„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.
„МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Договор №РД50-92/13.06.2012 г.

РЕГИСТРИ И СПИСЪЦИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 52, АЛ. 2 Т. 5 И 7 ОТ НАРЕДБА № 23 ОТ 18.12.2009 Г.
I. Списък по чл. 52, ал. 2, т. 7 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г.
Дата на
договора
17.09.2012

БЮДЖЕТНА ГОДИНА: 2012
Предмет на договора

Изпълнител
„Бизнессофт“ ООД

28.09.2012

Доставката, инсталирането и пускането в експлоатация на счетоводен продукт: „Work Flow“, със
следните функционални характеристики: “Фактуриране, следене на материали запаси, касова и
банкова наличност, автоматично генериране на справки”
Доставката, инсталирането и пускането в експлоатация на програмен продукт ТРЗ: „Аладин“, със
следните функционални характеристики: “Изчисляване на заплати, изготвяне на ведомости и
рекапитулации, изготвяне на файл с данни за изплащане на обезщетения от НОИ, изготвяне на
"Декларация 1" и "Декларация 6" за НАП, заповеди за отпуск ”
„Доставка на офис техника и обзавеждане“

29.10.2012

„Обновяване и поддържане на интернет страницата на МИГ“

30.10.2012

„Осигуряване на логистика за организиране на 3 бр. обучения и 5 бр. информационни срещи“

31.10.2012

„Дизайн, редакция, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламни листовки/брошури обявяващи
поканите за кандидатстване по СМР и пакет с документи за кандидатстване по различните мерки на
СМР за 2012 г.“
„Изработка на 1 бр. билборд и 4 бр. информационни табели за нуждите на МИГ Брезово, Братя
Даскалови”
„Изработка и монтаж на конструкция за 1 бр. билборд за нуждите на МИГ Брезово, Братя Даскалови”

„ВСВ Спектър”
ООД
„Българска
агенция за
регионално
развитие“
„НИМ 2005“
ЕООД

17.09.2012

15.11.2012
15.11.2012
Дата на
договора
02.01.2013

БЮДЖЕТНА ГОДИНА: 2013
Предмет на договора
Обслужване на работниците и служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Служба по Трудова Медицина

Вид процедура за избор на
изпълнител
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

„Микрокомплекс
Интернешънъл“

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

„ТРИЕРА СОФТ“
ООД

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

„МИКРО АСУ“
ООД
ЕТ „Геомах – Гено
Добревски“

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

Изпълнител

Вид процедура за избор на
изпълнител
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –

„Омега СТ” ООД

25.03.2013

04.12.2013

14.12.2013

Дата на
договора
02.01.2014

(СТМ)
„Дизайн, редакция, предпечатна подготовка и отпечатване на: 1. Информационен бюлетин на МИГ; 2.
Брошура отчитаща дейността на МИГ; 3. Рекламна листовка; 4. Рекламни листовки/брошури
обявяващи поканите за кандидатстване по СМР; 5. Пакет с документи за кандидатстване по различните
мерки на СМР”.
„Организиране и провеждане на обучения, семинари и информационни мероприятия за нуждите на
МИГ Брезово, Братя Даскалови” с 5 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Информационни срещи за населението и потенциалните бенефициенти на
територията при откриване на процедурите за кандидатстване.
Обособена позиция 2: Срещи в населени места за предоставяне на консултации за потенциални
бенефициенти:
Обособена позиция 3: Отчитане напредъка по реализиране на СМР и обсъждане на проблемите на
бенефициентите един двудневен семинар.
Обособена позиция 4: Два двудневни семинара за обучение на тема: „Финансови източници и
гаранционни фондове за проектите финансирани от СМР и ПРСР”, с цел успешното реализиране на
местните проекти.
Обособена позиция 5: Две обучения по темите: "Разработване и управление на проекти по СМР",
"Финансово управление и отчитане на проекти”
„Дизайн и изработване на рекламни артикули за нуждите на МИГ Брезово, Братя Даскалови”
БЮДЖЕТНА ГОДИНА: 2014
Предмет на договора

14.01.2014

Обслужване на работниците и служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Служба по Трудова Медицина
(СТМ)
„Доставка на машина за унищожаване на документи Шредер PAVO CROSSMASTER PE17CD

