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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ “МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 61/22.01.2018 г. 

Днес, 22.01.2018 г. от 15:30 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. 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 2017 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; 

2. Обсъждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за 

ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч за 2017 г., в изпълнение на задълженията по чл. 62, т. 15 

от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2;  

3. 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 

2018 г. и изпращане на покани за представяне на оферти до тях;  

4. Обсъждане и вземане на решение за одобрение на кандидат за Експерт по прилагане на 

стратегията за ВОМР в изнесено работно място Годеч; 

5. Разни. 

На заседанието на УС присъстват: 

инж. Милчо Доцов  

Радослав Асенов  

Иван Димитров  

Красимир Райков  

Гроздан Генов 

Весислава Методиева – заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на 

основание чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч  

На заседанието на УС не присъства Страхил Симов. 

 

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: 

Председателят на Сдружението запозна членовете на УС с Обобщения годишен доклад 

за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на Стратегията за 

ВОМР на “МИГ – Берковица и Годеч” за 2017 г., изготвен 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 Обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и 

популяризиране на Стратегията за ВОМР на “МИГ – Берковица и Годеч” за 2017 г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“. 

2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ, 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 31.01.2018 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 2017 г. в УО на 

ПРСР 2014 – 2020 г.   

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа (вн  т. ч. Весислава Методиева – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 

2 от Устава на Сдружението); 

Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Председателят на Сдружението запозна членовете на УС с Годишния доклад за 

отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ за 2017 г., 

изготвен в изпълнение на задълженията по чл. 62, т. 15 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2. 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на Сдружение 

МИГ – Берковица и Годеч за 2017 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“. 
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2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ, в съответствие с разпоредбите по чл. 62, т. 15 

от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2, в срок до 15.02.2018 г. да 

представи Годишния доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ – 

Берковица и Годеч за 2017 г. в УО на ПРСР 2014 – 2020 г.  

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа (в т. ч. Весислава Методиева – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 2 

от Устава на Сдружението); 

Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

По трета точка от дневния ред: 

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

2018 г., предложиха кандидати за изпълнители на същите. 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема и одобрява кандидати за изпълнители на планираните дейности, съгласно Списък на 

планираните дейности и разходи за 2018 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. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа (в т.ч. Весислава Методиева – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 2 

от Устава на Сдружението); 

Против – няма;  

Въздържали се – няма. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

На вниманието на членовете на УС не бяха представени за разглеждане и обсъждане 

документи на кандидат за овакантеното работно място за длъжност Експерт по прилагане на 

стратегията за ВОМР в изнесено работно място Годеч. В тази връзка вземането на решение 

беше отложено за бъдещо заседание на УС на Сдружението и след представяне на 

необходимите документи на потенциален кандидат, отговарящ на изискванията на чл. 13, ал. 4 

от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2. 
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В резултат Управителният съвет на МИГ – Берковица и Годеч взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Отлага за следващо заседание вземането на решение, относно обезпечаване на работно място за 

длъжност Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР в изнесено работно място Годеч. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа (в т.ч. Весислава Методиева – гласувала по телефона, съгласно чл. 27, ал. 2 

от Устава на Сдружението); 

Против – няма;  

Въздържали се – няма. 

 

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.  Обобщен годишен доклад за 2017 г. за извършените дейности, свързани с текущите 

разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР на “МИГ – Берковица и Годеч” по 

подмярка 19.4; 

2. Годишен доклад за 2017 г. за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на „МИГ – 

Берковица и Годеч“ по подмяра 19.2; 

3. Списък на планираните дейности и разходи за 2018 г. по чл. 16, ал. 2 от Вътрешни 

правила за управление на цикъла на обществените поръчки на МИГ – Берковица и Годеч. 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  ………………………………  

Членове: 

Радослав Асенов  ………………………………  

Весислава Методиева  ………………………………  

Иван Димитров  ………………………………  

Красимир Райков  ………………………………  

Гроздан Генов  ………………………………  

заличени подписи съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
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СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”      

