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1/10.01.2020 г. 

 

Петя Георгиева  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

17.02.2020 г. 

 

2/10.01.2020 г. 

 

Ваня Каменова  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

17.02.2020 г. 

 

3/10.01.2020 г. 

 

Татяна Петрова  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

17.02.2020 г. 

 

4/29.01.2020 г. 

 

Людмила 

Филипова  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

10.03.2020 г. 

 

5/29.01.2020 г. 

 

Татяна Петрова  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

10.03.2020 г. 

 

6/29.01.2020 г. 

 

Петя Георгиева  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

10.03.2020 г. 
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7/29.01.2020 г. 

 

Надя Тодорова  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

120 лв. за  

1 човекоден 

 

 

до 

10.03.2020 г. 

 

8/31.03.2020 г. 

 

Хербалкан 

ЕООД 

Поддържане на 

електронната 

страница на 

Сдружение „МИГ – 

Берковица и Годеч“ 

– уеб сайт с домейн 

mig–bg.org 

 

 

1 065,60 лв.  

с ДДС 

 

до 

 31.12.2020 г. 

 

9/31.03.2020 г. 

 

„РТЕ НЕТ“ 

ООД 

Създаване и 

реализиране на 

излъчвания в 

регионална медия 

/радио „Енерджи“ – 

Берковица/, 

включващи 

информация за 

проекта, обяви за 

прием на проекти, 

покани за 

организирани 

събития и други, 

свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ. 

 

до 

13 536,00 лв. 

с вкл. ДДС 

 

31.12.2020 г. 

 

10/04.05.2020 г. 

 

„Ка Мобил“ 

ООД 

Изработване на 

рекламни материали 

за популяризиране, 

информиране и 

публичност на 

Стратегията за 

ВОМР на МИГ-

Берковица и Годеч 

 

8 450, 00 лв. 

с вкл. ДДС 

 

31.12.2020 г. 
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11/11.06.2020 г. 

 

Петя Георгиева  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

20.07.2020 г. 

 

12/11.06.2020 г. 

 

Красимира 

Кубинска  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

20.07.2020 г. 

 

13/11.06.2020 г. 

 

Мариета 

Дамянова  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

20.07.2020 г. 

 

14/02.07.2020 г. 

 

Петя Георгиева  

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

11.08.2020 г. 

 

15/02.07.2020 г. 

 

Красимира 

Кубинска 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

11.08.2020 г. 
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16/02.07.2020 г. 

 

Мариета 

Дамянова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

11.08.2020 г. 

 

17/02.07.2020 г. 

 

Петя Георгиева 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

11.08.2020 г. 

 

18/02.07.2020 г. 

 

Петя Георгиева 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

11.08.2020 г. 

 

17/02.07.2020 г. 

 

Татяна Петрова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

11.08.2020 г. 

 

19/02.07.2020 г. 

 

Людмила 

Филипова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

11.08.2020 г. 
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20/02.07.2020 г. 

 

Надя Тодорова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

120 лв. за  

1 човекоден  

 

до 

11.08.2020 г. 

 

21/02.07.2020 г. 

 

"ПРОФЮЖЪН 

КОНСУЛТ" 

ЕООД 

Изготвяне на 3 броя 

анализи и 

проучвания на 

територията на 

МИГ–Берковица и 

Годеч 

 

14 073,00 лв. 

крайна цена 

 

31.12.2020 г. 

 

22/02.07.2020 г. 

 

ЕТ „КАМИ – 

КАМЕЛИЯ 

АЛЕКСАНДРО

ВА“ 

Доставка на офис-

консумативи и 

канцеларски 

материали за 

обезпечаване 

дейността и 

текущите разходи за 

управление на 

Сдружение ”МИГ-

Берковица и Годеч” 

 

2 400,00 лв. 

с ДДС 

 

31.12.2020 г. 

 

23/17.08.2020 г. 

 

ЕТ”СТЕФИ–

ЮЛИЯН 

ИВАНОВ” 

 

Доставка на офис 

техника 

 

2 238 лв. 

крайна цена 

 

31.12.2020 г. 

 

24/17.08.2020 г. 

 

ЕТ „МЕРИ–

МЕРОДИНКА 

ГРИГОРОВА“ 

Организиране, 

подготовка и 

провеждане на 

работни/информацио

нни срещи в 

населените места на 

територията на 

МИГ–Берковица и 

 

8 574.00 лв. 

крайна цена 

 

 

31.12.2020 г. 
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Годеч  и 

Организиране и 

провеждане на 

Празник на МИГ- 

Берковица и Годеч – 

организирано 

еднодневно събитие 

за популяризиране 

на дейността на 

МИГ с програма, 

представяща 

културно-

творческата дейност 

на територията на 

МИГ/за най-малко 

50 човека/, вкл. 

гости на МИГ 

 

25/13.11.2020 г. 

 

Петя Георгиева 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

29.12.2020 г. 

 

26/13.11.2020 г. 

 

Красимира 

Кубинска 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

29.12.2020 г. 

 

27/13.11.2020 г. 

 

Мариета 

Дамянова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

29.12.2020 г. 
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28/13.11.2020 г. 

 

Валентин 

Върбанов 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

120 лв. за  

1 човекоден 

 

 

до 

29.12.2020 г. 

 

29/13.11.2020 г. 

 

Петя Георгиева 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

29.12.2020 г. 

 

30/13.11.2020 г. 

 

Надя Грудева 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

29.12.2020 г. 

 

31/13.11.2020 г. 

 

Мариета 

Дамянова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

29.12.2020 г. 

 

32/23.11.2020 г. 

 

Петя Георгиева 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

31.12.2020 г. 
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32/23.11.2020 г. 

 

Петя Георгиева 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

31.12.2020 г. 

 

33/23.11.2020 г. 

 

Красимира 

Кубинска 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

31.12.2020 г. 

 

34/23.11.2020 г. 

 

Людмила 

Филипова 

Участие в работата 

на комисия за 

подбор на проектни 

предложения към 

МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

 

 

до 

31.12.2020 г. 


