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1/07.01.2021 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. 

 

 

 

 

 

11 280,00 лв. 

с вкл. ДДС 

 

 

 

 

 

до 

31.12.2021 г. 

 

2/13.01.2021 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 

22.02.2021 г. 

 

3/13.01.2021 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 

22.02.2021 г. 

 

4/13.01.2021 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 

22.02.2021 г. 

 

5/05.03.2021 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 

15.04.2021 г. 
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6/05.03.2021 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 

15.04.2021 г. 

 

7/05.03.2021 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 

15.04.2021 г. 

 

8/05.03.2021 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 

15.04.2021 г. 

 

9/05.03.2021 г. 

 

Красимира 

Кубинска 

Участие в работата на 

комисия за подбор на 

проектни предложения 

към МИГ – Берковица 

и Годеч 

 

до 

13 536,00 лв. 

с вкл. ДДС 

 

15.04.2021 г. 

 

10/05.03.2021 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 

15.04.2021 г. 

 

11/10.06.2021 г. 

 

„Ка Мобил“ 

ООД 

Поддържане на 

електронната страница 

на Сдружение “Местна 

Инициативна Група–

Берковица и Годеч” 

 

1065,60  лв. 

с ДДС 

 

до 

31.12.2021 г. 

 

12/10.06.2021 г. 

 

ЕТ ”Стефи–

Юлиян 

Иванов” 

 

Доставка на офис 

техника 

 

3 280,00  лв. 

крайна цена 

 

до 

30.07.2021 г. 
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13/21.06.2021 г. 

 

 

 

ЕТ „Ками – 

Камелия 

Александров

а“ 

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 

 

до 

31.12.2021 г. 

 

 

14/23.06.2021 г. 

 

 

„Ка Мобил“ 

ООД 

Изработване на 

рекламни материали за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност на 

Стратегията за ВОМР 

на МИГ-Берковица и 

Годеч 

 

 

8 019,00  лв. 

с ДДС 

 

до 

31.12.2021 г. 

 

15/12.07.2021 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 

20.08.2021 г. 

 

16/12.07.2021 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 

20.08.2021 г. 

 

17/12.07.2021 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 

20.08.2021 г. 

 

18/23.07.2021 г. 

 

ЕТ „МЕРИ–

Меродинка 

Григорова“ 

Организация, 

подготовка и 

провеждане на 

работни/информационн

и срещи и Празник на 

МИГ-Берковица и 

Годеч 

 

7 143,00 

 

до 

31.12.2021 г. 
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19/27.07.2021 г. 

 

„БИТ“ ЕООД 

Организиране и 

провеждане на шест 

еднодневни обучения 

 

4 290,00 

до 

31.12.2021 г. 

20/07.09.2021 г. 
„Алекс Про“ 

ЕООД 

Извършване на 

Междинен мониторинг 

и оценка на стратегията 

за ВОМР за 

изпълнение на 

задълженията на МИГ 

по чл. 34, параграф 3, 

буква "ж" от Регламент 

(ЕС) 1303/2013 

1 790,00 
до 

10.12.2021 г. 

21/01.11.2021 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 

10.12.2021 г. 

22/01.11.2021 г. Надя Грудова 

Участие в работата на 

комисия за подбор на 

проектни предложения 

към МИГ – Берковица 

и Годеч 

179 лв. за  

1 брой 

оценен 

проект 

до 

10.12.2021 г. 

23/01.11.2021 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 

10.12.2021 г. 

24/01.11.2021 г. 
Красимира 

Кубинска 

Участие в работата на 

комисия за подбор на 

проектни предложения 

към МИГ – Берковица 

и Годеч 

120 лв. за  

1 човекоден 

до 

10.12.2021 г. 
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№ 19.3-1/ 

12.05.2021 г. 

Диляна 

Иванова 
Координатор 4 241,44 лв. 

до 

09.06.2022 г. 

№ 19.3-2/ 

11.10.2021 г. 

ЕТ „МЕРИ–

Меродинка 

Григорова“ 

Организиране и 

провеждане на работни 

срещи 

910,00 лв. 
до  

30.04.2022 г.  

№ 19.3-3/ 

15.10.2021 г. 

„РИВАС 

ТУР“ ЕООД 

Организиране и 

провеждане на работно 

посещение, свързано с 

пътуване 

21 948,00 лв. 
до  

12.04.2022 г. 

№ 19.3-4/ 

11.10.2021 г. 

„КА 

МОБИЛ“ 

ООД 

Изработване на 2 

информационни табели 
168,00 лв. 

до  

12.11.2021 г. 

№ 19.3-5/ 

11.10.2021 г. 

„ЕВРО 

БИЗНЕС 

КОНСУЛТ“ 

ЕООД 

Провеждане на 1 брой 

анализ и проучване 
4 691,00 лв. 

до  

12.02.2022 г. 

№ 19.3-6/ 

01.11.2021 г. 

„ЕВРО 

БИЗНЕС 

КОНСУЛТ“ 

ЕООД 

Разработване на 1 брой 

проект за 

транснационално 

сътрудничество с 

партньор от Франция и 

1 брой партньорско 

споразумение 

7 160,00 лв. 
до  

30.04.2022 г. 

№ 19.3-7/ 

01.11.2021 г. 

„РИВАС 

ТУР“ ЕООД 
Преводачески услуги  3 043,72 лв. 

до  

15.05.2022 г. 


