
 

 
 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА 

ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИИТИВНА ГРУПА 

БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ” 
 

 

 

 

 

 

Текуща календарна година: 2017г. 

  



 

№ Предмет 

Обект 

(строителст

во, 

доставка, 

услуга) 

 

Вид на 

възлагане и 

правно 

основание 

Прогнозна 

стойност 

на 

обществена

та 

поръчка/ст

ойност на 

сключения 

договор (в 

лева без 

ДДС) 

 

Номер, 

дата и вид 

на акта за и 

прогнозна 

дата за 

стартиране 

Номер и дата на 

договора за 

обществена 

поръчка (в случай, 

че е подписан) 

Източник 

на 

финансир

ане 

 

Дата на договора за 

финансиране (ако източника 

на финансиране е различен от 

бюджета на общината)/ Дата на 

одобрение на 

финансирането (дата на 

съответния акт на одобрение) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Външна услуга по 

разработване на 

недискриминационна 

и прозрачна 

процедура и 

обективни критерии 

за подбор на проекти 

към стратегията за 

ВОМР  (15 

човекодни) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

2550,00 лв. 

 
 №1/22.02.2017г. 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

2. 

Външна услуга по 

разработване на 

процедури по реда на 

ЗОП  (15 човекодни) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

2261,55 лв. 

 
 №3/02.05.2017 г. 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

3. Разходи за Услуга Директно 3 333,33 лв.   Европейски Споразумение № РД50-



 

възнаграждения на  

експерти по 

граждански 

договори: за външни 

експерти и 

оценители за 

административна и 

техническа оценка 

(оценен проект, 40 

проекта)  

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

 земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

4. 

Разходи за 

възнаграждения на  

експерти по 

граждански 

договори: Разходи за 

членове на КИП (20 

човекодни) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

1 540,00 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

5. 

Климатик- с 

мощност 24 000  

BTU, inverter - за 

отопление  на 

работно помещение 

на  зала 38 м2 

Доставка 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

2083,33 лв. 

 
 №3/17.07.2017 г. 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

6. 

Климатик- с 

мощност 18 000 

BTU, inverter - за 

отопление  на 

работно помещение 

на  офис 20 м2 

Доставка 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

1583,33 лв. 

 
 №3/17.07.2017 г. 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 



 

ПРСР 2014-

2020 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

7. 

Мулти-

функционална 

цветна копирна 

машина, дуплекс, 

мрежови скенер 

Доставка 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20, ал.4, 

т.3 от ЗОП 

3308,33 лв. 

 
 №5/25.08.2017 г. 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

8. 
Метални шкафове за 

съхранение (4 броя) 
Доставка 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

1 313,90 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

9. 
Правен и счетоводен 

софтуер (2 броя) 
Доставка 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

455,51 лв. 

 
 01.02.2017 г. 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

10. 

Компютърна 

конфигурация с 

минимални 

изисквания Intel Core 

i5 или еквивалент/-

Доставка 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

2 000,00 лв. 

 
 №5/25.08.2017 г. 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 



 

но, 4GB DDR3, 

500GB HDD, DVD, 

MS Windows 8.1 или 

еквивалент/-но (2 

броя) 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

11. 

Преносим компютър 

с минимални 

характеристики Intel 

Core i7 или 

еквивалент/-но, 4MB, 

17" FullHD,  DDR3L, 

500GB HDD, DVD+/-

RW,  WiFi, BT,  MS 

Windows 8.1 или 

еквивалент/-но 

Доставка 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

1 550,00 лв. 

 
 №5/25.08.2017 г. 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

12. 

Мултимедиен 

проектор с мин. 

характеристики 1024 

x 768 (XGA), 3 000 

ANSI lumens, HDMI 

и VGA ports 

Доставка 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

833,34 лв. 

 
 №5/25.08.2017 г. 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

13. 

Застраховки на  

активи- офис 

техника, оборудване 

и софтуер и 

автомобил 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

1 482,37 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 



 

14. 

Разходи за 

закупуване на един 

лек автомобил с под 

150 к.с. и с над 5+1 

места (Съгласно чл.9 

ал.2, т.9 от Наредба 

№1 от 22.01.2016 г.) 

Доставка 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

23 736,67 

лв.  
 №4/14.08.2017 г. 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

15. 

