ в дейности 

на Националната и 

Европейска селска мрежа и 

др. 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

416.67 

Решение на УС от 

26.04.18г./септември 

2018 

№32/03.12.2018г  

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

28. 

Участие на МИГ в дейности 

на Сдружение "Асоциация 

Българска  Националната 

Лидер мрежа " 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

250.00 

Решение на УС от 

26.04.18г./септември 

2018 

Н/П 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „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 без ДДС) 

Номер, дата и вид на 

акта за стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

29. 

Опростени дейности и 

разходи по чл.5, т.3 от 

Наредба 1/22.01.2016г. в 

съответствие с чл. 67, 

параграф 1, буква „г“ от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 

г  - до 15% опростени 

разходи от допустимите 

разходи по чл.9, ал.2, т.1 от 

Наредба 1/22.01.2016г. -  

Разходи за услуги, свързани 

с прилагането на 

стратегията (правни, 

счетоводни, одиторски и 

други); Разходи за наем на 

офис; Разходи за 

комуникация и външни 

услуги (телефон, интернет, 

пощенски услуги, 

куриерски услуги, топло- и 

електроенергия, вода, 

охрана на офиса, електронен 

подпис и други); Разходи за 

закупуване на офис 

консумативи и канцеларски 

материали; Разходи за наем 

Доставка/ Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

6666.67 
Решение на УС от 

26.04.18г./април 2018 

Община Г.Тошево – 

договор за наем на офис 

165/27.05.2018; Договор за 

канцеларски Материали с 

Офис В ООД от 

02.05.2018г.; Договор за 

куриерски услуги – 

28.05.2018 – Еконт експрес 

ООД; ф-ра № 

0200146046/17.09.2018  ИН 

ТАЙМ ООД; договор за 

кур.услуги № 5-04-

213/29.05.2018г. Български 

пощи ЕАД; БОРИКА АД –– 

ел.подпис – ДОГОВОР ОТ 

09.08.2017; Служба по 

трудова медицина – 

договор от 10.08.2018; ф-ра 

0450000886/31.7.2018;ф-ра 

0000393264/29.06.2018; ф-ра 

100032000/30.08.2018; 

гр.догоров от 01.08.2018г. 

 

ГД№1/01.08.18;  

ГД№11/05.12.18;  

ГД№10/05.12.18;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 



                              

 

                                   
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. 

  СНЦ “ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ , www.mig-balchik-toshevo.bg, тел./факс: 0579-72467 

ОФИС: Балчик, ул.Дионисополис №3 , Изнесен офис: Генерал Тошево, ул. Васил Априлов 9,Email: lag.balchik.toshevo@gmail.com или  migbgt@abv.bg,  

 

43 

 

№ 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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

на лек автомобил с под 150 

к.с. и с над 5+1 места за 

МИГ, които нямат закупен 

лек автомобил по реда на 

тази наредба или на 

Наредба № 23 от 2009 г.; 

Разходи за закупуване на 

гориво за лек автомобил; 

Други непредвидени 

оперативни разходи, 

необходими за 

функционирането на офиса. 

 

Дог.за правна защита  

 

 

30. 

Проучване и анализ на тема 

„Проучване и анализ  на 

местната идентичност, като 

основа за създаване на 

иновационна  среда и 

пазарно позициониране на 

територията на МИГ 

„Балчик - Генерал Тошево“ 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

3341.67 
Решение на УС от 

26.04.18г./май 2018 
16/16.05.2018 

 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

31. 

Проучване и анализ на тема 

"Проучване на очакванията 

на  потенциалните 

бенефициенти относно 

предпочитаните начини на 

получаване на информация, 

свързана с  прилагането на  

Стратегията за ВОМР и 

механизма за  работа на 

МИГ "Балчик –Генерал 

Тошево" 

 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

3341.67 

Решение на УС от 

26.04.18г./септември 

2018 

Н/П 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

32. 

Обновяване и поддръжка на 

интернет страницата на 

МИГ и уеб базирана база 

данни 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1020.00 
Решение на УС от 

26.04.18г./май 2018 

 

2/02.05.2018 

 

 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските 

райони(ЕЗФРС)–

ПРСР 

 2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

33. 

Създаване и 

реализиране на 

публикации в печатни 

и електронни медии и 

излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на 

покани за 

организирани събития 

и други, свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ. 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

2718.33 
Решение на УС от 

26.04.18г./Април 2018 

 

1/30.04.2018 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските 

райони(ЕЗФРСР)–

ПРСР 

 2014-2020 

 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

34. 
Предпечат и печат на 

брошура 12 страници  

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1250.00 
Решение на УС от 

26.04.18г./май 2018 
4/02.05.2018 

 

 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

35. 
Изработка и монтаж на 

табели и билбордове  

Услуга 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1666.67 
Решение на УС от 

26.04.18г./май 2018 
5/02.05.2018 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

36. 

Издаване на 

информационен 

бюлетин за актуални 

новини. Разходите 

включват разходи за  

консумативи, 

изготвяне на 

текстовете, 

редактиране на 

съдържанието и 

текстовете за 

публикуване (ако е 

приложимо) / 3 издания 

годишно * 250 бр. 

тираж = 750 бр 

годишно  *1050 лв на 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

2625.00 
Решение на УС от 

26.04.18г./Май 2018 
6/02.05.2018 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

тираж/ 

37. 

