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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

ОТ  НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ  

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ 

                                                        № 52/23.01.2017 г. 

  

Настоящият протокол е съставен и подписан в съответствие с чл. 29, ал. 2 от Устава 

на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, за неприсъствено вземане на решения от 

Управителния съвет на Сдружението.  

Настоящият протокол удостоверява единодушното приемане от страна на членовете 

на Управителния съвет на долуизброените решения, съгласно следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и вземане на решение за одобрение на кандидати за изпълнители на 

планираните дейности по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. от ПРСР  2014-

2020 г. (Списък 2) за 2017 г. и изпращане на покани за представяне на оферти до тях.  

2. Обсъждане и приемане на Обобщен годишен доклад за извършените дейности, 

свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР на “МИГ – 

Берковица и Годеч”  за 2016 г., в изпълнение на задълженията по чл. 16, ал. 1 от 

Наредба № 1/22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 и във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 

3 от Устава на Сдружението; 

3. Разни. 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” прие единодушно и 

без възражения следните 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

По точка 1 от дневния ред: 

 

Членовете на УС на МИГ-а, след запознаване със списъка на планираните дейности, 

предложиха кандидати за изпълнители на същите. 

В тази връзка Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното  
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РЕШЕНИЕ: 

1. Приема и одобрява изискванията и предложените кандидати за изпълнители на 

планираните дейности, съгласно Списък на планираните дейности и разходи за 2017 г. по чл. 

16, ал. 2 от Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на 

сдружение местна инициативна група - Берковица и Годеч, неразделна част от настоящия 

протокол. 

2. Възлага на Председателя на УС на Сдружението, след представяне от Изпълнителния 

директор на МИГ на получените оферти от кандидатите за изпълнители, да сключи договор 

за изпълнение със същите, ако последните удовлетворяват  изискванията на Възложителя. 

 

По точка 2 от дневния ред: 

 

Членовете на УС се запознаха с Обобщения годишен доклад за извършените 

дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР на “МИГ 

– Берковица и Годеч” за 2016 г., в изпълнение на задълженията по чл. 16, ал. 1 от Наредба № 

1/22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 и във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 от Устава на 

Сдружението. 

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

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Обобщения годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите 

разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР на “МИГ – Берковица и Годеч” за 2016 г.  

2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ-а в съответствие с разпоредбите по чл. 16, ал. 

1 от Наредба № 1/22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4, в срок до 31.01.2017 г. да 

подаде Обобщения годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи 

и популяризиране на стратегията за ВОМР на “МИГ – Берковица и Годеч” за 2016 г. в УО на 

ПРСР 2014-2020 г.   

 

По точка 3 от дневния ред: 

 

В т. Разни не бяха поставени за обсъждане въпроси и решения не бяха взети. 
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Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на 

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

еднообразни екземпляра за Сдружението. 

         

       Приложения: 

       1. Списък на планираните дейности и разходи за 2017 г.; 

       2. Обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМР на “МИГ – Берковица и Годеч” за 2016 г. 

 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  ………………………………  

            Членове: 

Радослав Асенов  ……………………………… 

Весислава Методиева  ………………………………  

Страхил Симов  ………………………………  

Иван Димитров  ………………………………  

Красимир Райков  ………………………………  

Гроздан Генов  ………………………………  

 

заличен подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

заличен подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

заличен подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

заличен подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

заличен подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

заличен подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

заличен подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
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 Списък на планираните дейности и разходи за 2017г. , представляващи малки обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, във 

връзка с чл.  18 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки на Сдружение „Местна инициативна група - 

Берковица и Годеч” 

 

№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, услуга/ 

Вид 

процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна стойност на обществената поръчка/ 

стойност на договора при директно възлагане  

(лв. без ДДС)* 

Предложение за 

изпълнител 

 1 2 3 4 6 

1 

Закупуване на офис техника, в 

т.ч.правен и счетоводен софтуер и офис 

оборудване и обзавеждане,  

включваща: 

доставка 

Директно 

възлагане чл. 
20, ал. 4, т. 3  

от ЗОП 

15823,00  

 

1.Компютърна конфигурация/ 1бр./, 

включваща настолeн компютър за 

оперативната работа на МИГ/RAM: 4 GB, 

HDD: 1000 GB/ + РС Софтуер  Microsoft 
WINDOWS  + РС Софтуер  Microsoft 

OFFICE 

1700,00 „Даяри“ ЕООД 

 2.Монитор/1 бр./ - 21 inch 370,00 „Даяри“ ЕООД 

 

3.Мултифункционално устройство/ 1бр/. - 

печат, копир и скенер- лазерно- за 
работно място гр. Годеч 

350,00 „Даяри” ЕООД 

 
4.Многофункционална цветна копирна 
машина /1 бр./ - за офис гр. Берковица 

7600,00 „Випимекс” ООД 

 

5.Доставка на офис оборудване и 

обзавеждане включващо:  

Шкаф-1 бр.-185,00лв., 
Етажерки-2 бр.-380,00 лв., 

Офис столове-5 бр.-750,00 лв.,  

доставка 

Директно 
възлагане чл. 

