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Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ“ 
 

 

 

 

СПИСЪК 
НА 

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

ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „МИГ ХИСАРЯ“ 
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Текуща 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 

1.1 
Разходи за заплата на 

изпълнителния директор  
 

Трудов 

договор 
17052,66 

Април – 

Декември 2018г. 

01/25.01.2018 г. 

02.1/23.07.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

1.2. 

Разходи за заплата на експерта 

по прилагане на дейностите по 

Стратегията за ВОМР 

 
Трудов 

договор 
12919,60 

Април – 

Декември  2018г. 

02/25.01.2018 г.. 

06/21.12.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г.. 

1.3 
Разходи за заплата на 

технически асистент 
 

Трудов 

договор 
8769,60 

Април – 

Декември 2018г. 

03/25.01.2018 г. 

04/03.08.2018 г. 

05/21.12.2018 г. 

ПРСР  

2014-2020г. 

 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

1.4 

Разходи за социални и здравни 

осигуровки за персонала за 

сметка на работодателя  

  7329,96 
Април – 

Декември 2018г. 
Не приложимо 

 

ПРСР  

2014-2020г. 

 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

 

 

2. 

Непреки разходи –по чл.9, 

ал.2, т.6, т.8, т.9, т.12 и т.18 
Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

6910,77 
Април – 

Декември 2018г. 
Не приложимо 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

2.1 
Разходи за наем на офис 

 
Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

  

Договор от 02.01.2017 г. 

Анекс от 23.11.2017 г. 

Ф-ра 0000000794/18.11.2018 г. 

Ф-ра 0000000797/16.12.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 



Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“, 4180, гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко” 23, тел. +395886 133 106; www.mig-hisaria.com;  

e-mail:mig.hisarya@abv.bg  
 

№ 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 

Ф-ра 0000000815/11.01.2019 г. 

2.2 
Разходи за електроенергия 

 
Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

  

Ф-ра 0000000794/18.11.2018 г. 

Ф-ра 0000000797/16.12.2018 г. 

Ф-ра 0000000815/11.01.2019 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

2.3 

Разходи за офис консумативи 

и канцеларски материали 

 

Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

  0000002531/23.11.2018 г. 
ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

2.4 
Разходи за куриерски услуги 

 
Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

  

4180010567/09.10.2018 г. 

4180010589/11.10.2018 г. 

4180010590/11.10.2018 г. 

4180010634/25.10.2018 г. 

4180010636/25.10.2018 г. 

4180010651/29.10.2018 г. 

4180010654/30.10.2018 г. 

4180010675/31.10.2018 г. 

4180010763/15.11.2018 г. 

4180010788/20.11.2018 г. 

4180010805/22.11.2018 г. 

4180010831/30.11.2018 г. 

4180010892/11.12.2018 г. 

4180010903/14.12.2018 г. 

4180010920/18.12.2018 г. 

4180010952/21.12.2018 г. 

4180010966/27.12.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева 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 

4036024871/28.11.2018 г. 

4026003751/21.12.2018 г. 

 
 

2.5 
Разходи за хостинг услуги 

 
Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

   
ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

2.6 

Разходи за закупуване на 

гориво за лек автомобил 

 

Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

   
ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

2.7 
Разходи за счетоводно 

обслужване 
Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

  

Договор от 22.01.2018 г. 

Анекс от 01.10.2018 г. 

Ф-ра 0000002838/02.10.2018 г. 

Ф-ра 0000002850/01.11.2018 г. 

Ф-ра 0000002866/08.11.2018 г. 

Ф-ра 0000002871/10.12.2018 г. 

Ф-ра 0000002888/20.12.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

2.8 

Разходи за охрана на обект с 

помоща на СИТ /сигнално-

известителна техника/ 

Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

  

Договор от 28.06.2018 г. 

Ф-ра 0000003550/05.10.2018 г. 

Ф-ра 0000003622/06.11.2018 г. 

Ф-ра 0000003680/05.12.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50- 

36/20.04. 

2018 г. 

2.9. 

Разходи за 

телекомуникационни услуги и 

Интернет 

Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

  

Договор № 

505317567/28.05.2018 г. 

Договор № 

505317567/10.07.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50- 

36/20.04. 

2018 г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева 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 

Ф-ра 0380591912/10.10.2018 г. 

Ф-ра 0382193161/12.11.2018 г. 

Ф-ра 0383794840/10.12.2018 г. 

 

3. 

Разходи за външни услуги, 

възнаграждения и осигуровки, 

дължими от МИГ на експерти 

(физически или юридически 

лица), свързани с прилагането 

на стратегията (оценители, 

консултанти, външни експерти 

и други) 

   
Септември – 

Декември 2018г. 
Не приложимо 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

3.1. 

Разходи за възнаграждения по 

граждански договори на 

външни експерти-оценители 

при оценка на проектни 

предложения подадени към 

МИГ 

  21300,00 
Октомври – 

Декември 2018 
 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

3.2. 