 

 

 

 

 

Разходи за 

техническо 

обслужване и 

винетни такси на 

автомобила 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

500,00 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

16. 

Проучване и анализ 

на територията (2 

броя) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

6 683,33 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

17. 

Поддръжка на 

интернет страница на 

МИГ (11 месеца) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

1 168,00 лв. 

 
 №2/02.05.2017 г. 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 



 

ПРСР 2014-

2020 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

18. 

Публикации и 

излъчване в медиите 

(11 броя) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

2 135,83 лв. 

 
 №2/30.06.2017 г. 

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

19. 

Дизайн, изработка и 

монтаж на банери (2 

броя) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

489,43 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

20. 

Разходи свързани с 

изготвяне на 

материали, 

подпомагащи 

потенциалните 

получатели на 

финансова помощ 

при разработването 

на дейности и 

подготовката на 

заявления - 

разработване на 

насоки за 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

5 000,00 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 



 

кандидатстване 

(1000 броя) 

21. 

Дизайн, предпечат и 

печат на резюме на 

Стратегията за 

ВОМР на МИГ 

Белене-Никопол - 

Формат А5 

пълноцветно, 

гланцови корици 

(600 броя) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

4 000,00 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

22. 

Платнена чанта с 

дръжки за 

многократна 

употреба, цветен 

рекламен печат (1000 

броя) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

4 475,00 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

23. 

Химикалки с лого, 

цветен печат (1000 

броя) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

2 133,33 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

24. 

Метални 

ключодържатели, 

цветен печат (1000 

броя) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

2 416,67 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 



 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

25. 

Визитки, печат 4+0 

цвята, четири вида 

по 250 бр. – 1000 бр. 

 
Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

316,67 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

26. 

Джобни календари, 

4+1 цвята, гланц 

(1000 броя) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

416,67 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

27. 

Планшети 

(блокноти) А5, от 30 

стр. в блок, слепени 

на късата страна, 

офсетов фонов 

рекламен печат (1000 

броя) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

3 833,33 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

28. 

Разходи за 

подготовка и 

отпечатване на 

Услуга 
Директно 

възлагане по 

реда на 

2 666,67 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 



 

информационен 

бюлетин за 

дейностите и 

прилагането на 

ВОМР формат А4, 

пълноцветен, 4 

страници (800 броя) 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 
селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

29. 

Еднодневна 

информационна 

среща в населените 

места в обхвата на 

МИГ - зала, кафе 

паузи, консумативи и 

хартия за най-малко 

10 участници (8 

броя) 

 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

1 400,00 лв. 
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Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

30. 

Двудневно (или две 

еднодневни) 

обучение на местни 

лидери  – зала, кафе-

паузи, консумативи и 

хартия, лектор (2 

броя) 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

2 033,33 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

31. 

Разходи за 

организиране и 

провеждане на 

двудневно обучение 

(или две 

еднодневни), 

свързано с 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

2 033,33 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 



 

подготовката на 

проекти по СВОМР 

– зала, кафе-паузи, 

консумативи и 

хартия, лектор 

за най-малко десет 

участници (2 броя) 

2020 Министерството на 

земеделието и храните 

32. 

Организиране на 

годишна 

конференция за 

отчет на дейностите 

и запознаване с 

плана за 2018 г. зала, 

кафе-паузи, 

консумативи и 

хартия, лектор за 

най-малко петдесет 

участника 

Услуга 

Директно 

възлагане по 

реда на 

чл.20,ал.4, 

т.3 от ЗОП 

700,00 лв. 

 
  

Европейски 

земеделски 

фонд за 

развитие на 

селските 

райони 

(ЕЗФРСР) 

ПРСР 2014-

2020 

Споразумение № РД50-

11/25.01.2017г. за прилагане на 

подмярка 19.2“Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ 

между МИГ Белене - Никопол 

и УО на ПРСР 2014-2020- 

Министерството на 

земеделието и храните 

 

 

 

 

Представляващ възложителя:___________________________________ 

ДДииммииттррииннаа  ЛЛююббеенноовваа  ППррооддаанноовваа  ––  ИИззппъъллннииттееллеенн  ддииррееккттоорр    

ннаа  ССддрруужжееннииее  „„ММИИГГ  ББееллееннее--ННииккооппоолл““ 

 


