
           

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/                                                                                                                                                                  

1 

 

            

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

ОТ  НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА СДРУЖЕНИЕ МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ 

№ 53/13.02.2017 г. 

 

Днес, 13.02.2016 г. се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на Сдружение 

МИГ – Берковица и Годеч. 

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

Управителния съвет на Сдружението: 

1. инж. Милчо Доцов  

2. Радослав Асенов  

3. Весислава Методиева    

4. Страхил Симов   

5. Иван Димитров   

6. Красимир Райков   

7. Гроздан Генов  

взеха решения неприсъствено по следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за 

ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч за 2016 г. (за периода от 21.10.2016 г. до 31.12.2016 г.), 

в изпълнение на задълженията по чл. 62, т. 15 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 и във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 от Устава на Сдружението; 

2. Обявяване на подбор на проекти при съобразяване с индикативния график на Сдружението 

и одобряване на поканите за прием на проекти по: 

 Мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” 

 Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

 Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура”,  
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     на основание чл. 46 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2;  

3. Утвърждаване на Вътрешни правила за избор и подбор на външни експерти – оценители, 

които да участват в техническата оценка на проектни предложения подадени в Сдружение 

МИГ – Берковица и Годеч, на основание чл. 25, ал. 2, т. 4 от Устава на Сдружението; 

4. Насрочване на редовно заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ – Берковица и 

Годеч, на основание чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружението 

 

Всички членове на Управителния съвет на Сдружението са предварително уведомени за начина 

на провеждане на заседанието и дневния ред и са изразили съгласие относно неприсъствено 

вземане на решения по обявения дневния ред. 

Материалите за неприсъственото заседание и вземане на решения от Управителния съвет на 

Сдружението са изпратени на членовете му по електронна поща и включват:  

1. Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ – 

Берковица и Годеч за 2016 г. (за периода от 21.10.2016 г. до 31.12.2016 г.) за прилагане на 

подмярка 19.2; 

2. Покани за прием на проекти по мерки 19.2-4.1, 19.2-4.2 и 19.2-7.2.; 

3. Вътрешни правила за избор и подбор на външни експерти – оценители на проекти по 

СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, ведно с образци на документи за кандидатстване: 

обява, заявление, декларация, автобиография и контролен лист. 

4. Предложение на Председателя на УС на МИГ за насрочване на редовно заседание на 

Общото събрание на Сдружението за 19.04.2017 г., от 15:00 часа в Заседателна зала на 

Общинска администрация – Берковица. 

След запознаването с материалите по дневния ред, Управителният съвет на Сдружение МИГ – 

Берковица и Годеч, на основание Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2, чл. 

16, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от Устава на Сдружението, прие единодушно и без възражения следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

По точка 1 от дневния ред: 

1. Приема Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на Сдружение 

МИГ – Берковица и Годеч за 2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 (за периода от 21.10.2016 г. 

до 31.12.2016 г.). 
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2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ, в срок до 15.02.2017 г. да организира 

подаването на Годишния доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ – 

Берковица и Годеч за 2016 г. в УО на ПРСР 2014-2020 г. в съответствие с разпоредбите по чл. 

62, т. 15 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2. 

 

         По точка 2 от дневния ред: 

1. Обявява период за прием на проекти с начална дата 22.03.2017 г. и крайна дата 

31.05.2017 г. и одобрява проект на поканите за прием на заявления по: 

 Мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” 

 Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

 Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура”,  

2. Възлага на персонала на МИГ да изпрати проекта на покана до УО на ПРСР 2014-2020 г., в 

срок до 20 работни дни преди началния срок за прием на заявления, не по-късно от 17.02.2017 г. 

 

По точка 3 от дневния ред: 

1. Утвърждава Вътрешни правила за избор и подбор на външни експерти – оценители на 

проекти по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, които да участват в техническата оценка на 

проектни предложения, подадени в Сдружението, ведно с образци на документи за 

кандидатстване. 

          
           По точка 4 от дневния ред: 

1. Свиква редовно заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч за 19 

април 2017 г. (сряда) от 15:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация – Берковица. 

При липса на кворум на основание чл.17 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-

късно на същото място, независимо от броя на явилите се членове. 

       Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на 

Сдружение с нестопанска цел МИГ – Берковица и Годеч, в три еднообразни екземпляра. 

             Приложения, неразделна част от настоящия протокол: 

       1. Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ – 

Берковица и Годеч за 2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 (за периода от 21.10.2016 г. до 

31.12.2016 г.); 

 2. Покани за прием на проекти по мерките 19.2-4.1, 19.2-4.2, 19.2-7.2; 
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3. Вътрешни правила за избор и подбор на външни експерти – оценители на проекти по 

СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч,  ведно с образци на документи за кандидатстване. 

 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  ………………………………  

            Членове: 

Радослав Асенов  ……………………………… 

Весислава Методиева  ………………………………  

Страхил Симов  ………………………………  

Иван Димитров  ………………………………  

Красимир Райков  ………………………………  

Гроздан Генов  ………………………………  


