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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 66/25.09.2018 г. 

 

Днес, 25.09.2018 г. от 15:00 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. Провеждане на процедура за избор и подбор за създаване на база данни от оценители 

от състава на Общото събрание на МИГ-Берковица и Годеч за участие в Комисия за 

подбор на проекти по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и 

Годеч; 

2. Обсъждане и одобрение на Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи 

за 2019 г. по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно 

развитие" на „МИГ – Берковица и Годеч“, изготвено по образец съгл. приложение № 

3, във връзка с чл.12, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.; 

3. Обсъждане и приемане на трето изменение на Индикативна годишна работна 

програма на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни предложения по 

Стратегия за ВОМР за 2018 г. 

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

насоки за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

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

насоки за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“; 

6. Вземане на решение за кандидатстване с проект: „Повишаване гражданското 

участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната 

политика за развитие на туризма на територията на общини Берковица и Годеч“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите 

на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ към 

Оперативна програма „Добро управление“. 

7. Разни 
 

На заседанието на УС присъстват: 

инж. Милчо Доцов  

Радослав Асенов 

Иван Димитров 

Гроздан Генов 
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Красимир Райков 

Страхил Симов  

 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 присъстват и служителите на МИГ: Латинка Симова, Диляна Иванова, 

Бориславка Костова и Петя Димитрова. 

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

обявения дневен ред. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Г-жа Латинка Симова запозна членовете на УС със списъка на постъпилите заявления от 

членове на Общото събрание на Сдружението, които желаят да се включат в Комисия/и за 

подбор на проектни предложения (КППП), във връзка с публикувана на сайта на МИГ-а, 

обява за набиране на оценители. Съгласно чл. 51 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г., не по-

малко от 1/3 от членовете с право на глас на КИПП трябва да са членове на колективния 

върховен орган на МИГ. Постъпилите заявления отговарят на минималните изисквания, 

поставени в обявата за образование, професионален опит и др., в едно с необходимите 

приложени документи.  

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

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява подадените заявления от членове на Общото събрание на Сдружението, които да 

бъдат включени в Комисия/и за подбор на проектни предложения (КППП), съгласно 

приложен списък. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;   

Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Г-жа Бориславка Костова запозна членовете на УС със Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за местно развитие" на МИГ – Берковица и Годеч, изготвено по образец съгл. 

Приложение № 3 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. и даде подробни разяснения по т. ІІІ от 

Заявлението - БЮДЖЕТ.  
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Членовете на УС разгледаха и обсъдиха в детайли представеното заявление. 

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

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 12, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, 

Управителният съвет на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч прие единодушно и без 

възражения Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" на МИГ – 

Берковица и Годеч. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;   

Против – няма; Въздържали се – няма. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Г-жа Петя Димитрова запозна подробно членовете на УС с предложението за трето 

изменение на Индикативна годишна работна програма по мярка 19.2 за прием на проектни 

предложения по Стратегия за ВОМР за 2018 г.  

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 трето изменение на Индикативна 

годишна работна програма за прием на проектни предложения по мерките от Стратегия за 

ВОМР за 2018 г.  

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;   

Против – няма; Въздържали се – няма. 

По четвърта точка от дневния ред: 
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Г-жа Петя Димитрова запозна членовете на УС с документите, включващи обява, насоки за 

кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.  

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

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 19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ; 

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 пета точка от дневния ред: 

Г-жа Петя Димитрова запозна членовете на УС с документите, включващи обява, насоки за 

кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. 

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

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 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 



                                                             

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/                                                                                                                                                                  

5 

 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“; 

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 шеста точка от дневния ред: 

Г-н Доцов- Председател на УС, запозна членовете с постъпилото от екипа предложение за 

кандидатстване с проект: „Повишаване гражданското участие в процесите на 

формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на 

територията на общини Берковица и Годеч“ по Процедура BG05SFOP001-2.009 

„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“ към Оперативна програма „Добро управление“. 

Г-жа Петя Димитрова- експерт, разясни условията за кандидатстване и изпълнение по 

проекта, както представи разработените цели, дейности и очакваните резултати. Екипът на 

МИГ-Берковица и Годеч е изпратил покани за  партньорство да Община Берковица и 

Община Годеч за включване в проекта. След решение на Общинските съвети ще бъдат 

определени и окончателно партньорите по проекта. След обсъждане на възможностите за 

кандидатстване и реализиране на проекта, Управителният съвет на Сдружение „МИГ – 

Берковица и Годеч” на основание чл.25 ал.1 т10 от Устава на МИГ взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Взема решение за кандидатстване с проект: „Повишаване гражданското участие в 

процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на 

туризма на територията на общини Берковица и Годеч“ по Процедура BG05SFOP001-2.009 

„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“ към Оперативна програма „Добро управление“. 

Екипът на МИГ да подготви и подаде проектно предложение в съответните срокове. 
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Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;   

Против – няма; Въздържали се – няма. 

 

Приложения:  

1. Списък на одобрени оценители от състава на Общото събрание на МИГ-Берковица и 

Годеч за участие в Комисия за подбор на проекти по мерки, включени в Стратегията 

за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч; 

2. Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" на „МИГ – 

Берковица и Годеч“, изготвено по образец съгл. приложение № 3, във връзка с чл.12, 

ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.; 

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

предложения по Стратегия за ВОМР за 2018 г. /трето изменение/ 

 

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

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

 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  ………………………………  

Членове: 

Радослав Асенов  ……………………………… 

Страхил Симов  ………………………………  

Иван Димитров  ………………………………  

Красимир Райков  ………………………………  

Гроздан Генов  ……………………………… 

Весислава Методиева  ……………………………… 


