ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Регистър на сключените договори при възлагане на обществени поръчки на
МИГ – Берковица и Годеч за 2018 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

01/31.01.2018 г.

„Рубиком“ ООД

2/26.02.2018 г.

3/02.04.2018 г

ЕТ „Ками – Камелия
Александрова“

ЕТ „Мери – Меродинка
Григорова“

Дейности
Поддържане на електронната
страница на Сдружение „МИГ –
Берковица и Годеч“ – уеб сайт с
домейн
mig–bg.org
Доставка на офис-консумативи и
канцеларски материали за
обезпечаване дейността и текущите
разходи за управление на
Сдружение ”МИГ-Берковица и
Годеч”
Организация, подготовка и
провеждане на
работни/информационни срещи и
конференции в населените места на
територията на „МИГ – Берковица и
Годеч“ за информиране и
обсъждане.

Стойност

Срок за изпълнение

1440,00 лв.

до
31.12.2018 г.

2 400,00 лв.

2 410.00 лв.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов” № 1, e-mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/

до
31.12.2018 г.

до
31.12.2018 г.
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4/09.05.2018 г.

„Дигитале“ ЕООД

5/12.06.2018 г.
„Даяри“ ЕООД
6/02.07.2018 г.

Албена Георгиева
Искиджийска

7/16.07.2018 г.

„Етнопроект“ ООД

8/07.08.2018 г.

"Продуцентска къща
Оникс Диджей" ЕООД

9/20.08.2018 г.

„Беркк – М“ ЕООД

10/20.08.2018 г.

„Медила Систем“
ЕООД

Дизайн, изработка, отпечатване на
информационно-рекламни
материали за популяризиране,
информиране и публичност на
Стратегията за ВОМР на „МИГ Берковица и Годеч“
Доставка на многофункционална
лазерна машина – принтер, копир и
скенер.
Разработване на Наръчници за
потенциалните получатели на
финансова помощ за подготовка на
проекти по СВОМР
Изготвяне на 1 брой анализ и
проучване на територията на „МИГБерковица и Годеч“
Организиране и провеждане на
обучения по различни теми за
управление и популяризиране на
процеса за прилагане на СВОМР на
Сдружение “МИГ – Берковица и
Годеч“
Реализиране на 6 /шест/ броя радиоизлъчвания на „МИГ – Берковица и
Годеч” в Радио „Беркк – М“ ЕООД
Реализиране на 6 /шест/ броя
телевизионни излъчвания на „МИГ
– Берковица и Годеч” в кабелна
телевизия „Медила Систем“ ЕООД

11 572,00 лв.

до
31.12.2018 г.

3 745,00 лв.

до
31.12.2018 г.
до
16.08.2018 г.
(45 дни от сключване на договора)

4 970,00 лв.

4 010,00 лв.

до
30.09.2018 г.

4060,00 лв.

до
31.12.2018 г.

1398,00 лв.

1398,00 лв.
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до
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11/16.10.2018 г.

Петя Харалампиева
Георгиева

12/16.10.2018 г.

Надя Стефанова
Грудева

13/16.10.2018 г.

Надя Асенова
Тодорова

Участие в работата на комисия за
подбор на проектни предложения
към „МИГ–Берковица и Годеч” в
етапите на оценка и избор на
проекти по процедура №
BG06RDNP001-19.024 „МИГБерковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1
„Инвестиции в земеделски
стопанства“
Участие в работата на комисия за
подбор на проектни предложения
към „МИГ–Берковица и Годеч” в
етапите на оценка и избор на
проекти по процедура №
BG06RDNP001-19.024 „МИГБерковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1
„Инвестиции в земеделски
стопанства“
Участие в работата на комисия за
подбор на проектни предложения
към „МИГ–Берковица и Годеч” в
етапите на оценка и избор на
проекти по процедура №
BG06RDNP001-19.024 „МИГБерковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1
„Инвестиции в земеделски
стопанства“

85 лв. за
1 брой оценен
проект

до
23.11.2018 г.

85 лв. за
1 брой оценен
проект

до
23.11.2018 г.

85 лв. за
1 брой оценен
проект

до
23.11.2018 г.
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