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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ “МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 62/28.03.2018 г. 

 

Днес, 28.03.2018 г. от 14:00 часа, в гр. Годеч, площад Свобода № 1, Заседателна зала 

на общинска администрация Годеч, 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 индикативната годишна работна програма за прием 

на проектни предложения по СВОМР за 2018 г.; 

2. Одобряване на обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР,  насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства”; 

3. Одобряване на отчет за дейността на сдружението за 2017 г., който ще бъде внесен за 

приемане от общото събрание на сдружението през м. април 2018 г.; 

4. Представяне на годишен финансов отчет за 2017 г.; 

5. Вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на 

сдружението и определяне на дневен ред; 

6. Разни. 

 

На заседанието на УС присъстват: 

инж. Милчо Доцов  

Радослав Асенов  

Весислава Методиева   

Страхил Симов   

Иван Димитров   

Красимир Райков   

Гроздан Генов 

   

На заседанието присъстват и служителите на МИГ: Латинка Симова, Петя Димитрова, 

Бориславка Костова. 

Заседанието е редовно, има необходимия кворум и може да протече по предварително 

обявения дневен ред. 
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По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ подробно се запознаха с предложението за промени и 

актуализиране на индикативната годишна работна програма за прием на проектни 

предложения по СВОМР на Сдружението за 2018 г. Изменението се налага поради 

нереализиран прием на проектни предложения през 2017 г. по мерките от стратегията за 

ВОМР на Сдружението, свързани с извършени през изтеклата 2017 г. промени в 

нормативната уредба: Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“; Закона за подпомагане на 

земеделските производители, с който се въвеждат разпоредби за прилагането на мерките от 

ПРСР чрез Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН); Закон за 

държавните помощи и приложим режим по отношение на мерките за подпомагане във връзка 

с него и др. 

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: 

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

одобрява промените и актуализира индикативната годишна работна програма за прием на 

проектни предложения по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч за 2018 г. 

2. Възлага на служителите на МИГ, одобрената индикативна годишна работна програма за 

прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч за 2018 г. да бъде 

публикувана на електронната страница на МИГ. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Екипът на МИГ запозна членовете на УС с получено по електронната поща писмо с изх. № 

91-417 от 27.03.2018 г. от МЗХГ, Дирекция „Развитие на селските райони“, относно 

необходимост от изменение на мерки по одобрените СВОМР. Същата се налага поради 

влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на 

земеделските производители (обн. ДВ бр. 2 от 03.01.2018 г.), с който отпада правното 

основание за издаване на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 

2014-2020 г. Съгласно чл. 9б, ал. 2 от ЗПЗП производствата се провеждат при условията и по 

реда на ЗУСЕСИФ. В тази връзка, когато в описанието на мерките от ЕЗФРСР от СВОМР се 

препраща към наредби с правно основание чл. 9а от ЗПЗП (отм.), МИГ следва да 

предприеме необходимите действия за промяна на съответната мярка от СВОМР. 

Екипът на МИГ запозна членовете на УС с т. 5 Описание на мерките в частта „Общи условия 

по мерките“, където се препраща към обнародваните в държавен вестник наредби по мерките 
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от ПРСР 2014-2020. В тази връзка е необходима промяна в Стратегията в посочените части 

преди да бъде обявена процедура за прием на проекти по мерките. 

Предвид горното, обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства”, ще бъдат предмет на обсъждане и одобряване след промяната в стратегията. 

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: 

1. На основание писмо с изх. № 91-417 от 27.03.2018 г. от МЗХГ, Дирекция „Развитие на 

селските райони“, обявата за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР, 

насоки и образци на документите за кандидатстване по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства” ще бъдат предмет на обсъждане и одобряване след промяната в 

стратегията. 

2. Възлага на екипа на МИГ, да организира процеса по изменение на СВОМР, на основание 

чл. 10 от Споразумение № РД 50 - 141/21.10.2016 г. и във връзка с чл. 39, т. 1 и 2 и 

изпълнението на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ подробно се запознаха с предложения за одобрение отчет за 

дейността на сдружението за 2017 г., който ще бъде внесен за приемане от общото събрание 

на сдружението през м. април 2018 г. 

На членовете на УС бе предоставена възможност за изказване на мнения и задаване на 

въпроси. 

 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 9 от Устава на МИГ – Берковица 

и Годеч, одобрява отчета за дейността на сдружението за 2017 г., който ще бъде внесен за 

приемане от общото събрание на сдружението през м. април 2018 г.  

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – няма. 
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По четвърта точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ подробно се запознаха с представения годишен финансов отчет за 

2017 г.  

На членовете на УС бе предоставена възможност за изказване на мнения и задаване на 

въпроси. 

 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвърждава годишен финансов отчет на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч за 2017 г. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

По пета точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ обсъдиха предложения за свикване на редовно заседание на 

Общото събрание на сдружението и определяне на дневен ред. 

На членовете на УС бе предоставена възможност за изказване на мнения и задаване на 

въпроси. 

 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. На основание чл. 16, ал. 1 от Устава на МИГ – Берковица и Годеч, свиква редовно 

заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч за 30 април 2018 г. 

(понеделник) от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – 

Берковица. При липса на кворум на основание чл. 17 от Устава на сдружението, събранието 

ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място, независимо от броя на явилите се 

членове.  

2. Одобрява предложения проект за дневен ред. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

По шеста 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. 
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Приложения:  

1. Индикативната годишна работна програма за прием на проектни предложения по СВОМР 

на МИГ – Берковица и Годеч за 2018 г.; 

2. Отчет за дейността на МИГ – Берковица и Годеч за 2017 г.; 

3. Годишен финансов отчет на МИГ – Берковица и Годеч за 2017 г.; 

4. Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ – 

Берковица и Годеч, с одобрен дневен ред. 

 

 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  ………………………………  

Членове: 

Радослав Асенов  ……………………………… 

Весислава Методиева  ………………………………  

Страхил Симов  ………………………………  

Иван Димитров  ………………………………  

Красимир Райков  ………………………………  

Гроздан Генов  ……………………………… 


