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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ “МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 60/15.12.2017 г. 

Днес 15.12.2017 г. от 15:30 часа в Хотел Шато „Слатина“, ул. „Васил Левски“ № 1, с. 

Слатина, общ. Берковица, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с 

нестопанска цел ,,МИГ - Берковица и Годеч”, при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и приемане на първо изменение на индикативно разпределение на средствата 

по мярка 19.2 за прием на проектни предложения за периода на изпълнение на Стратегия за 

ВОМР 2014 – 2020 г.; 

2. Обсъждане и приемане на индикативно разпределение на средствата по мярка 19.2 за 

прием на проектни предложения за 2018 г. към Стратегия за ВОМР; 

3. Обсъждане и приемане на процедура за подбор на проектни предложения към Стратегия за 

ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч; 

4. Обсъждане и вземане на решение за изменение на решение 1 от заседание на УС по 

Протокол № 52/23.01.2017 г. и изменение на списък на одобрени изпълнители на 

планираните дейности по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014-2020 г.; 

5. Разни; 

На заседанието на УС присъстваха: 

инж. Милчо Доцов  

Весислава Методиева 

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”. 

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: Латинка Симова, Петя Димитрова, 

Дарина Петкова, Бориславка Костова и Диляна Иванова. 

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

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ се запознаха подробно с предложеното изменение на индикативното 

разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни предложения за периода на 

изпълнение на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020 г. 
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На членовете на УС бе предоставена възможност за изказване на мнения и задаване на 

въпроси. 

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

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 62, т. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ одобрява изменение на индикативното 

разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни предложения за периода на 

изпълнение на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020 г. 

Начин на гласуване - явно.  

За – 7 гласа; (Радослав Асенов и Страхил Симов – гласували по телефона, съгласно чл. 

27, ал. 2 от Устава на Сдружението) 

Против – няма;  

Въздържали се – няма; 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ се запознаха подробно с индикативно разпределение на средствата 

по мярка 19.2 за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР за 2018 г. 

На членовете на УС бе предоставена възможност за разискване и задаване на въпроси. 

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

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 62, т. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ одобрява индикативното разпределение на 

средствата по мярка 19.2 за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР за 2018 г.  

Начин на гласуване - явно.  

За – 7 гласа; (Радослав Асенов и Страхил Симов – гласували по телефона, съгласно чл. 

27, ал. 2 от Устава на Сдружението) 

Против – няма;  

Въздържали се – няма; 

По трета точка от дневния ред: 

Г-жа Петя Димитрова запозна накратко членовете на УС с процедурата за подбор на проектни 

предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, разработена при спазване 



                                                             

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/                                                                                                                                                                  

3 

 

на минималните изисквания, утвърдени от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 

2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

публикувани на Единния информационен портал. 

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

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява процедурата за подбор на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ – 

Берковица и Годеч. 

Начин на гласуване - явно.  

За – 7 гласа; (Радослав Асенов и Страхил Симов – гласували по телефона, съгласно    чл. 27, ал. 

2 от Устава на Сдружението) 

Против – няма;  

Въздържали се – няма; 

По четвърта точка от дневния ред: 

Г-жа Бориславка Костова – счетоводител на МИГ, запозна членовете на УС с предложението,  

с цел оптимизиране на разходите, да бъде изменен частично, приетият с Протокол № 

52/23.01.2017 г. на УС на Сдружението, Списък на планираните дейности и разходи за 2017 

г., 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” в т. 1. Закупуване на офис 

техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане, подточка 5. 

Доставка на офис оборудване и обзавеждане, включваща:  Шкаф – 1 бр., Етажерки – 2 бр., 

Офис столове – 5 бр. с определен изпълнител ЕТ „Боби 93” – с. Бързия. От предвидените за 

доставка офис оборудване и обзавеждане, до края на 2017 г. да се извърши приоритетно 

доставка единствено на Офис столове – 5 бр. и определеният изпълнител ЕТ „Боби 93” – с. 

Бързия да бъде заменен с „Мотифф 2012“ ООД, гр. Берковица, като за целта на последния да 

бъде изпратена покана за представяне на оферта за доставка на 5 бр. офис столове. 

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

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява изменение в т. 1, подточка 5 на Списък на планираните дейности и разходи за 

2017 г., представляващи малки обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, във 

http://www.eufunds.bg/images/%D0%92%D0%9E%D0%9C%D0%A0/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D0%BB.%2041%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9F%D0%9C%D0%A1%20%20161%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf
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връзка с чл. 18 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки на 

Сдружение „Местна инициативна група - Берковица и Годеч” и определя за изпълнител на 

доставка на 5 бр. офис столове „Мотифф 2012“ ООД, гр. Берковица. 

По пета точка от дневния ред: 

В т. Разни не бяха поставени за обсъждане въпроси и решения не бяха взети. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 30 от Устава на Сдружение МИГ 

– Берковица и Годеч, в 3 еднообразни екземпляра за Сдружението. 

 

Приложения:  

1. Индикативно разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни 

предложения за периода на изпълнение на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020 г.; 

2. Индикативно разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни 

предложения за 2018 г. към Стратегия за ВОМР; 

3. Процедура за подбор на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ – 

Берковица и Годеч; 

Председател на УС: 

Инж. Милчо Доцов  ………………………………  

 Членове: 

Радослав Асенов  ………………………………  

Весислава Методиева  ………………………………  

Страхил Симов  ………………………………  

Иван Димитров  ………………………………  

Красимир Райков  ………………………………  

Гроздан Генов  ………………………………  