12.02.2014

„Обновяване и поддържане на интернет страницата на МИГ през 2014 г.“

08.09.2014

“Проучвания свързани с територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови”
4 бр. секторни проучвания:
Изследване на тема: “Развитие на неземеделски икономически дейности на територията на МИГ:
Възможности, насоки и добри европейски практики.
Изследване на тема: „Месните културни, природни и исторически атракции и забележителности възможност за устойчиво териториално развитие и диверсификация"
Изследване на тема: "Развитие на животновъдството и земеделието на територията на МИГ - състояние
и възможности за развитие на местния потенциал. Европейските изисквания и добри практики."
Проучване/анализ: резултати от прилагането на СМР, вкл. оценка за въздействието на СМР върху
социално-икономическото развитие на територията.
„Участие в двудневен форум на тема „Закона за обществени поръчки и неговото приложение при
изпълнение на СМР за 3-ма представители от МИГ Брезово, Братя Даскалови, във връзка с
необходимостта членовете на екипа да имат базови умения”
„Участие в двудневен форум – кръгла маса на тема „Умения за работа в екип, делова кореспонденция и
етика” за 2-ма представители от МИГ Брезово, Братя Даскалови, във връзка с необходимостта
членовете на екипа да имат базови умения”
„Участие в двудневен форум на тема „Мултифункционално земеделие в Европа – социален и
екологичен ефект върху земеделските стопанства” за 3-ма представители от МИГ Брезово, Братя
Даскалови, във връзка с необходимостта членовете на екипа да имат базови умения”

20.06.2014

07.07.2014

22.07.2014

„ТЕТРА” ООД

директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.

„Национално
сдружение на
малкия и среден
бизнес”

чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, при
условията на глава „VIII a”публична покана

„НИМ 2005”
ЕООД

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.

Изпълнител

Вид процедура за избор на
изпълнител
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.

„Омега СТ” ООД
„Кооперация
Панда”
„ВСВ Спектър”
ООД
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛ
СКИ СЕКТОР
(НИС) ПРИ
РУСЕНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ
„АНГЕЛ
КЪНЧЕВ” - РУСЕ
„АЛМА АМ”
ЕООД

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

„Близнаковисладки мечти”
ЕООД
„САХАРА-02”
ЕООД

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

09.09.2014

“Дизайн и изработване на рекламни артикули и дизайн, редакция, препечатан подготовка и
отпечатване на печатни материали за нуждите на МИГ Брезово, Братя Даскалови”

„НИМ 2005”
ЕООД

02.10.2014

„Изработка на шкаф със заключване за документи за нуждите на МИГ Брезово, Братя Даскалови”

„ГЕОМАХ” ЕООД

31.10.2014

Услуги по организиране на пътувания в страната и чужбина за нуждите на МИГ Брезово, Братя
Даскалови.“
ОП1: Организиране на 3 двудневни посещения в други български МИГ с цел обмяна на опит и добри
практики.;
ОП2: Организиране на посещение на МИГ от ЕС във връзка със запознаване с особеностите на
територията, опита на МИГ и установяване на партньорство за бъдещи съвместни дейности и проекти.
„Услуги по организиране 2 бр. обучения за нуждите на МИГ Брезово, Братя Даскалови“
ОП1: Организиране на 1 бр. обучителен курс за членовете на екипа на МИГ, УС и ОС /изнесен/ за
управление, мониторинг и оценка на проекти, възможности за актуализиране на СМР и нейното
успешно прилагане
ОП2: Организиране на 1 бр. тематично обучение за местни лидери за изпълнение и отчитане на
проекти.

„НИКЕ ГРУП“АД

04.12.2014

„ТЕРРА
КОРПОРЕЙШЪН“
АД

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.

II. Регистър по чл. 52, ал.2 т. 5 от Наредба №23 от 18.12.2009 г.
Дата на
договора

Предмет на договора

17.09.2012

Доставката, инсталирането и пускането в експлоатация
на счетоводен продукт: „Work Flow“, със следните
функционални характеристики: “Фактуриране, следене
на материали запаси, касова и банкова наличност,
автоматично генериране на справки”
Доставката, инсталирането и пускането в експлоатация
на програмен продукт ТРЗ: „Аладин“, със следните
функционални характеристики: “Изчисляване на
заплати, изготвяне на ведомости и рекапитулации,
изготвяне на файл с данни за изплащане на
обезщетения от НОИ, изготвяне на "Декларация 1" и
"Декларация 6" за НАП, заповеди за отпуск ”
„Доставка на офис техника и обзавеждане“

17.09.2012

28.09.2012

29.10.2012
30.10.2012

31.10.2012

БЮДЖЕТНА ГОДИНА: 2012
CPV - код
Стойност на
договора с
ДДС
48443000-5
837,24 лв.

