ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ “МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
№ 57/21.06.2017 г.
Днес 21.06.2017 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. Вземане на решение за вид и обезпечение на авансово плащане по подмярка 19.4 във
връзка с Уведомително писмо изх. № 01-6300/323 на ДФ”Земеделие”.
2. Разни.
На заседанието на УС присъстваха:
инж. Милчо Доцов
Радослав Асенов
Весислава Методиева
Иван Димитров
Красимир Райков
Страхил Симов
Гроздан Генов

На заседанието присъстваха и служителите на МИГ-а: Латинка Симова, Петя Димитрова,
Бориславка Костова и Диляна Иванова.
Заседанието е редовно и може да протече по предварително обявения дневен ред.
По първа точка от дневния ред:
Председателят на УС - инж. Милчо Доцов запозна членовете с Уведомително писмо от
Държавен фонд „Земеделие” – РА с изх. № 01-6300/323 от 09.06.2017 г., с което на МИГБерковица и Годеч се предлага да предостави банкова гаранция за обезпечаване на заявеното
авансово плащане, еднократно за периода на прилагане на стратегията за ВОМР, или да
избере да заявява авансово плащане всяка година след одобрение на планираните дейности и
разходи (в размер до 50% от одобрения бюджет за съответната година, намален с 25% от
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предоставения ресурс за управление от Общините, оценен при одобрение на Стратегията), в
съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г.
Авансовото плащане в съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 за 2017 г. е на стойност
86870 лв. В случай, че МИГ избере тази възможност, то следва да се представи коригираща
заявка за плащане и нови записи на заповед, в полза на ДФЗ, в размер 100 % от стойността на
авансовото плащане и покриващи срока на изпълнение на годишния бюджет за 2017 г.,
удължен с 6 месеца.
Председателят представи и финансова прогноза за издръжката на МИГ при заявяване на
авансово плащане в съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1.
След обсъждане на настъпилите промени и предоставените от ДФЗ възможности за авансово
плащане, Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното

РЕШЕНИЕ:
1. Приема да заяви получаване на авансово плащане за 2017 г. в съответствие с
чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. (всяка година след одобрение на
планираните дейности и разходи по чл. 13 от цитираната Наредба), обезпечено със Записи на
заповед от Община Берковица и Община Годеч в полза на ДФЗ, в общ размер 100 % от
стойността на авансовото плащане и покриващи срока на изпълнение на годишния бюджет,
за който се отнася авансовото плащане, удължен с 6 месеца.
В тази връзка и с цел обезпечаване на авансовото плащане ще бъде внесена докладна
записка до общинските съвети на двете общини Берковица и Годеч, с предложение да
отменят предишните си решения, съответно Решение № 134 по Протокол № 14/29.12.2016 г.
на Общински съвет – Годеч и Решение № 655 по Протокол № 40/29.12.2016 г. на Общински
съвет – Берковица, за обезпечаване на еднократен аванс за периода на Стратегията за ВОМР,
както и за вземане на нови решения за издаване на запис на заповед в полза на ДФЗ за
поемане на ангажимент за обезпечаване на авансовото плащане само за 2017 г., в размер
100 % от стойността на авансовото плащане и покриваща срока на изпълнение на годишния
бюджет, за който се отнася авансовото плащане, удължен с 6 месеца.
2. Поради промяната на правилата на ДФЗ и с оглед обезпечаване нормалното
функциониране на сдружението, Управителният съвет предлага на Община Берковица и
Община Годеч осигуреният от тях до момента финансов ресурс под формата на временна
безлихвена помощ да бъде предоставен за ползване до крайния срок за изпълнение на
Стратегията за ВОМР и възстановяването му от ДФЗ.
Начин на гласуване - явно.
За – 7 гласа;
Против – няма;
Въздържали се – няма;
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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
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Весислава Методиева

………………………………

Страхил Симов

………………………………

Иван Димитров

………………………………

Красимир Райков

………………………………
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