
Списък на физическите и юридическите лица, 

 с които МИГ - Берковица и Годеч има сключен договор  

2018 г.  

По проект по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ 

Наименование Предмет на договора 

„ОББ“ АД Наем на офис  

„Нет-Сърф.Нет“ ООД Достъп до интернет 

„Медила систем“ ЕООД Достъп до интернет 

„Еконт Експрес“ ООД Куриерски услуги с отложено плащане 

„Спиди“ АД Куриерски услуги с отложено плащане 

„Мобилтел“ ЕАД Електронни съобщителни услуги 

„Борика Банксервиз“ АД Подновяване проф.удостоверение за КЕП 

„Рубиком“ ООД Поддръжка на електронната страница на Сдружение 

„МИГ – Берковица и Годеч“ – уеб сайт с домейн mig-

bg.org 

ЕТ „Мери – Меродинка 

Григорова“ 

Организация, подготовка и провеждане на 

работни/информационни срещи и конференции в 

населените места на територията на „МИГ – Берковица и 

Годеч“ за информиране и обсъждане. 

ТД „Бонев Софт Одитинг“ 

ООД 

Поддръжка на софтуер  

„Омегасофт“ ООД Поддръжка на софтуер 

 

„Дигитале“ ЕООД 

Дизайн, изработка, отпечатване на информационно-

рекламни материали за популяризиране, информиране и 

публичност на Стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица 

и Годеч 

„Даяри“ ЕООД Доставка на многофункционална лазерна машина – 

принтер, копир и скенер. 

Албена Георгиева 

Искиджийска 

Разработване на Наръчници за потенциалните получатели 

на финансова помощ за подготовка на проекти по СВОМР 

„Етнопроект“ ООД Изготвяне на 1 брой анализ и проучване на територията на 

МИГ- Берковица и Годеч 

"Продуцентска къща Оникс 

Диджей" ЕООД 

Организиране и провеждане на обучения по различни 

теми за управление и популяризиране на процеса за 

прилагане на СВОМР на Сдружение “МИГ – Берковица и 

Годеч 

„Беркк – М“ ЕООД Реализиране на 6 /шест/ броя радио-излъчвания на „МИГ – 

Берковица и Годеч”  в Радио „Беркк – М“ ЕООД 



 

„Медила Систем“ ЕООД 

Реализиране на 6 /шест/ броя телевизионни излъчвания на 

„МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”  в кабелна телевизия 

„Медила Систем“ ЕООД 

 

Петя Харалампиева Георгиева 

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 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 

19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

 

Надя Стефанова Грудева 

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 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 

19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

 

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 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 

19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

 


