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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ “МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

 

№ 50 / 23.11.2016 г. 

Днес 23.11.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица, площад „Йордан Радичков“ № 4, 

стая 201, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

,,МИГ - Берковица и Годеч”, при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и приемане на индикативно разпределение на средствата по мярка 19.2 за 

прием на проектни предложени за периода на изпълнение на Стратегия за ВОМР 

2014 – 2020 г.; 

2. Обсъждане и приемане на индикативно разпределение на средствата по мярка 19.2 за 

прием на проектни предложени за периода на изпълнение на Стратегия за ВОМР за 

2017 г.; 

3.  Приемане Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на 

Сдружение “МИГ - Берковица и Годеч”; 

4. Разни. 

 Вземане решение по предложението от WWF за сключване на партньорско 

споразумение във връзка с реализирането на схема за плащания за 

екосистемни услуги (ПЕУ) на територията на Западна Стара планина, в 

частност Община Берковица и Община Вършец по проект „Да свържем 

опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони “. 

 Вземане на решение за участие на “МИГ – Берковица и Годеч” за включване в 

Лидер мрежа; 

На заседанието на УС присъстваха: 

инж. Милчо Доцов 

Радослав Асенов 

Весислава Методиева 

Иван Димитров  

Красимир Райков  
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Страхил Симов – заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на 

основание чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружение “МИГ – Берковица и Годеч” 

Гроздан Генов – заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на 

основание чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружение “МИГ – Берковица и Годеч” 

Заседанието е редовно и може да протече по предварително обявения дневен ред. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Експертът Петя Димитрова запозна изчерпателно и обосновано членовете на УС на МИГ с 

индикативното разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни 

предложени за периода на изпълнение на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020 г.  

На членовете на УС бе предоставена възможност за изказване на мнения и задаване на 

въпроси.  

Г-н Асенов зададе въпроси свързани с начина на разпределението на средствата. Подробно 

аргументиран отговор на поставените от него въпроси беше даден от двамата експерта на 

МИГ-а Петя Димитрова и Дарина Петкова. 

В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Приема индикативното разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни 

предложени за периода на изпълнение на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020 г.  

 

Начин на гласуване - явно.  

За – 5 гласа, в т.ч. Страхил Симов и Гроздан Генов - по телефона;  

Против – няма;  

Въздържали се – 2 гласа: Радослав Асенов и Весислава Методиева; 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ се запознаха подробно с индикативно разпределение на 

средствата по мярка 19.2 за прием на проектни предложени за периода на изпълнение на 

Стратегия за ВОМР за 2017 г. 

На членовете на УС бе предоставена възможност за изказване на мнения и задаване на 

въпроси.  
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Г-н Асенов зададе въпроси по отношение на начина на разпределението на средствата. 

Подробно обоснован отговор на поставените от него въпроси беше даден от експерта на 

МИГ Петя Димитрова. 

В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ приема индикативното разпределение на 

средствата по мярка 19.2 за прием на проектни предложени за периода на изпълнение на 

Стратегия за ВОМР за 2017 г.  

 

Начин на гласуване  - явно.  

За – 5 гласа, в т.ч. Страхил Симов и Гроздан Генов - по телефона;  

Против – няма;  

Въздържали се – 2 гласа: Радослав Асенов и Весислава Методиева; 

По трета точка от дневния ред: 

Изпълнителният директор Латинка Симова запозна членовете на УС с Вътрешните правила 

за управление на цикъла на обществените поръчки на Сдружение “МИГ - Берковица и 

Годеч”. 

На членовете на УС бе предоставена възможност за изказване на мнения и поставяне на 

въпроси. 

Г-н Асенов изрази мнение за извършване на корекции в проекта на Вътрешни правила за 

управление на цикъла на обществените поръчки на Сдружение “МИГ - Берковица и Годеч”. 

Корекциите бяха счетени за правилни и обосновани и бяха приети от УС на “МИГ – 

Берковица и Годеч”.  

 

В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Във връзка с чл. 244 от Закона за обществените поръчки приема Вътрешните правила за 

управление на цикъла на обществените поръчки на Сдружение “МИГ - Берковица и Годеч”. 

 

Начин на гласуване - явно.  
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За – 7 гласа, в т.ч. Страхил Симов и Гроздан Генов - по телефона;  

Против – няма; 

Въздържали се – няма; 

По четвърта точка от дневния ред: 

Г-н Доцов представи на вниманието на УС на “МИГ – Берковица и Годеч“ получена покана 

за участие от WWF за сключване на тристранно партньорско споразумение във връзка с 

реализирането на схема за плащания за екосистемни услуги (ПЕУ) на територията на 

Западна Стара планина, в частност Община Берковица и Община Вършец по проект „Да 

свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“. На 

членовете на УС бе предоставена възможност за изразяване на мнения и становища. 

В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Не приема предложението от WWF за сключване на партньорско споразумение във връзка с 

реализирането на схема за плащания за екосистемни услуги (ПЕУ) на територията на 

Западна Стара планина, в частност Община Берковица и Община Вършец по проект „Да 

свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони “. 

 

Начин на гласуване - явно.  

За - 7 гласа, в т.ч. Страхил Симов и Гроздан Генов - по телефона;  

Против – няма; 

Въздържали се – няма; 

Г-н Доцов представи на УС на МИГ – Берковица и Годеч информация за евентуално 

бъдещо участието на МИГ – Берковица и Годеч в Лидер мрежа.  

В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрява участието на МИГ – Берковица и Годеч в Лидер мрежа и на основание чл. 16 от 

Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч приема в дневния ред на следващото Общо 

събрание да бъде включено предложение за участието на сдружението в Лидер мрежа.  

 

Начин на гласуване - явно.  



           

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

 гр. Берковица, ул.„Д-р Иван Панов” № 1, e-mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/                                                                                                                                                                  

5 

 

За - 7 гласа, в т.ч. Страхил Симов и Гроздан Генов - по телефона; 

Против – няма; 

Въздържали се – няма; 

Приложения, неразделна част от настоящия протокол: 

По т. 1: Индикативно разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни 

предложени за периода на изпълнение на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020 г.; 

По т. 2: Индикативно разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни 

предложени за периода на изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2017 г.; 

По т. 3: Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на 

Сдружение “МИГ - Берковица и Годеч” 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 30 от Устава на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“, в три 

еднообразни екземпляра за Сдружението. 

 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  ………………………………  

            Членове: 

Радослав Асенов  ……………………………… 

Весислава Методиева  ………………………………  

Страхил Симов  ………………………………  

Иван Димитров  ………………………………  

Красимир Райков  ………………………………  

Гроздан Генов  ………………………………  


