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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 135/20.07.2022 г. 

 

На основание чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ–Берковица и Годеч, членовете на 

Управителния съвет на Сдружението: 

Димитранка Каменова 

Надя Сотирова 

Георги Иванов 

Красимир Райков  

Весислава Методиева  

Иван Димитров 

Страхил Симов 

взеха решения неприсъствено по следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Вземане на решение за определяне на разхода: „Разработване, дизайн и отпечатване на 

информационни материали“ във връзка с кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-

19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. 

 

Членове на Управителния съвет на Сдружението са предварително запознати с дневния ред и 

материалите, и са уведомени за начина на провеждане на заседанието, като всички са 

изразили съгласие относно неприсъствено вземане на решения. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ предварително са запознати, че във връзка с подготовката на 

проектно предложения за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014-2020 г. е необходимо да се определи разхода за  Разработване, дизайн 

и отпечатване на информационни материали, тъй като същия не е част от Списъка с 

опростените разходи. В тази връзка персонала на МИГ–Берковица и Годеч е подготвил и 

изпратил Покани за представяне на оферти към следните фирми:  
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• КА МОБИЛ ООД, ЕИК 111582001; 

• ЗИП-М 2008 ЕООД, ЕИК BG 200042019; 

• ЕМАНУЕЛА 88 ООД, ЕИК BG 202491475. 

В определения срок дружествата са изпратили своите ценови оферти, съдържащи всички 

необходими реквизити посочени в Поканите за представяне на оферти. 

Ценовите оферти са както следва: 

 

КА МОБИЛ ООД 

Дизайн, изработка, отпечатване и монтаж на рол банер /200 х 100 см./ 1 брой – 156 лв. с вкл. 

ДДС. 

Дизайн, изработка и отпечатване на плакати А3 10 броя – 156 лв. с вкл. ДДС. 

Обща стойност на предложената ценова оферта: 312,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

ЗИП-М 2008 ЕООД 

Дизайн, изработка, отпечатване и монтаж на рол банер /200 х 100 см./ 1 брой – 162 лв. с вкл. 

ДДС. 

Дизайн, изработка и отпечатване на плакати А3 10 броя – 156 лв. с вкл. ДДС. 

Предложена ценова оферта: 318,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

ЕМАНУЕЛА 88 ООД 

Дизайн, изработка, отпечатване и монтаж на рол банер /200 х 100 см./ 1 брой – 168 лв. с вкл. 

ДДС. 

Дизайн, изработка и отпечатване на плакати А3 10 броя – 168 лв. с вкл. ДДС. 

Предложена ценова оферта: 336,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

След разглеждане на постъпилите оферти въз основа на критерия „най–ниска предложена 

цена“ Управителният съвет на Сдружение „МИГ–Берковица и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Избира офертата подадена от КА МОБИЛ ООД , чиято стойност е с най-ниска, като определя 

разхода за „Разработване, дизайн и отпечатване на информационни материали“ в размер на 

312,00 лв. с вкл. ДДС. 

Начин на гласуване – неприсъствено. 

За – 7 гласа; Против – няма;  Въздържали се – няма. 
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Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на 

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, в 2 еднообразни екземпляра. 

 

Председател на УС: 

Димитранка Каменова  ………………………………  

Членове: 

Надя Сотирова  ……………………………… 

Георги Иванов  ……………………………… 

Красимир Райков  ……………………………… 

Весислава Методиева  ……………………………… 

Иван Димитров  ……………………………… 

Страхил Симов  ……………………………… 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


