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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ “МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 54/17.03.2017 г. 

Днес 17.03.2017 г. от 15:00 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 промени в индикативно разпределение на средствата по 

мярка 19.2 за прием на проектни предложени за периода на изпълнение на СВОМР за 

2017 г.; 

2. Обсъждане и приемане на промени във вътрешните правила за управление на цикъла 

на обществените поръчки на Сдружение МИГ - Берковица и Годеч; 

3. Представяне на годишен финансов отчет за 2016 г. 

4. Вземане на решение за финансиране  работата на Сдружението през 2017 г.; 

5. Определяне на дневен ред за Общото събрание на Сдружението; 

6. Разни. 

На заседанието на УС присъстваха: 

инж. Милчо Доцов  

Иван Димитров  

Красимир Райков  

Гроздан Генов 

 

Радослав Асенов - заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на 

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

Весислава Методиева – заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на 

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

Страхил Симов - заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на 

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

 

На заседанието присъстваха и служителите на МИГ-а: Петя Димитрова и Бориславка Костова. 

Заседанието е редовно и може да протече по предварително обявения дневен ред. 
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По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ се запознаха с предложението за изменение на Индикативна 

годишна работна програма за 2017 г. на „МИГ – Берковица и Годеч“. Изменението се налага 

поради предстояща промяна в нормативната уредба – Наредба № 22 за прилагане на подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ и съгласуване на документите на МИГ по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ (насоки за 

кандидатстване, процедури и др.) с приложимия режим на „Държавни помощи“ с 

Министерство на финансите.  

След обсъждане на предложените материали, Управителният съвет на Сдружение „МИГ – 

Берковица и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Приема първо изменение на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. на „МИГ – 

Берковица и Годеч“, като прием на проекти ще се осъществява в периода октомври-декември 

2017 г. 

 

Начин на гласуване - явно.  

За – 7 гласа, в т.ч. Радослав Асенов, Весислава Методиева и Страхил Симов– по телефона;  

Против – няма;  

Въздържали се – няма; 

 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ се запознаха с постъпило предложение от Екипа на МИГ да се 

допълни чл. 17 от Вътрешните правила по ЗОП на МИГ – като се въведе облекчение за 

доставки до 1500 лв. – съгл. чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, сделките да може да се документират 

само с договор и/или разходо-оправдателни документи, без да се изисква покана и писмена 

оферта от доставчика. Предложението е наложено от срещнатите в практиката трудности. 

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

РЕШЕНИЕ: 

Приема следните промени във вътрешните правила за управление на цикъла на обществените 

поръчки на Сдружение МИГ - Берковица и Годеч:  

1. В чл. 17 се създава ал. 4: „При възлагане по чл. 16, т.1 на доставки на стоки, услуги и 

строителство на стойност до 1500 лв. без ДДС, се извършва директно договаряне с 
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изпълнителя, като се сключва договор и/или се оформят разходо-оправдателни 

документи, без да се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 1-3.“ 

 

Начин на гласуване - явно.  

За – 7 гласа, в т.ч. Радослав Асенов, Весислава Методиева и Страхил Симов– по телефона;  

Против – няма;  

Въздържали се – няма; 

По трета точка от дневния ред: 

Г-жа Бориславка Костова запозна членовете на УС с Годишния финансов отчет на “МИГ – 

Берковица и Годеч” за 2016 година. 

В резултат Управителният съвет на взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Утвърждава Годишния финансов отчет на Сдружение “МИГ – Берковица и Годеч” за 2016 

година. 

 

Начин на гласуване - явно.  

За – 7 гласа, в т.ч. Радослав Асенов, Весислава Методиева и Страхил Симов– по телефона;  

Против – няма;  

Въздържали се – няма; 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Управителният съвет пристъпи към запознаване и обсъждане на финансовото състояние на 

сдружението към момента. Председателя на УС на МИГ, инж. Милчо Доцов запозна 

членовете с финансовото състояние на Сдружението. На 04 януари 2017 г. е заявено авансово 

плащане по подмярка 19.4 към ДФЗ. Въпреки, че нормативният срок е изтекъл, съгласно 

Наредба № 1 за прилагане на подмярка 19.4, до момента същото не е получено. На 30 януари 

2017 г. е подадена и Заявка за междинно плащане за отчетния период от 21.10.2016 г. до 

31.12.2016 г. (четвърто тримесечие на 2016 г.), съгласно чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 

1/22.01.2016 г., чието разглеждане ще се забави. Срокът за извършване на проверка на 

представените документи по заявката е обвързан със заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2016 г., което към момента няма заповед за одобрение или за отказ 

(изцяло или частичен). 
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Това поставя сдружението в невъзможност за заплащане на задълженията си към контрагенти 

и персонал. На 27.02.2017 г. сдружението е входирало писма за отпускане на временна 

финансова помощ до кметовете на Община Берковица и Община Годеч. В резултат на 

обсъждането беше направено предложение от г-н Милчо Доцов – Председател на УС, да се 

вземе следното решение: Община Берковица да предостави искания финансов ресурс 

(безлихвен заем) в размер на 25 000 лв. до 15 април 2017 г., с цел да се покрият разходите за 

първото тримесечие на 2017 г. и да се подаде заявка за плащане за този период. Г-н Доцов 

предложи Община Годеч да подпомогне финансирането на МИГ с 20 000 лв., при спазване на 

принципа на равнопоставеност на партньорите до 30 май 2017 г. с цел обезпечаване на 

второто тримесечие от 2017 г. Членовете на УС обсъдиха възможностите за финансиране на 

планираните дейности на Сдружението през 2017 г., в това число и използване на финансовия 

ресурс, описан по-горе.  

В резултат на проведеното обсъждане Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица 

и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Управителният съвет предлага Общинските съвети на общини Берковица и Годеч да 

подкрепят дейността на МИГ – Берковица и Годеч с предоставянето на безлихвени заеми 

за обезпечаване дейностите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” за първото и второто тримесечие на 

2017 г., както следва: Община Берковица да предостави финансов ресурс (безлихвен заем) 

в размер на 25 000 лв. до 15 април 2017 г. и Община Годеч да подпомогне финансирането 

на МИГ с 20 000 лв. с безлихвен заем до 30 май 2017 г. 

2. С оглед забавяне на авансовото плащане по подмярка 19.4, УС взе решение част от 

планираните дейности да се изтеглят за третото и четвърто тримесечие на 2017 г. 

 

Начин на гласуване - явно.  

За – 7 гласа, в т.ч. Радослав Асенов, Весислава Методиева и Страхил Симов– по телефона;  

Против – няма;  

Въздържали се – няма; 

 

По пета точка от дневния ред: 

УС обсъди дневен ред за провеждане на редовно Общо събрание на МИГ-Берковица и Годеч 

за 2017 г. и взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

Управителният съвет реши редовно Общо събрание за 2017 г. да се проведе на 19.04.2017 г., 

от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на Община Берковица, при следния дневен 

ред: 

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението през 2016 г.; 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.; 

3. Приемане на план за дейността и бюджет на Сдружението за 2017 г.; 

4. Вземане на решение за членство в Асоциация Национална Лидер Мрежа. 

5. Прием на нови членове и освобождаване на стари членове; 

6. Разни; 

 

Начин на гласуване - явно.  

За – 7 гласа, в т.ч. Радослав Асенов, Весислава Методиева и Страхил Симов– по телефона;  

Против – няма;  

Въздържали се – няма; 

По шеста точка от дневния ред: 

Не постъпиха предложения на въпроси за обсъждане. 

 

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  ………………………………  


