
РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ 

НА  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ 

 ЗА 2017 г. 

 

По проект на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“  

 

Номер/дата на 

договора  

 

Изпълнител 

 

Дейности 

 

Стойност  

 

Срок за изпълнение 

 

 

01/09.02.2017 г. 

 

ЕТ „МЕРИ – 

Меродинка Григорова 

Логистика за организация и 

провеждане на мероприятия – срещи 

и конференции от „МИГ – 

Берковица и Годеч“ за периода до 

края на 2017 г. 

 

 

5920,00 лв. 

 

до 

 31.12.2017 г. 

 

02/01.03.2017 г. 

 

„Рубиком“ ООД 

Поддържане на електронната 

страница на Сдружение „МИГ – 

Берковица и Годеч“ – уеб сайт с 

домейн 

mig–bg.org 

 

1200,00 лв. 

 

до 

 31.12.2017 г. 

 

03/01.03.2017 г. 

 

„Даяри“ ЕООД 

 

Извършване на еднократен авариен 

ремонт на персонален компютър 

 

150,00 лв. 

 

до 

 15.03.2017 г. 

 

04/09.05.2017 г. 

 

„Мотифф 2012“ ООД 

 

Доставка на офис – консумативи и 

канцеларски материали  

 

до 

 1500,00 лв. 

 

до 

 31.12.2017 г. 



 

01.03.2017 г. 

 

„СТМ Монтана“  

ЕООД 

Извършва наблюдение на здравното 

състояние на работниците и 

служителите в хода на трудовата 

дейност и изготвяне на анализ за 

връзката му с извършената работа; 

Информиране и консултиране на 

работниците и служителите при 

професионалните здравни рискове и 

резултатите от профилактичните 

изследвания; 

 

120 лв. 

 

до 

 31.12.2017 г. 

05/04.09.2017 г. „Даяри“ ЕООД Доставка на офис техника 2055,82 лв. до 

30.09.2017 г. 

 

06/04.09.2017 г. 

 

„Дигитале“ ЕООД 

Дизайн, изработка и отпечатване на 

информационно – рекламни 

материали за популяризиране, 

информиране и публичност на 

СВОМР на „МИГ – Берковица и 

Годеч“ 

 

5996,00 лв. 

 

до  

30.11.2017 г. 

07/25.09.2017 г. 
 

„МВВ Консулт“ ООД 

Организиране и провеждане на 

планирани от „МИГ – Берковица и 

Годеч“ обучения 

 

6080,00 лв. 

до 

 31.12.2017 г. 

08/06.11.2017 г. 
„Казакова Консулт“ 

ЕООД 

Изготвяне на 2 броя анализи и 

проучвания на територията на МИГ- 

Берковица и Годеч 

8020,00 лв. 
до 

 31.12.2017 г. 

09/13.11.2017 г. 
„Глобал Клима“ ЕООД Доставка и монтаж на два броя 

климатика 
3 888,00 лв. 

до 

 30.11.2017 г. 

 


