Европейски съюз

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„Европейският
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”, МИГ Момчилград – Крумовград

РЕГИСТЪР
на сключените договори с физически и юридически лица
на МИГ- общини Момчилград и Крумовград
към 30.10.2018 г.

№ и дата на
договора
№1/16.03.2018 г.

Имена на физическите
лица/юридическото
лица юридическото лице, с който е
сключен договорът
„МИЛЕКС – 08” ООД

Предмет на сключения договор

Срок на
договора

Публикуване в регионален вестник до 12 покани за
кандидатстване по мерки от СВОМР и до 4 бр.
публикации за напредъка

01.03.201831.12.2018 г.

№2/19.03.2018 г.

„К и Г УНИСАТ-ТВ” ООД

Излъчване по местния кабелен канал покани за
кандидатстване на мерки от СВОМР, публикации за
напредъка

19.03.2018 –
31.12.2018 г.

№3/19.03.2018 г.

„ЛИНК+” ООД

Излъчване по местния кабелен канал покани за
кандидатстване на мерки от СВОМР, публикации за
напредъка

19.03.2018 –
31.12.2018 г.

№4/03.04.2018 г.

„Информационно обслужване” АД

Договор за удостоверителни услуги

03.04.2018-

Сдружение „Местна инициативна група Момчилград - Крумовград”, Споразумение № РД 50-190/29.11.2016г.,
190/29.11.2016г.,
6800 гр. Момчилград, ул. „Девети септември” №1,
1, ет.4, тел: 0886742637, E
E-mail: mig_mk2015@abv.bg , web: www. http://www.migmomchilgrad.com/

Цена на
договора
3728,00 лева с
ДДС, една
публикация -

233,00 лева с
ДДС.
480 лв. с ДДС –
12 покани и 4
публикации за
напредъка
480 лв. с ДДС –
12 покани и 4
публикации за
напредъка
48 лв. с ДДС
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03.04.2019 г.
02.05.2018 г.14.06.2018 г.

ГД-№1/02.05.2018
г.- ОПИК 20142020 г.

Добрин Михайлов Славчев

Външен оценител по процедура №BG16RFOP002-2.017”МИГ
МИГобщини Момчилград и Крумовград – Подобряване на
производствения капацитет в МСП”

ГД-№2/02.05.2018
г.- ОПИК 20142020 г.

Васка Николова Каптебилова

Външен оценител по процедура №BG16RFOP002-2.017”МИГ
МИГобщини Момчилград и Крумовград – Подобряване на
производствения капацитет в МСП”

02.05.2018 г.14.06.2018 г.

ГД-№3/02.05.2018
г.- ОПИК 20142020 г.

Соня Малинова Ангелова

Външен оценител по процедура №BG16RFOP002-2.017”МИГ
МИГобщини Момчилград и Крумовград – Подобряване на
производствения капацитет в МСП”

02.05.2018 г.14.06.2018 г.

ГД-№4/02.05.2018
г.- ОПИК 20142020 г.

Ергюн Ахмед Фейзи

Председател на оценителна комисия по процедура
№BG16RFOP002-2.017”МИГ- общини Момчилград и
Крумовград – Подобряване на производствения капацитет в
МСП”

02.05.2018 г.14.06.2018 г.

№5/
11.05.2018 г.

„ГЕОГРАФИКА” ООД

Изготвяне на анализи на сектори - Животновъдството и
Туризъм на територията на МИГ

11.05.2018г.31.12.2018г.

№6/
11.05.2018 г.

ЕООД”
„ГЕОКОНСУЛТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Превод от български на английски език на текста на СВОМР в
обем от 87 страници, предпечатна подготовка и издаване на
луксозно издание на СВОМР В ТИРАЖ ОТ 1000 бр.

11.05.201831.12.2018 г.

Сдружение „Местна инициативна група Момчилград - Крумовград”, Споразумение № РД 50-190/29.11.2016г.,
190/29.11.2016г.,
6800 гр. Момчилград, ул. „Девети септември” №1,
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E-mail: mig_mk2015@abv.bg , web: www. http://www.migmomchilgrad.com/

50,00 лв. за всеки
оценен етап на
вяко проектно
предложение с
ДДС
50,00 лв. за всеки
оценен етап на
вяко проектно
предложение с
ДДС
50,00 лв. за всеки
оценен етап на
вяко проектно
предложение с
ДДС
50,00 лв. за всеки
присъствен ден на
заседание на
КППП с ДДС
3 960 лева с ДДС –
сектор
Животновъдство;
3 960 лева с ДДС –
сектор Туризъм

15,00 лв. превод
с ДДС на
страница,
предпечатна
подготовка и
издаване на
луксозно издание
– 10,00 лв. с ДДС
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№7/28.05.2018 г.