Вид процедура

Изпълнител

Срок

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

„Бизнессофт“ ООД

Септември
2012

48443000-5

740,03 лв.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

„Микрокомплекс
Интернешънъл“

Септември
2012

30000000-9
39000000-2

7 230 лв.

„ТРИЕРА СОФТ“
ООД

Септември
2012

„Обновяване и поддържане на интернет страницата на
МИГ“
„Осигуряване на логистика за организиране на 3 бр.
обучения и 5 бр. информационни срещи“

72413000-8

1 593 лв.

80500000-9
80570000-0

18 540 лв.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.

Декември
2012
Ноември/Дек
ември
2012

„Дизайн, редакция, предпечатна подготовка и
отпечатване на рекламни листовки/брошури

79800000-2

3 037,50 лв.

„ВСВ Спектър”
ООД
„Българска
агенция за
регионално
развитие“
„НИМ 2005“
ЕООД

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

Декември
2012

15.11.2012
15.11.2012

обявяващи поканите за кандидатстване по СМР и
пакет с документи за кандидатстване по различните
мерки на СМР за 2012 г.“
„Изработка на 1 бр. билборд и 4 бр. информационни
табели за нуждите на МИГ Брезово, Братя Даскалови”
„Изработка и монтаж на конструкция за 1 бр. билборд
за нуждите на МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Дата на
договора

Предмет на договора

02.01.2013

Обслужване на работниците и служителите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Служба по Трудова Медицина
(СТМ)
„Дизайн, редакция, предпечатна подготовка и
отпечатване на: 1. Информационен бюлетин на МИГ;
2. Брошура отчитаща дейността на МИГ; 3. Рекламна
листовка; 4. Рекламни листовки/брошури обявяващи
поканите за кандидатстване по СМР; 5. Пакет с
документи за кандидатстване по различните мерки на
СМР”.
„Организиране и провеждане на обучения, семинари
и информационни мероприятия за нуждите на МИГ
Брезово, Братя Даскалови” с 5 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Информационни срещи за
населението и потенциалните бенефициенти на
територията при откриване на процедурите за
кандидатстване.
Обособена позиция 2: Срещи в населени места за
предоставяне на консултации за потенциални
бенефициенти:
Обособена позиция 3: Отчитане напредъка по
реализиране на СМР и обсъждане на проблемите на
бенефициентите един двудневен семинар.
Обособена позиция 4: Два двудневни семинара за
обучение на тема: „Финансови източници и
гаранционни фондове за проектите финансирани от
СМР и ПРСР”, с цел успешното реализиране на
местните проекти.
Обособена позиция 5: Две обучения по темите:
"Разработване и управление на проекти по СМР",
"Финансово управление и отчитане на проекти”
„Дизайн и изработване на рекламни артикули за
нуждите на МИГ Брезово, Братя Даскалови”

25.03.2013

04.12.2013

14.12.2013

Дата на
договора

Предмет на договора

31523200-0

573,56 лв.

АЗ

100,00 лв.

БЮДЖЕТНА ГОДИНА: 2013
CPV - код
Стойност на
договора с
ДДС
85147000-1
108,00 лв.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

„МИКРО АСУ“
ООД
ЕТ „Геомах – Гено
Добревски“

Декември
2012
Декември
2012

Вид процедура

Изпълнител

Срок

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

„Омега СТ” ООД

31.12.2013

79800000-2

14,952 лв.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.

„ТЕТРА” ООД

Март/юни
2013

80500000-9
80570000-0

32 340 лв.

чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, при
условията на глава „VIII a”публична покана

„Национално
сдружение на
малкия и среден
бизнес”

Декември
2013

22400000-4

5 808 лв.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.

