СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С КОИТО МИГ ИМА
ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОДА ДЕКЕМВРИ 2015Г. - МАЙ 2016Г.
Физически лица
Даниел Димитров Йорданов

Ростислав Величков Енчев
Петър Петков Цанков
Галина Цветанова Карамочева
Йордан Георгиев Великов
Диана Неделчева БебеноваНиколова

Предмет
Координатор на проекта. Отговаря за цялостно техническо и финансово
управление на проекта като: координация на цялостната дейност по
проекта, контрол на изпълнението; организация и подпомагане дейности
на експерти/работни групи.
Поддръжане на електронната страница
Счетоводно обслужване
Консултантска услуга в качеството си на експерт по разработване на
стратегия за местно развитие на МИГ Исперих в рамките на проекта.
Консултантска услуга в качеството си на експерт по разработване на
стратегия за местно развитие на МИГ Исперих в рамките на проекта.
1.Разработване на комуникационен план за изпълнение на Стратегията за
ВОМР на МИГ Исперих 20114 -2020г.
2. Разработване на процедура за подбор и оценка на проекти към
Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 2014-2020г.

Юридически лица
ЕТ „Невена Кирилова“ гр. Исперих
НИБ-А- Консулт ЕООД
НИБ-А- Консулт ЕООД
РРС на БНР гр. Шумен
Кооперация „Екип 7“ гр. Разград

„Форум за развитие на
предприемачеството“ ЕООД гр.
София

„АТМ КОНСУЛТАНТС“ ЕООД
гр. София

ЕТ „ВК КОМПЮТЪРС – Вежди
Куйджуклу” гр. Исперих
СНЦ „Бизнесцентър – Исперих“
гр. Исперих

Предмет
Осигуряване на кетъринг – обяди и кафе паузи за участници в събития.
Изготвяне и доставка на информационни материали за популяризиране
на МИГ Исперих и подготвителните дейности в процеса на подготовка
на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
Изработка, отпечатване и доставка на информационни и рекламни
материали за популяризиране дейностите на МИГ Исперих при
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
Реализиране на радио рекламана кампания.
Публикации в регионален вестник за популяризиране на проекта,
подготовката на нова стратегия за местно развитие, както и резултати от
дейността на МИГ Исперих, покани, обяви, съобщения и др. събития
организирани от МИГ Исперих
Консултантска услугата със следните конкретни задачи:
1. Провеждане на две еднодневни обучения за екипа и Управителния
съвет на МИГ Исперих с минимум 10 участници всяко, на
територията на МИГ Исперих.
2. Провеждане на две еднодневни обучения за местни лидери, с
минимум 20 участници всяко, на територията на МИГ Исперих.
3. Анализ на територията, заинтересованите лица и SWOT анализ и
проучване
целесъобразността от включването на многофондово
финансиране в Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих
2014-2020.
Консултантска услугата свързана с проучване и анализ на територията на
Община Исперих, включващо следните конкретни задачи:
1. Анализ на потенциала за развитие на първично производство и
преработка на нетрадиционни за региона земеделски продукти като
плодове и зеленчуци, а също така гъби, охлюви, лечебни и ароматни
растения, водорасли, други;
2.Анализ на възможностите за подобряване на ресурсоемкостта,
енергийната ефективност, оползотворяването на отпадъци съгласно
принципите на кръговата икономика;
3.Изработване на препоръки за СМР на МИГ Исперих.
Закупуване на техника.
Наем на офис

