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ОБЩИНА АКСАКОВО ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
гр. Аксаково 9154 

ул. "ГПет леш ев"№ 58Б
тел. (052) 76 20 40 
факс (052)76 32 93

e-mail: aksakovo@ mailorbitel,bci

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

С настоящата референция Община Аксаково изразява впечатленията си от 
съвместната, работа с екипа на Консорциум „Агенда ООД Бериго ЕООД“ по проект 
„Създаване на партньорство за по-добро управление на община Аксаково“, по договор 
№ 10-16-5/20,04.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова, помощ по 
Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос I „Добро 
управление“, подприоритет 1.6 „Траясиационадно и между регионално 
сътрудничество“.

Особено полезно беше сътрудничеството между нас по изпълнение на поръчка 
„Организиране на работни: посещения, в Италия и Германия“, съдържаш обособени, 
позиции както следва: Обособена позиция №1 „Логистика и организация на работно 
посещение в гр.Чераско, Италия“; Обособена позиция №2 „Логистика и организиране 
на работно посещение в гр.Моекмюел. Германия“.

Съвместната ни работа с консорциум „Агенда ООД -  Бериго ЕООД“ стартира след 
спечелване от Консорциума на обществена поръчка за обявените по-горе обособени, 
позиции. Съгласно Договори №145/04.04,2013 и 146/04.04.2013 работата до 
обществената поръчка стартира на 05.04.2013 и приключи на 20.05.2013г., след 
подписване на приемо-предавателни протоколи. Стойността на извършените услуги се 
равнява на 34470.00 дв. (тридесет и четири хиляди четиристотин и седемдесет лв) за 
община Чераско it 34 860.00 лв. за община Моекмюел (тридесет и четири хиляди 
осемстотин и шестдесет лева), без вкл, ДДС,

Екипът на консорциума в лицето на Кристиана Казаиджиева, Мария Йорданова и 
Георги Йорданов работи изключително стегнато и организирано, с изявен фокус върху 
ключовите фактори за успех. Отлична беше логистичната организация на пътуванията, 
хотелските настанявания и организираните кафе-паузи. Безупречна беше организацията 
на официалните мероприятия по подписване на споразумения за сътрудничество между 
общините и провежданите семинари за обмен на добри практики.

Благодарение на помощта на екипа на Агенда ООД н Бериго ЕО ОД служителите 
на общината -  участници в пътуванията успяха да откроят най-добрите управленски 
практики, в областта на публично-чаетмото партньорство, превенция на корупцията, 
мерки за публична сигурност и. безопасност, организация и изпълнение на обществени 
поръчки, предоставяне на електронни услуги на гражданите.

„Агенда ООД -  Бериго ЕООД“Ето защо община Аксаково препоръчва Консорциум 
като надежден и коректен партньор/

Кмет на община Аксаково 
Инж. Атанас Стоилов
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