„НИМ 2005”
ЕООД

Декември
2012

Вид процедура

Изпълнител

Срок

БЮДЖЕТНА ГОДИНА: 2014
CPV - код
Стойност на
договора с
ДДС

02.01.2014

14.01.2014
12.02.2014
20.06.2014

07.07.2014

22.07.2014

08.09.2014

09.09.2014

02.10.2014
31.10.2014

.Обслужване на работниците и служителите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Служба по Трудова Медицина
(СТМ)
„Доставка на машина за унищожаване на документи
Шредер PAVO CROSSMASTER PE17CD
„Обновяване и поддържане на интернет страницата
на МИГ през 2014 г.“
„Участие в двудневен форум на тема „Закона за
обществени поръчки и неговото приложение при
изпълнение на СМР за 3-ма представители от МИГ
Брезово, Братя Даскалови, във връзка с
необходимостта членовете на екипа да имат базови
умения”
„Участие в двудневен форум – кръгла маса на тема
„Умения за работа в екип, делова кореспонденция и
етика” за 2-ма представители от МИГ Брезово, Братя
Даскалови, във връзка с необходимостта членовете на
екипа да имат базови умения”
„Участие в двудневен форум на тема
„Мултифункционално земеделие в Европа – социален
и екологичен ефект върху земеделските стопанства”
за 3-ма представители от МИГ Брезово, Братя
Даскалови, във връзка с необходимостта членовете на
екипа да имат базови умения”
“Проучвания свързани с територията на МИГ
Брезово, Братя Даскалови”
4 бр. секторни проучвания:
Изследване на тема: “Развитие на неземеделски
икономически дейности на територията на МИГ:
Възможности, насоки и добри европейски практики.
Изследване на тема: „Месните културни, природни и
исторически атракции и забележителности възможност за устойчиво териториално развитие и
диверсификация"
Изследване на тема: "Развитие на животновъдството
и земеделието на територията на МИГ - състояние и
възможности за развитие на местния потенциал.
Европейските изисквания и добри практики."
Проучване/анализ: резултати от прилагането на
СМР, вкл. оценка за въздействието на СМР върху
социално-икономическото развитие на територията.
“Дизайн и изработване на рекламни артикули и
дизайн, редакция, препечатан подготовка и
отпечатване на печатни материали за нуждите на
МИГ Брезово, Братя Даскалови”
„Изработка на шкаф със заключване за документи за
нуждите на МИГ Брезово, Братя Даскалови”
„Услуги по организиране на пътувания в страната и
чужбина за нуждите на МИГ Брезово, Братя

85147000-1

108,00 лв.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

„Омега СТ” ООД

31.12. 2014

30000000-9

99,60 лв.
990,00 лв.

79632000-3

900,00 лв.

„Кооперация
Панда”
„ВСВ Спектър”
ООД
„АЛМА АМ”
ЕООД

Януари 2014

72413000-8

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

79632000-3

600,00 лв.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

„Близнаковисладки мечти”
ЕООД

Юли 2014

79632000-3

900,00 лв.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане

„САХАРА-02”
ЕООД

Август 2014

79300000-7

17 995,20 лв.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛ
СКИ СЕКТОР
(НИС) ПРИ
РУСЕНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ
„АНГЕЛ
КЪНЧЕВ” - РУСЕ

Септември/д
екември 2014

22400000-4

9 378,00 лв.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.

„НИМ 2005”
ЕООД

Септември/д
екември 2014

39000000-2

280,00 лв.

„ГЕОМАХ” ЕООД

63515000-2

17 680 лв.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП –
директно възлагане
чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3

Октомври
2014
Ноември/дек
ември 2014

„НИКЕ ГРУП“АД

Януари/деке
мври 2014
Юли 2014

04.12.2014

Даскалови.“
ОП1: Организиране на 3 двудневни посещения в
други български МИГ с цел обмяна на опит и добри
практики.;
ОП2: Организиране на посещение на МИГ от ЕС във
връзка със запознаване с особеностите на
територията, опита на МИГ и установяване на
партньорство за бъдещи съвместни дейности и
проекти.
„Услуги по организиране 2 бр. обучения за нуждите
на МИГ Брезово, Братя Даскалови“
ОП1: Организиране на 1 бр. обучителен курс за
членовете на екипа на МИГ, УС и ОС /изнесен/ за
управление, мониторинг и оценка на проекти,
възможности за актуализиране на СМР и нейното
успешно прилагане
ОП2: Организиране на 1 бр. тематично обучение за
местни лидери за изпълнение и отчитане на проекти.

оферти.

80500000-9
80570000-0

9,879.99 лв.

чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП/ чл.
40, ал. 2 от Наредба 23 – 3
оферти.

„ТЕРРА
КОРПОРЕЙШЪН“
АД

Декември
2014

