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Приложение 122_1.2 към Указанията 

 

ОПИСАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ 

КЪМ 

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ - 2018  

 БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение „Местна инициативна група Кирково-Златоград“ ПО ДОГОВОР  НОМЕР :РД 50-41/27.04.2018г.  
I. Процедура номер и предмет съгласно списък: 

1. Непреки разходи съгл. чл.9, ал.2, т.3, 5, 6, 8, 10, 12, 18 от Наредба 1/22.01.2016г. (разходи за услуги, свързани с прилагането на стратегията – правни, счетоводни, одиторски и др.; 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 др.; разходи за закупуване на офис – консумативи и канцеларски материали; разходи за наем на лек автомобил; разходи за закупуване на гориво за лек автомобил; други непредвидени оперативни разходи, необходими за функционирането на офиса); 
2. Възнаграждения на експерти, свързани с прилагане на Стратегията – оценители, включително осигуровки за сметка на работодателя; 3. Възнаграждения на експерти, свързани с прилагането на стратегията – консултанти  4. Възнаграждения на експерти, свързани с прилагането на стратегията – други – участие в КИП на членове на колективния  върховен  орган, включително осигуровки за сметка на работодателя; 5. Разходи за  закупуване счетоводен софтуер (пакет, вкл. счетоводство, работни заплати и архиватор) 6. Разходи за офис техника – мултимедиен проектор -980 лв  и оборудване -  екран  200,00 лв, преносими флаш памет  8  бр  - 128,80 лв 

7. Разходи за офис техника – Електронно информационно табло  – 1 бр  -1086,00 лв 

8. Разходи за офис  оборудване  и обзавеждане на обща сума  1105,00 лв, включващо  -  кресла  -2 бр.-124,80 лв; , посетителски  столове  - 8 броя – 499,20  лв, работни столове  -4 броя – 436,00 лв, закачалка - 1 брой- 45,00 лв. 
9. Разходи за офис  оборудване  и обзавеждане -  печка -1 брой-200,00 лв.  разклонители - 4 броя- 36,00 лв. 
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10. Разходи за закупуване на един лек автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 места – 

30000,00 лв, 
11. Разходи за техническо обслужване на лек автомобил – 700,00 лв  ,  
12. Разходи за годишна винетна такса за лек автомобил -100,00 лв 13. Застраховане на закупени след подписване на споразумението за изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи по реда на Наредба 22/2015г., както и на такива, закупени по реда на Наредба 23/2009г. до срока определен за задължително застраховане съгласно съответните наредби  

14. Обучения на екипа и на членовете на УС и ОС /двудневно обучение или две еднодневни- зала, кафе паузи, консумативи и хартия, лектор/ за най - малко 10 участници – 2 бр – 2440 лв,  такси участия в обучения -  2 бр – 500,00 лв,      обучения за местни лидери и бевнефициенти свързани с подготовката, изпълнение и отчитане на проекти  по СВОМР  /Двудневно обучение или две еднодневни - зала, кафе паузи, консумативи и хартия, лектор/ за най-малко  10 участници/  2 бр  - 2440,00 лв; 15. Организиране на срещи на МИГ, работа в мрежа, участие в срещи с други МИГ и други;  16.Участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони, както и на Европейската ЛИДЕР асоциация и други Асоциации на МИГ;  
17. Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на изискуеми документи;  
18. Проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) – 1 бр; 
19. Поддръжка на интернет страница - домейн и поддръжка (П2,1);  
20. Публикации в печатни  медии и  излъчвания в телевизионни медии на покани – 6 бр публикации и излъчвания. 
21.  Отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали, изработване на рекламни материали за  обща сума 10 394 лв,  включващи  –  изработване и доставка на  информационни рол-банери 2 бр, - 440,00 лв;  подготовка, печат и доставка на информационна брошура за СВОМР – 2000 бр- 4000,00 лв,; подготовка, печат и доставка на информационна дипляна за проекта и СВОМР-2000 бр;- 1000,00 лв; разходи за изработване и доставка на плакати – 100 бр – 460,00лв;  изработване на лого-стикер или разделител на МИГ -360 бр – 144,00 лв;   изработване и доставка на   папка с  лого  -1000 бр – 2 500,00  лв;  изработване и доставка на ноутпад за писане от 50 листа  -  200 бр – 600,00 лв;  изработване и доставка на брандирана химикалка – 500 бр – 1250,00 лв 22. Изготвяне на материали - подготовка на насоки, указания и  материали за бенефициенти по мерки от  СВОМР – за 4 бр. мерки – 4800 лв 23. Изработване и доставка на информационни  табели – 2 бр – 322,00 лв  ;  изработка , доставка,  монтаж, годишен наем на билборд – 2 бр – 4720,00 лв; 
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24. Организиране на информационни срещи за местни лидери за  обща сума 5040,00 лв : еднодневна информационна среща, свързана с подготовката на проекти по СВОМР (за най-малко двадесет участници) – 5 бр,  -  1900,00 лв ; еднодневна информационна среща, свързана с подготовката на проекти по СВОМР  (за най-малко десет участници) – 6 бр – 1260,00 лв;  еднодневна конференция за популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода (за най-малко петдесет участници) – 2 бр – 1880,00 лв 

 

II. Вид на процедурата: Вид на процедурата/ред за възлагане : Директно възлагане – чл. 20, ал. 4 

  /открита процедура, договаряне, събиране на оферти с обява и т.н./ 

 

III. Обособени позиции:  ДА    НЕ 

IV. Подробно описание на предмета и на техническите спецификации …… 

Посочват се точно предмета на поръчката и към описателния документ се прилага проект на 
технически спецификации, изготвени съгласно Указанията. При необходимост от отклонение от 
императивните изисквания на ЗОП/ППЗОП и/или указанията, се излагат подробни мотиви. 

 

V. Подробно описание на критериите за подбор на участниците съгласно чл. 59 – 66 

от ЗОП:  …… 

Посочват се критериите за подбор, избрани от Възложителя, минималните нива, посочване на 
документите, с които ще се доказва изпълнението им, съгласно Указанията, и подробни мотиви за 
определянето им. 

VІ.Подробно описание на избрания критерий за възлагане и показателите за оценка 
на офертите (когато е приложимо), съгласно чл. 70 – 71 от ЗОП, и комплексната 
методиката за оценка на офертите:  …… 

Посочват се подробно всички елементи на оценката съобразно избрания критерий за възлагане и 
изискванията на Указанията, както и подробни мотиви са определянето им. 

 Дата: 30.08.2018г.   Представляващ възложителя: подпис и печат 

       (Пламен Чингаров, изпълнителен директор) 
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