20, ал. 4, т. 3  

от ЗОП 

1915,00 

ЕТ ”Боби 93” – с. Бързия 
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Щори - за офис на МИГ- гр. Берковица и 

гр. Годеч- общо 10 бр.-600,00 лв.. 

„Денел“ ЕООД –  

гр. Берковица 

 

6.Доставка на климатици /2бр./ - с 

мощност 12000 BTU, inverter /  за 
отопление  на  зала за срещи и заседания 

гр. Берковица - 1 бр. и на работно място-

гр. Годеч - 1 бр.- за помещения 15м2/ 

доставка 

Директно 

възлагане чл. 

20, ал. 4, т. 3 
от ЗОП 

3888,00 „Глобал Клима ЕООД 

2. 

Организиране и провеждане на 

информационни срещи и конференции: 

1.Еднодневна среща/мероприятие- зала, 

кафе паузи, консумативи и хартия / за 
най-малко 10 участници/- 12 бр.-

2520,00лв. 

2.Еднодневна среща/мероприятие- зала, 

кафе паузи, консумативи и хартия / за 
най-малко 20 участници/- 4 бр.-1520,00 

лв. 

3.Еднодневна конференция- зала, кафе-
паузи, консумативи и хaртия /за най-

малко 50 участници/-2 бр.-1880,00 лв. 

 

услуга 

Директно 

възлагане чл. 

20, ал. 4, т. 3 
от ЗОП 

5920,00 

ЕТ "Мери - М. Григорова" 

гр. Берковица 

 

4. 
Организиране и провеждане на 

обучения: 

услуга 

 

Директно 

възлагане чл. 
20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

 

7700,00 

МВВ КОНСУЛТ ООД  

myunakova@gmail.com 

0887494290 
Мария Юнакова 

 

1.Двудневно обучение / или 2 

еднодневни/- зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, лектор -/за най-

малко 10  участници /- 1бр.-1220,00 лв. 

Обучение за Екипа на МИГ / Персонал+ членове УС 

+ членове от ОС/ 

 

2.Организиране и провеждане на  

Двудневно обучение (или две 

еднодневни) – зала, кафе-паузи, 
консумативи и хартия, лектор 

(за най-малко 20 участници)-  

Теми на обученията за местни лидери: 

1. „Създаване и развитие на бизнес идея. Как да 

започна собствен бизнес“- за местни лидери, вкл. 
роми, младежи до 29 г. и предприемачи от 

територията на МИГ; 

mailto:myunakova@gmail.com
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4 бр.х1620,00лв.=6480,00 лв. 2. „ИТ в бизнеса – Маркетинг по интернет“ – за 

бизнес и ЗП; 

3. „Изпълнение и управление на проект“ за 
одобрени бенефициенти с проекти към МИГ; 

4. „Използване на наличния потенциал за 

производство, билкосъбиране, преработка и 
разпространение на култивирани и диворастящи 

билки, горски плодове и гъби на територията на 

МИГ“ 

5 
Проучване и анализ на територията-  
2 бр.х 4010 лв. 

услуга 

Директно 

възлагане чл. 
20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

8020,00 

КАЗАКОВА КОНСУЛТ 
ЕООД 

myunakova@gmail.com 

0887494290 
Мария Юнакова 

1. Възможности за производство, преработка и 

разпространение на култивирани и диворастящи 

билки, горски плодове и гъби на територията на 

МИГ; 
2. Проучване на възможностите за развитие на 

иновативни туристически услуги и атракции, 

анимиране на територията; 
 

6 

Изработване на рекламни  и 

информационни материали, 

включващи: 
БАНЕРИ-2бр.; Дипляни-тираж 1000 бр. 

формат А4 , 6 стр.;  информационни 

брошури-тираж 800 бр. Формат А5-20 
стр., Сувенирна реклама / химикалки 400 

бр., тефтери 100 бр.,конферентна чанта 

100 бр. и визитки 

услуга 
 

Директно 

възлагане чл. 
20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

10450,00  
"Дигитале" ЕООД-

гр.Берковица 

 

*Забележка: Вписаните стойности са крайна цена съгласно бюджета. 

 

mailto:myunakova@gmail.com

