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1/29.01.2019 г. 

 

„Медила 

Систем“ ЕООД 

Реализиране на до 14 

/четиринадесет/ броя 

телевизионни 

излъчвания на „МИГ 

– БЕРКОВИЦА И 

ГОДЕЧ”  в кабелна 

телевизия „Медила 

Систем“ ЕООД 

 

3 262,00 лв. 

с ДДС 

 

до 

 31.12.2019 г. 

 

2/31.01.2019 г. 

 

Васка Николова 

Каптебилова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

до  

14.03.2019 г. 

 

3/31.01.2019 г. 

 

Слава Тодорова 

Бахчеванска 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

до  

14.03.2019 г. 

 

4/31.01.2019 г. 

 

Юлиян 

Бориславов 

Иванов 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

до  

14.03.2019 г. 

 

5/11.02.2019 г. 

 

ЕТ „Мери – 

Меродинка 

Григорова“ 

Организиране, 

подготовка и 

провеждане на 

работни/ 

информационни 

срещи и други 

събития в 

населените места на 

територията на МИГ 

– Берковица и Годеч 

 

2 650,00 лв. 

с ДДС 

 

до 

 31.12.2019 г. 
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6/11.02.2019 г. 

 

„СТМ 

Монтана“ 

ЕООД 

 

Обслужване служба 

трудова медицина 

 

240 лв.  

с ДДС 

 

до 

31.12.2020 г. 

 

 

7/13.03.2019 г. 

 

ЕТ „Ками – 

Камелия 

Александрова“ 

Доставка на офис-

консумативи и 

канцеларски 

материали за 

обезпечаване 

дейността и 

текущите разходи за 

управление на 

Сдружението „МИГ-

Берковица и Годеч“ 

 

2 000 лв.  

без ДДС 

 

2 400 лв.  

с ДДС 

 

до 

31.12.2019 г. 

 

8/13.03.2019 г. 

 

Хербалкан 

ЕООД 

Поддържане на 

електронната 

страница на 

Сдружение „МИГ – 

Берковица и Годеч“ 

– уеб сайт с домейн 

mig–bg.org 

 

1 200 лв. 

без ДДС 

 

1 440 лв.  

с ДДС 

 

до 

 31.12.2019 г. 

 

9/20.03.2019 г. 

 

Мариета 

Дамянова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

30.04.2019 г. 

 

10/20.03.2019 г. 

 

Татяна Петрова  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

30.04.2019 г. 
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11/20.03.2019 г. 

 

Надя Грудева 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

30.04.2019 г. 

 

12/03.04.2019 г. 

 

Албена 

Искинжийска 

Разработване на 

насоки за 

кандидатстване и 

други материали по 

2 мерки от СВОМР 

на МИГ – Берковица 

и Годеч – 19.2-7.5 и 

19.2-7.6 

 

 

3 000,00 лв. 

Крайна цена 

 

 

60 календарни 

дни 

(до 03.07.2019 г.) 

 

13/03.04.2019 г. 

 

Надя Грудева 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

16.05.2019 г. 

 

14/03.04.2019 г. 

 

Слава 

Бахчеванска 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

16.05.2019 г. 

 

15/03.04.2019 г. 

 

Васка 

Каптебилова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

16.05.2019 г. 
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16/03.04.2019 г. 

 

Петя Георгиева  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

16.05.2019 г. 

 

17/03.04.2019 г. 

 

Соня 

Обущарова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

16.05.2019 г. 

 

18/03.04.2019 г. 

 

Христослава 

Георгиева 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

16.05.2019 г. 

 

19/03.04.2019 г. 

 

Мариета 

Дамянова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

16.05.2019 г. 

 

20/03.04.2019 г. 

 

Валентин 

Върбанов 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

16.05.2019 г. 
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21/03.04.2019 г. 

 

Юлиян Иванов 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

16.05.2019 г. 

 

22/08.04.2019 г. 

 

Ривас Тур 

ЕООД 

 

Обучение с 

практическа 

насоченост в страна 

от ЕС  

 

22 000.00 лв. 

Крайна цена 

 

до 

30.11.2019 г. 

 

23/08.05.2019 г. 

 

Красимира 

Боюклиева - 

Кубинска 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

до 

14.06.2019 г. 

 

24/08.05.2019 г. 

 

Ваня Каменова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

до 

14.06.2019 г. 

 

25/08.05.2019 г. 

 

Павлина 

Йончина 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

до 

14.06.2019 г. 
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26/08.05.2019 г. 

 

Надя Тодорова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

112 лв. за  

1 човекоден 

 

до 

14.06.2019 г. 

 

27/09.07.2019 г. 

 

Надя Тодорова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

112 лв. за  

1 човекоден 

 

до 

16.08.2019 г. 

 

28/09.07.2019 г. 

 

Петя Георгиева 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

до 

16.08.2019 г. 

 

29/09.07.2019 г. 

 

Красимира 

Боюклиева - 

Кубинска 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

до 

16.08.2019 г. 

 

30/09.07.2019 г. 

 

Слава 

Бахчеванска 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

до 

16.08.2019 г. 

 

31/09.07.2019 г. 

 

Людмила 

Филипова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

до 

16.08.2019 г. 
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32/09.07.2019 г. 

 

Петър Якимов 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

100 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

до 

16.08.2019 г. 

 

33/02.09.2019 г. 

 

 

Дигитале 

ЕООД 

Дизайн, изработка и 

отпечатване на 

информационно-

рекламни материали 

за популяризиране, 

информиране и 

публичност на 

СВОМР на МИГ-

Берковица и Годеч 

 

 

10 890,00 лв. 

 

 

до  

31.12.2019 г. 

 

34/10.09.2019 г. 

 

 

Албена 

Искиджийска 

Разработване на 

наръчник за 

изпълнение на 

проекти по 

Стратегията за 

ВОМР, 

предназначена за 

потенциални 

получатели на 

финансова помощ 

 

 

1 500,00 лв. 

 

 

до  

10.10.2019 г. 

 

35/11.09.2019 г. 

 

Сдружение 

„България 

Трейнинг“ 

Организиране и 

провеждане на 

двудневно обучение 

за популяризиране 

на стратегията за 

ВОМР и прилагане 

на подхода от 

територията на МИГ 

- Берковица и Годеч 

 

1 220,00 лв. 

Крайна цена 

 

до  

31.12.2019 г. 

 


