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Списък на физическите и юридическите лица, 

 с които МИГ - Берковица и Годеч има сключен договор  

2021 г.  
По Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г.  за прилагане на  подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на СВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

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 

„А1“ ЕАД Електронни съобщителни услуги 

„СТМ Монтана“ ЕООД Обслужване служба трудова медицина 

„РТЕ НЕТ“ ООД Създаване и реализиране на излъчвания в регионална медия 

Петя Георгиева 
Участие в работата на комисия за подбор на проектни 

предложения към МИГ – Берковица и Годеч 

Надя Грудева 
Участие в работата на комисия за подбор на проектни 

предложения към МИГ – Берковица и Годеч 

Мариета Дамянова 
Участие в работата на комисия за подбор на проектни 

предложения към МИГ – Берковица и Годеч 

Красимира Кубинска 
Участие в работата на комисия за подбор на проектни 

предложения към МИГ – Берковица и Годеч 

„КА МОБИЛ“ ООД 
Поддържане на електронната страница на Сдружение “Местна 

Инициативна Група–Берковица и Годеч” 

ЕТ ”Стефи–Юлиян 

Иванов” 

Доставка на офис техника 

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“ 

„КА МОБИЛ“ ООД 

Изработване на рекламни материали за популяризиране, 

информиране и публичност на Стратегията за ВОМР на МИГ-

Берковица и Годеч 

ЕТ „МЕРИ–

МЕРОДИНКА 

ГРИГОРОВА“ 

Организиране, подготовка и провеждане на 

работни/информационни срещи в населените места на 

територията на МИГ–Берковица и Годеч и Организиране и 

провеждане на Празник на МИГ-Берковица и Годеч 
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“БИТ” ЕООД Организиране и провеждане на шест еднодневни обучения 

“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 
 

 

По Административен договор № РД 50-77/10.05.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.354 за подбор на проекти за 

подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ от мярка 19 „ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. 

Наименование Предмет на договора 

Диляна Иванова Координатор по проекта 

ЕТ „МЕРИ–

МЕРОДИНКА 

ГРИГОРОВА“ 

Организиране и провеждане на работни срещи 

„РИВАС ТУР“ ЕООД 
Организиране и провеждане на работно посещение, свързано с 

пътуване 

„КА МОБИЛ“ ООД Изработване на 2 информационни табели 

„ЕВРО БИЗНЕС 

КОНСУЛТ“ ЕООД 
Провеждане на 1 брой анализ и проучване  

„РИВАС ТУР“ ЕООД Преводачески услуги 

„ЕВРО БИЗНЕС 

КОНСУЛТ“ ЕООД 

Разработване на 1 брой проект за транснационално 

сътрудничество с партньор от Франция и 1 брой партньорско 

споразумение 

 


