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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ “МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 68/23.11.2018 г. 

 

Днес, 23.11.2018 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. Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 4/15.10.2018 г. на Председателя на УС на МИГ – 

Берковица и Годеч, за оценка на проектни предложения подадени по процедура за подбор 

на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова № BG06RDNP001-

19.024 „МИГ-Берковица и Годеч“-мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч по подмярка 19.2 „Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020г. 

2. Обсъждане и вземане на решение относно разходи за застраховки на активи на 

сдружението, и в частност на служебен автомобил Дачия М4882ВС; 

3. Разни. 

На заседанието на УС присъстват: 

инж. Милчо Доцов  

Радослав Асенов  

Весислава Методиева   

Страхил Симов   

Иван Димитров    

Гроздан Генов 

Красимир Райков 

   

На заседанието присъстват и служителите на МИГ: Петя Димитрова, Петя Борисова и Диляна 

Иванова. 

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

обявения дневен ред. 

По първа точка от дневния ред: 

Г-жа Петя Димитрова – експерт на МИГ и Председател на Комисията, запозна 

членовете на УС с Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.024-S1-RR3 на КППП за 
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оценителна сесия № BG06RDNP001-19.024-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- 

мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР и с резултатите 

от оценката.  

Членовете на УС на МИГ подробно обсъдиха Оценителния доклад, в резултат на което 

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

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед № 4/15.10.2018 г. на Председателя на УС на МИГ – Берковица и Годеч, 

за оценка на проектни предложения подадени по процедура за подбор на проектни 

предложения за представяне на безвъзмездна финансова № BG06RDNP001-19.024 „МИГ-

Берковица и Годеч“-мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за 

ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от ПРСР 2014-2020г. 

 

Начин на гласуване – явно.  

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

 

По втора точка от дневния ред: 

Съгласно действащата нормативна уредба, активите предмет на подпомагане, 

придобити по Договор № РД 50-86/13.06.2012 г. за изпълнението на Стратегията за местно 

развитие от местната инициативна група, се застраховат в срок до 5 години след сключване на 

договора за финансиране. С изтичането на 5 годишния период на мониторинг, отпада 

задължението на МИГ да застрахова и активите, закупени през предишния програмен период.  

ДФЗ-РА няма да възстановява разходи за застраховки, които не са задължителни по 

силата на Наредба № 1. Поради изложените обстоятелства, застраховането на служебен 

автомобил (застраховка Автокаско), както и имуществени застраховки на активи, закупени 

през периода на ПРСР 2007-2013г., през следващите години може да бъде само за сметка на 

бюджета на МИГ – Берковица и Годеч или да не бъдат подновявани същите. 

В резултат от проведеното обсъждане, Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица 

и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Взема решение за продължаване на застраховка автокаско на служебен автомобил Дачия 

М4882ВС.  

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – няма. 
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По трета 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. Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.024-S1-RR3 на КППП за оценителна сесия № 

BG06RDNP001-19.024-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР“ 

 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  ………………………………  

Членове: 

Радослав Асенов  ……………………………… 

Весислава Методиева  ………………………………  

Страхил Симов  ………………………………  

Иван Димитров  ………………………………  

Гроздан Генов  ……………………………… 

Красимир Райков  ………………………………  

 

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

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

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

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

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

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

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