Разходи за възнаграждения по 

граждански договори на 

председателя/зам.председателя 

и секретаря на КППП при 

оценка на проектни 

предложения подадени към 

МИГ 

  5000,00 
Октомври – 

Декември 2018 
 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева 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 

3.3. 

Разходи за възнаграждения за 

външна услуга/външни 

експерти по граждански 

договори за изготвяне на 

указания за кандидатстване и 

изпълнение на проекти, 

придружаващи документи, 

контролни листи за първите 

приеми на всички 13 мерки на 

Стратегията за ВОМР 

  15600,00 
Септември – 

Декември 2018 
Договор № 02/02.07.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

4. 

Разходи за командировки на 

екипа и членовете на 

колективния върховен орган 

на МИГ 

  2000,00 
Април – 

Декември 2018г. 

15/30.10.2018 г. 

16/30.10.2018 г. 

17/30.10.2018 г. 

18/08.11.2018 г. 

19/08.11.2018 г. 

20/08.11.2018 г. 

21/22.11.2018 г. 

22/10.12.2018 г. 

23/10.12.2018 г. 

24/20.12.2018 г. 

 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

5. 

Разходи за закупуване на офис 

техника, в т.ч. правен и 

счетоводен софтуер и офис 

оборудване и обзавеждане 

  0,00     
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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 

6. 

Разходи за застраховане на 

закупени по реда на Наредба 

№ 1 от 2016 г. след 

подписване на споразумението 

за изпълнение на стратегията 

дълготрайни материални 

активи, както и на такива, 

закупени по подмярка 19.1 

  2000,00 Октомври 2018 г. 
Застрахователна полица 

0000690533/22.10.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

7. 

Разходи, свързани с публични 

отношения, разходи за 

организиране на срещи на 

МИГ, разходи за работа в 

мрежа, участие на екипа и 

членовете на колективния 

върховен орган в срещи с 

други МИГ и други 

  420,00 
\Октомври – 

Декември 2018 г. 
 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 

8. 

Разходи за участие на МИГ в 

дейности на Националната и 

на Европейската селска мрежа 

за развитие на селските 

райони, както и на 

Европейската ЛИДЕР 

асоциация и други асоциации 

на МИГ; 

Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

2000,00 
Септември – 

Декември 2018 г. 
Не приложимо 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева 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 

9. 

Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за управление 

на сметки, такси за издаване 

на изискуеми документи, такса 

за електронен подпис; 

Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

500,00 
Април – 

Декември 2018г. 

Договор от 28.05.2018 г. 

 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г 

10. 

Разходи за проучване и 

анализи на съответната 

територия (териториални, 

икономически и други анализи 

и проучвания) 

 

Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

8020,00 
Септември – 

Декември 2018г. 
Договор № 3/01.12.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г 

11. 
Разходи за  поддръжка на 

интернет страница 
Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

830.00 
Април –Декември 

2018г. 
Договор № 1/29.06.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г 

12. 

Разходи за създаване и 

реализиране на публикации в 

печатни и електронни медии и 

излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на покани 

и организирани събития и 

други, свързани с 

популяризиране дейността на 

МИГ 

Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

1398.00 
Септември - 

Декември 2018г. 

0000000017/12.11.2018 г. 

0000000020/28.11.2018 г. 

0000000021/29.11.2018 г 

0000000025/18.12.2018 г 

0000000026/20.12.2018 г 

0000000027/21.12.2018 г 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева 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 

13. 

Отпечатване на брошури, 

материали за обучение и други 

печатни материали, 

изработване на рекламни 

материали и други, свързани с 

популяризиране дейността на 

МИГ 

Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

 
Септември – 

Декември 2018г. 
Не приложимо 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г 

13.1. Брошури   2500,00  
Договор № 3/25.10.2018 г. 

000000265/21.11.2018 г. 
  

13.2. Тениски   1000,00  
Договор № 3/25.10.2018 г. 

000000265/21.11.2018 г. 
  

13.3. Шапки   620,00  
Договор № 3/25.10.2018 г. 

000000265/21.11.2018 г. 
  

13.4. Чаши   400,00  
Договор № 3/25.10.2018 г. 

000000265/21.11.2018 г. 
  

13.5. Флаш памет   500,00  
Договор № 3/25.10.2018 г. 

000000267/21.11.2018 г. 
  

13.6. Химикалки   500,00  
Договор № 3/25.10.2018 г. 

000000267/21.11.2018 г. 
  

14. 

Изработка и монтаж на табели  

и билбордове за 

популяризиране на МИГ 
Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 
300,00 

Септември - 

Декември 2018г. 

Договор № 3/25.10.2018 г. 