Отпечатване на 

рекламни календари 

/стенни 3 секционен 

календари / 1 път 

годишно * общо 100 

бр* 4 лв на брой =400 

лв годишно, настолни - 

100бр. * 3лв. = 

300,00лв., органайзер - 

20бр.*8,00лв.= 

160,00лв./. Разходите 

включват 

консумативи,  

дизайнери, 

предпечатна 

подготовка, 

отпечатване, транспорт 

на материалите и 

опаковане. 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

716.67 

Решение на УС от 

26.04.18г./септември  

2018 

3А/02.05.18 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

38. Преводни материали  
Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1250.00 

Решение на УС от 

26.04.18г./септември 

2018 

№30/15.10.18 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

39. 

Изработка на банери за 

популяризиране на 

МИГ - подсилена банер 

стойка Хбанер стронг 

80см * 180 см - 2 броя * 

282.00 лв с изработка и 

печат на визия 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

 

470.00 

 

Решение на УС от 

26.04.18г./Май  2018 
12/16.05.2018 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

40. 

Изработка на 

транспарант - венил/ 4 

м * 0,80 м / 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

252.00 
Решение на УС от 

26.04.18г./май 2018 
14/16.05.2018 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

41. 

Предпечатна 

подготовка и печат на 

Насоки за 

кандидатстване за  

мерките от СВОМР. 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

2050.00 
Решение на УС от 

26.04.18г./май 2018 
10/16.05.2018 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

42. 

Изработване на дизайн, 

предпечат и печат на 

информационни 

плакати, свързани с 

информиране на 

потенциалните 

кандидати за 

възможностите за 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

533.33 
Решение на УС от 

26.04.18г./май 2018 
13/16.05.2018 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

кандидатстване по 

мерките 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

43. 

Изработване на 

визитки за екипа и 

Председателя на УС 

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

83.33 
Решение на УС от 

26.04.18г./Май 2018 
3/02.05.2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

44. 

Изработване на 

рекламни 

артикули(брандирани) 

за МИГ /Чанти за 

Лаптоп-30бр.*25,00лв 

=750,00лв.; тефтери-

50бр.*5лв.=250,00лв.; 

химикалки с тъч пат-

Доставка 

 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

2612.50 
       Решение на УС от 

26.04.18г./ май 2018 
11/16.05.2018 

 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

200бр.*2,65лв. =530,00; 

мемори памет - USB - 

16GB -50бр.*16,10лв. =  

805лв. и памучни 

рекламни торбички 

100бр.*3лв.=300лв,  

картонени папки с 

джоб - 500бр.*1лв.= 

500,00лв./ 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

45. 

Двудневно обучение  - 

зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, 

лектор (за най-малко 

двадесет участници)  на 

тема "Изготвяне,  

кандидатстване, 

изпълнение и отчитане 

на  проекти към 

Стратегията за ВОМР" 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

. 

2700.00лв.  

Решение на УС от 

26.04.18г./септември 

2018 

      №27/15.10.2018 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

46. 

Еднодневни семинари - 

зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия 

(за най-малко двадесет 

участници)  за НЧ, 

музеите, културните 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

633.34лв.  
Решение на УС от 

26.04.18г./май 2018 
15/16.05.2018 

 

 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

отдели в общините  и  

за стопанския сектор с 

цел влагане на 

местната идентичност 

в продуктите (и 

използване на пазарни 

ниши). 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

47. 

Организиране на 

еднодневни 

информационни 

срещи/мероприятие в 

населените места - 

зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия   

за активизиране 

участието на 

общността да 

кандидатства с 

проекти и срещи с 

потенциални 

кандидати по мерките 

от СВОМР 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

1400.00лв.  
Решение на УС от 

26.04.18г./май 2018 
15/16.05.2018 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

48. 

Разходи за командировки в 

страната и чужбина на 

Екипа и членовете на 

колективния върховен орган 

на МИГ: свързани с 

необходимостта от 

Услуга 

Директно 

възлагане 

по реда на 

чл.20,ал.4 от 

ЗОП 

8000лв. 

Решение на УС от 

24.10.18г./ноември 

2018г. 

№31/15.10.2018г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумение №  

РД50-35/20.04.2018г. 

за прилагане на 

подмярка  
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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 

обществената 

поръчка/прогнозна 

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 

финансирането(датата 

на съответния акт за 

одобрение)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

посещение на населените 

места на територията на 

МИГ, участие в работни 

срещи и обучения, 

посещения на институции. 

Разходите включват дневни 

пари, транспорт и нощувки 

(когато е приложимо) съгл. 

Наредбата за 

командировките в страната 

и чужбина – в рамките на 

които  е проведено„Работно 

посещение на територията 

на чуждестранна МИГ от ЕС 

с цел придобиване на умения 

за ефективно прилагане на 

СВОМР, добри практики и 

обмяна на опит“ 

 

 

Европейски 

земеделски фонд 

за развитие на 

селските райони 

(ЕЗФРСР)–ПРСР 

2014-2020 

19.2“Прилагане на 

операции в рамките 

на стратегии за 

Водено от общностите  

местно развитие“ 

между СНЦ „МИГ 

Балчик – Генерал 

Тошево“ и УО на 

ПРСР 2014-2020-

Министерството на 

земеделието и храните 

 

 

 