 

СПИСЪК 
НА 

планираните дейности и разходи за 2018 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” 

 

Текуща календарна 2018 година  

№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка 

 (в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 

(в случай, че е 

подписан) 

Предложение за 

изпълнител 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Опростени разходи, съгласно чл. 5 т. 3 от 

Наредба 1/22.01.2016 г. - непреки разходи 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18  

 

 

 

8. Офис консумативи и канцеларски 
материали; 

 

 

 

18. Други непредвидени оперативни р-ди за 
функционирането на офиса 

-обслужване служба трудова медицина 

 

 

 

Доставка/услуга 

 

 

 

 

 

Доставка 

 

 

 

 

 

 

Услуга  

 

 

 

Директно 
възлагане 

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

 

 

Директно 

възлагане 

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

 

Директно 
възлагане 

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1800.00 

 

 

 

 

до 200.00 

 

 

 

 

Януари 2018 -  

Декември 2018 

 

Неприложимо 

 

 

 

 

 

ЕТ Ками; 

 Мотифф 2012 ЕООД; 

Даяри ЕООД 

гр. Берковица 

 

 

СТМ Монтана ЕООД 

гр. Монтана 



 

 

2 

 

№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка 

 (в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 

(в случай, че е 

подписан) 

Предложение за 

изпълнител 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

2 
Доставка на компютърна и офис техника 

включваща: 
Доставка 

Директно 

възлагане  

   чл. 20, ал. 4,   

т. 3 от ЗОП 

4000.00 
Януари 2018 г. – 

Декември 2018 г. 

Неприложимо 

 

Даяри ЕООД 

гр.Берковица 

2.1 

Закупуване на многофункционална лазерна 
машина -принтер, копир и скенер Microsoft 

WINDOWS  + РС Софтуер  Microsoft OFFICE Доставка 

 
Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

4000.00 

 
  

Даяри ЕООД 

гр.Берковица 

3 
Организиране и провеждане на 

информационни срещи и конференции: 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

2410.00 

 

Януари 2018 г. – 

Декември 2018 г. 

Неприложимо 

 

ЕТ Мери -  

Меродинка 

Георгиева 

гр. Берковица 

3.1 

Еднодневни  работни/ информ. срещи - зала, 

кафе-паузи, консумативи и хартия (за най-
малко 10 участници) 

услуга 

Директно 

възлагане  
чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

1470.00 
 

  

ЕТ Мери -  Меродинка 

Георгиева 
гр. Берковица 

3.2 

Еднодневна конференция - зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия  (за най-малко 50 

участници) 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

940.00   

ЕТ Мери -  Меродинка 

Георгиева 

гр. Берковица 

4 Организиране и провеждане на обучения: услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

21 060.00 
Януари 2018 г. – 

Декември 2018 г. 

Неприложимо 

 

 

МВВ Консулт ООД 

гр. София 

4.1 

Двудневно обучение (или две еднодневни)   - 

зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор 

(за най-малко 10 участници) - за местни лидери 

и за уязвими групи и застрашени от бедност 

целеви групи, включително роми 

услуга 

 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

2 440.00   

 

МВВ Консулт ООД 

гр. София 

4.2 

Двудневно обучение (или две еднодневни) - 
зала, кафе-паузи, консумативи, хартия, лектор 

(за най-малко 20 участници) – за екипа и 

членовете на колективния върховен орган във 

връзка с прилагането на стратегията за местно 

развитие 

 

услуга 

 
Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

 

1 620.00 
  

 
 

 

МВВ Консулт ООД 

гр. София 
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№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка 

 (в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 

(в случай, че е 

подписан) 

Предложение за 

изпълнител 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

4.3 

Обучение с практическа насоченост на 

територията на МИГ от ЕС за 4 дни във връзка 

с обмяна на  опит  и запознаване с добри 

практики по прилагане на Стратегия за местно 
развитие на МИГ - за 16 души + преводач. 

