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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА СДРУЖЕНИЕ МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ 

№ 56/12.06.2017 г. 

Днес 12.06.2017 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. Вземане на решение за разработване и финансиране на проект по мярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ . 

2. Разни. 

На заседанието на УС присъстваха: 

инж. Милчо Доцов  

Иван Димитров  

Красимир Райков  

Гроздан Генов 

Отсъстваха следните членове на УС: 

Радослав Асенов, Весислава Методиева, Страхил Симов; 

 

На заседанието присъстваха и служителите на МИГ-а: Латинка Симова, Петя Димитрова и 

Бориславка Костова. 

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

 

По предложение на Председателя на УС – инж. Милчо Доцов, заседанието започна с обсъждане 

на т. 2 Разни от дневния ред.  

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ бяха информирани за участието на служители на МИГ в проведената 

среща в гр. Разлог на 07 и 08 юни 2017 г. с представители на МС, МЗХГ, ДФЗ и УО на други 

програми, изпълняващи Стратегии за местно развитие при прилагане на подхода ВОМР. До 

знанието на членовете на УС беше сведена информация, относно предложените възможни 
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варианти за получаване на авансово плащане, съгласно Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за 

прилагане на подмярка 19.4 Текущи разходи за популяризиране на СВОМР, която предстои да 

бъде изменена, чрез банкова гаранция или запис на заповед, съобразно искания размер. 

Присъстващите бяха запознати обстойно и с останалите проблемите и предизвикателствата 

пред МИГ, обсъждани на срещата и касаещи режимите на държавни помощи и изготвяне на 

нови насоки за кандидатстване по различните мерки, за задължителното въвеждане и 

използване на ИСУН 2020 при кандидатстване и подаване на проектни предложения, както и за 

предстоящото изменение на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2. 

Счетоводителят на МИГ-а Бориславка Костова запозна присъстващите с настоящето финансово 

състояние на Сдружението и възможните варианти при заявяване на авансово плащане 

еднократно за периода на прилагане на стратегията или ежегодно след одобрение на 

планираните дейности и разходи по реда на Наредба № 1 от 22.01.2016 г. 

 

След обсъждане, Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Отлага за следващо заседание, вземането на решение за начина и размера за кандидатстване на 

авансово плащане след получаване на официално писмо и информация от ДФЗ и/или приемане 

на измененията в Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 Текущи разходи 

за популяризиране на СВОМР. 

 

Начин на гласуване - явно.  

За – 4 гласа; 

Против – няма;  

Въздържали се – няма; 

 

По първа точка от дневния ред: 

След запознаването с материалите по точка първа от дневния ред и предвид на това, че  към 

настоящия момент Наредбата за прилагане на подмярка 19.3 Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на МИГ от ПРСР за периода 2014-2020 е на етап проект и 

обществено обсъждане, присъстващите членове на УС изразиха мнение, че вземане на решение 

на този етап не е обосновано и наложително и следва да бъде отложено за следващо заседание и 

след приемането на цитираната наредба. 
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Същите изразиха принципно съгласие за подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на МИГ, чрез разработване на проект за транснационално сътрудничество 

между най-малко една МИГ и МИГ и/или МИРГ и/или група от местни публични и частни 

партньори на определена територия в или извън Европейския съюз, изпълняващи стратегия за  

местно развитие от трети страни, както и че сътрудничеството следва да се осъществи в двете 

възможни фази по настоящия проект на наредбата, а именно: подготвителни дейности за 

проекти за транснационално сътрудничество и същинското транснационално сътрудничество. 

След обсъждане, Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Отлага за следващо заседание, вземането на решение за разработване и финансиране на проект 

по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ и след 

приемането и обнародването на Наредбата за прилагане на подмярка 19.3 Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ от ПРСР за периода 2014-2020. 

Начин на гласуване - явно.  

За – 4 гласа; 

Против – няма;  

Въздържали се – няма; 

    

Председателят на УС предложи на неприсъствалите членове да се изпратят допълнителни 

материали по обсъжданите теми и въпроси. 

 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  ………………………………  

            Членове: 

Иван Димитров  ………………………………  

Красимир Райков  ………………………………  

Гроздан Генов  ………………………………  