000000267/21.11.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г. 
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№ Предмет 

Обект 

(строителство, 

доставка, 

услуга) 

Вид на 

възлагането 

и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка/стойност 

на сключения 

договор  

(в лева 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 

от ЗОП 

15. 

Наръчници с информация за 

подготовката на проекти по 

всички мерки на стратегията 
Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

5000,00 
Октомври – 

Декември 2018 г. 

Договор № 3/25.10.2018 г. 

000000283/20.12.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г 

16. 

Разходи за  организиране на 

ежегодно събитие за 

представяне на изпълнението 

на стратегията пред местната 

общност 

  940,00 Декември 2018 г. 
Договор № 8/06.12.2018 г. 

0000000272/19.12.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г 

17. 

Организиране на двудневни 

обучения/семинари за най-

малко 20 участника – местни 

лидери и потенциални 

бенефициенти, свързени с 

подготовка, изпълнение и 

отчитане на проекти и други, 

свързани с популяризиране на 

стратегията за ВОМР и 

прилагане на подхода. 

Услуга 

По реда на 

чл.20, ал.4 

от ЗОП 

4860,00 
Септември - 

Декември 2018г. 

Договор № 4/30.10.2018 г. 

0000000004/13.11.2018 г. 

Договор № 7/06.12.2018 г. 

0000000271/19.12.2018 г. 

ПРСР 

2014-2020г. 

РД 50-

36/20.04. 

2018 г 

 

 

ВАЖНО! 
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В списъка следва да се посочат всички планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки (включително и чрез 

директно възлагане) в рамките на текущата календарна година, в която ще бъде обявена обществената поръчка без значение източника на 

финансиране. Добавете толкова реда, колкото е броят на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки. Във 

втората таблица следва да се посочи информация за проведените или в процес на провеждане през предходната календарна обществени 

поръчки. Информацията във всеки от списъците следва да се попълни като се спазват стриктно следните указания: 

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

наименование на всички обществени поръчки така, както са планирани, обявени и/или възложени, независимо от стойността 

им. Задължително в списъка следва да се посочат и планираните обществени поръчки по Договора за предоставяне на 

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

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

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

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

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

или услуга. 

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

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

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

обществени поръчки)/стойност на сключения договор (за приключилите обществени поръчки). В случаите, при които 

поръчката предвижда възлагане заедно и/или поотделно на обособени позиции (ЛОТ), се посочва общата стойност и стойността 

на всеки един ЛОТ, ако е приложимо. Специално по отношение на планираните по сключения Договор за предоставяне на 

финансова помощ разходи, за вписване на прогнозната стойност на поръчката се взема стойността на конкретната дейност 

съгласно Таблицата за допустими инвестиции (Приложение 1 към Договора за предоставяне на финансова помощ). Следва да се 

има предвид, че ако в Таблицата за допустими инвестиции дейността е вписана с или чрез под-дейности, то тогава прогнозната 

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

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

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

строителство одобрените непредвидени разходи или ако ги включат, не посочват каква е стойността определена като абсолютна 

сума или като процент от стойността на поръчката като част от предвидените разходи за строителство. 

5. В колона 5 се попълва Номер, дата (ден/месец/година) и вид на акта за стартиране на обществената поръчка (напр. решение 

за откриване или заповед за откриване), в зависимост от вида на възлагането на поръчката. В случай, че посочените документи 

са неприложими, следва да се посочи датата и вида на иницииращия документ и неговото одобрение от възложителя (докладна 
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записка с предложение и резолюция/предложение за извършване на разход или други). По отношение на планираните поръчки, 

които към момента не са стартирани се посочва само прогнозна дата за обявяване/стартирането им (във втората таблица 

не се посочва информация за планирани поръчки). При определяне на прогнозната дата за стартиране на обществената 

поръчка е необходимо Възложителите да се съобразят с ресурса, с който разполагат и да отчетат факторите, които биха могли да 

повлияят върху сроковете за изготвяне на документацията. Датата на стартиране при процедурите по ЗОП е датата на изпращане 

на обявлението/решението за обществена поръчка за публикуване, а при събирането на оферти с обява, това е датата на 

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

6. В колона 6 се попълва Номер и дата на сключения договор за обществена поръчка, вкл. и в случаите по чл. 20, ал. 4 от ЗОП. За 

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

(приемо-предавателен протокол или фактура), служещ като основание за начисляване на разхода в счетоводството на ползвателя. 

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

на възлагане“. 

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

бедствия и аварии към МС или други. 

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

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

съответния акт за одобрение, в това число и решение на междуведомствена комисия по бедствия и аварии към МС. 

 

 

Дата: ………… …..2018 г.                       Представляващ Възложителя:      

                                                                       ..........................................  

                                         МАРИЯ ПЕТКОВА МУСТАКОВА 

                                                                                                                                                                                 Председател на УС на Сдружение „МИГ Хисаря“ 