"Пиксел дизайн" ЕООД

Материали за популяризиране на СВОМР

№8/06.06.2018 г.

„ЕТ МИТЕВ-ВЕЛИН МИТЕВ”

Доставка на Инверторен климатик

№9/06.06.2018 г.

„ВИМАКС КЛИМА-ХАСКОВО ООД
ООД”

Монтаж на Инверторен климатик

№10/07.06.2018
г.
№11/07.06.2018
г.
ГД-№5/13.08.2018

СНЦ”ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”
СНЦ”ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”
Ализан Яхова

Организиране и провеждане на информационни срещи –
4 на брой за мини. 10 души и 3 на брой за мин. 20 души
Организиране и провеждане на двудневни обучения – 4
на брой
Външен оценител по процедура BG05M9OP001- 2.025
„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”–
„Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности”
Външен оценител по процедура BG05M9OP001- 2.025
„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”–
„Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности”

г.- ОП РЧР 20142020 г.

28.05.201831.12.2018 г.
06.06.201830.06.2018 г.
06.06.2018 30.06.2018 г.
07.06.2018 г.31.12.2018 г.
07.06.2018г.31.12.2018 г.
13.08.2018 г.25.09.2018 г.

ГД-№6/13.08.2018
г.- ОП РЧР 20142020 г.

Даниела Салкина

ГД-№7/13.08.2018
г.- ОП РЧР 20142020 г.

Соня Ангелова

Външен оценител по процедура BG05M9OP001- 2.025
„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”–
„Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности”

13.08.2018 г.25.09.2018 г.

ГД-№8/13.08.2018
г.- ОП РЧР 20142020 г.

Младен Мандов

Председател на КППП по процедура BG05M9OP001- 2.025

13.08.2018 г.25.09.2018 г.

ГД-№9/16.08.2018
г.- ОП РЧР 2014-

Даниела Салкина

„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”–
„Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности”
Външен оценител по процедура BG05M9OP001- 1.042 „
МИГ- общини Момчилград и Крумовград– Обучения за

13.08.2018 г.25.09.2018 г.

16.08.2018 г.28.09.2018 г.
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на страница.
18 022.00 лв. с
ДДС
1 7000,00 лв. с
ДДС
280,00 лв. с ДДС
1 980,00 лв. с
ДДС
4 880,00 лв. с
ДДС
50,00 лв. за всеки
оценен етап на
вяко проектно
предложение с
ДДС
50,00 лв. за всеки
оценен етап на
вяко проектно
предложение с
ДДС
50,00 лв. за всеки
оценен етап на
вяко проектно
предложение с
ДДС
50,00 лв. за всеки
присъствен ден на
заседание на
КППП с ДДС
50,00 лв. за всеки
оценен етап на
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заети лица“

2020 г.

ГД-

Карамфилка Тюрдиева

№10/16.08.2018 г.ОП РЧР 2014-2020
г.

ГД-

МИГ- общини Момчилград и Крумовград– Обучения за
заети лица“
Соня Ангелова

№11/16.08.2018 г.ОП РЧР 2014-2020
г.

ГД-

Външен оценител по процедура BG05M9OP001- 1.042 „

МИГ- общини Момчилград и Крумовград– Обучения за
заети лица“
Ергюн Фейзи

№12/16.08.2018 г.ОП РЧР 2014-2020
г.

№12от
10.10.2018 г. –
граждански
договор

Външен оценител по процедура BG05M9OP001- 1.042 „

Председател на КППП по процедура BG05M9OP001- 1.042

„ МИГ- общини Момчилград и Крумовград– Обучения
за заети лица“
Светослава Карадаиева Златева

Изработка на лого на МИГ

16.08.2018 г.28.09.2018 г.

16.08.2018 г.28.09.2018 г.

16.08.2018 г.28.09.2018 г.

10.10.201810.11.2018г.
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вяко проектно
предложение с
ДДС
50,00 лв. за всеки
оценен етап на
вяко проектно
предложение с
ДДС
50,00 лв. за всеки
оценен етап на
вяко проектно
предложение с
ДДС
50,00 лв. за всеки
присъствен ден на
заседание на
КППП с ДДС
338,00 лева с ДДС