Разходите включват: транспорт, нощувки, 

храна, наем зала и други свързани с 

логистиката по организиране на посещението -  

за екипа и членовете на колективния върховен 

орган във връзка с прилагането на стратегията 

за местно развитие 

услуга 

 

 

 

 
Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП 

17 000.00   

 

 

 

 
 

МВВ Консулт ООД 

гр. София 

5 Проучване и анализ на територията - 1 бр. услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

4 010.00 
Януари 2018 г. – 

Декември 2018 г. 

Неприложимо 

 

Етнопроект ООД 

гр. София 

6 

Поддържане на електронната страница на 

Сдружение Местна Инициативна Група – 
Берковица и Годеч - уеб сайт с домейн: 

www.mig-bg.org 

услуга 

Директно 

възлагане  
чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

1 440.00 
Януари 2018 г. – 
Декември 2018 г. 

Неприложимо 
 

 
Рубиком ООД 

гр. Берковица 

7 
Изработване на рекламни материали 

включващи: 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4,  

т. 3 от ЗОП 

11 574.00 
Януари 2018 г. – 

Декември 2018 г. 

Неприложимо 

 

Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 

7.1 

Отпечатване на Наръчници за потенциални 

получатели на финансова помощ за подготовка 

на проекти по Стратегията за ВОМР - 7 мерки 

х 100 бр., формат А4 – общо 700 бр. 

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

5 250.00 

 
  

Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 

7.2 Изработване на рекламни химикалки – 500 бр.  услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

780.00   
Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 

7.3 

Изработване на рекламни календари - стенни, 
цветни /тип три секции / брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и ЕС – 200 бр.  

услуга 

Директно 
възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

888.00   

Дигитале ЕООД 
гр. Берковица 

http://www.mig-bg.org/


 

 

4 

 

№ Предмет 

Обект 

/строителство, 

доставка, 

услуга/ 

Вид процедура 

 и правно 

основание 

Прогнозна 

стойност на 

обществената 

поръчка 

 (в лева с ДДС) 

Номер, дата и вид 

на акта за 

стартиране на 

обществената 

поръчка/прогнозна 

дата на стартиране 

(за планираните 

ОП) 

Номер и дата 

на договор за 

обществена 

поръчка 

(в случай, че е 

подписан) 

Предложение за 

изпълнител 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

7.4 

Изработване на рекламни чаши - керамични, 

брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС 

– 100 бр.  

услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

972.00   

Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 

7.5 

Изработване на рекламни папки брандирани 

със символите на МИГ, ПРСР и ЕС, Картон: 

А4 – 500 бр.  

услуга 

Директно 
възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

1 260.00   

Дигитале ЕООД 
гр. Берковица 

7.6 Изработване на конферентни чанти – 150 бр.  услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

2 250.00   

Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 

7.7 
Изработване на рекламни ключодържатели – 

100 бр. 
услуга 

Директно 

възлагане  

чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

174.00   

Дигитале ЕООД 

гр. Берковица 

8 

Разработване  на Наръчници за потенциални 

получатели на финансова помощ за подготовка 

на проекти по Стратегията за ВОМР 
/разработване на 7 бр. наръчници за 7 мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ- чл. 9, ал. 3, т.2, 

б."е" 

услуга 

 

Директно 

възлагане  
чл. 20, ал. 4, т. 3 

от ЗОП 

4 970.00 
Януари 2018 г. – 
Декември 2018 г. 

Неприложимо 
 

 

Албена Искиджийска 

гр. София 

 

 

      Представляващ възложителя: подпис и печат 

                 инж. Милчо Михайлов Доцов 

                       Председател на Сдружение “Миг - Берковица и Годеч” 

              трите имена, длъжност 

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


