ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

П Р О Т О К О Л
ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

№ 65/18.07.2018 г.
Днес, 18.07.2018 г. се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на Сдружение
МИГ – Берковица и Годеч.
На основание чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, членовете на
Управителния съвет на Сдружението:
1. инж. Милчо Доцов
2. Радослав Асенов
3. Весислава Методиева
4. Страхил Симов
5. Иван Димитров
6. Красимир Райков
7. Гроздан Генов
взеха решения неприсъствено по следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. 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”;
2. Обсъждане и вземане на решение за изменение на решение 3 от заседание на УС по
Протокол № 61/22.01.2018 г., свързано със Списък на одобрени изпълнители на планираните
дейности по Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014 – 2020 г.
Всички членове на Управителния съвет на Сдружението са предварително уведомени за
начина на провеждане на заседанието и дневния ред и са изразили съгласие относно
неприсъствено вземане на решения по обявения дневния ред.
Материалите за неприсъственото заседание и вземане на решения от Управителния съвет на
Сдружението са изпратени на членовете му по електронна поща и включват:
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/
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1. 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”.
2. Предложение за изпълнител на планирана дейност с предмет: Организиране и
провеждане на обучения, във връзка със Списък на одобрени изпълнители на
планираните дейности по Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014 –
2020 г.
По точка 1 от дневния ред:
След запознаването с материалите по дневния ред, Управителният съвет на Сдружение МИГ –
Берковица и Годеч, на основание Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2,
прие единодушно и без възражения следните
РЕШЕНИЯ:
1. На основание чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2,
одобрява 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”;
2. На основание чл. 46а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на
подмярка 19.2, възлага на служителите на МИГ да подготвят в ИСУН процедура за прием на
проекти в съответствие с одобрената обява по чл. 46, ал. 1 и насоките за кандидатстване,
включително относимите документи по приложение № 11, за което да информират с писмо
УО на ПРСР 2014 - 2020 г. не по-късно от 20 работни дни преди началния срок за прием на
проектни предложения и да публикуват обявата по чл. 46, ал. 1 на интернет страницата на
МИГ и най-малко в един местен вестник или друга местна медия, както и на общодостъпно
място пред офиса на МИГ и сградите на общинските администрации на територията на МИГ
не по-късно от 3 работни дни след активирането в ИСУН.
Начин на гласуване – явно.
За – 7 гласа; Против – няма; Въздържали се – няма.
По точка 2 от дневния ред:

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/
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Във връзка с изпратена покана за представяне на оферта с предмет: „Организиране и
провеждане на обучения“ и получен отказ от „МВВ Консулт“ ООД, поради невъзможност от
извършване на услугата, се налага избор на нов изпълнител.
След запознаването с причините довели до отказа, Управителният съвет на Сдружение МИГ –
Берковица и Годеч, прие единодушно и без възражения следните
РЕШЕНИЯ:
1. Отпада под-дейност „Подготовка и провеждане на 1 брой обучение с практическа
насоченост на територията на МИГ от Европейския съюз /ЕС/ във връзка с обмяна на опит
и запознаване с добри практики по прилагане на Стратегията за ВОМР - за 16 човека от
екипа /персонал и членове на УС/ и членовете на колективния върховен орган за 4 дни“.
2. Изменя решение 3 от заседание на УС по Протокол № 61/22.01.2018 г., свързано със
Списък на одобрени изпълнители на планираните дейности по Споразумение № РД 50–
141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014 – 2020 г., като определя нов изпълнител „Продуцентска
къща Оникс Диджей“ ЕООД за провеждане на останалите обучения.
Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на
Сдружение с нестопанска цел МИГ – Берковица и Годеч, в три еднообразни екземпляра.

Председател на УС:
инж. Милчо Доцов

……………П*……………

Членове:
Радослав Асенов

……………П*……………

Весислава Методиева

……………П*……………

Страхил Симов

……………П*……………

Иван Димитров

……………П*……………

Красимир Райков

……………П*……………

Гроздан Генов

……………П*……………

*Заличена информация съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
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