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

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
№ 67/15.10.2018 г.
Днес, 15.10.2018 г. от 17:00 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. Определяне на състава на Комисията за подбор на проектни предложения и вземане на
решение за съответствие на квалификацията и професионалната компетентност на
предложените за председател, секретар, членове с право на глас, както и наблюдатели и
помощник-оценители във връзка с оценка на проектни предложения, подадени по
процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-19.024 по мярка 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 2014–2020 г.
2. Обсъждане и приемане на Индикативнa годишна работна програма за прием на проекти
за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч.
На заседанието на УС присъстват:
инж. Милчо Доцов
Иван Димитров
Гроздан Генов
Красимир Райков
Радослав Асенов - 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: Петя Димитрова, Бориславка Костова,
Петя Борисова и Диляна Иванова.
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:
Г–жа Петя Димитрова запозна членовете на УС с получено писмо от Министерство на
земеделието, храните и горите с вх. № 40/11.10.2018 г., във връзка с участието на
наблюдатели в работата на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.024 по мярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч,
с което Управляващия орган по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 няма
възможност да излъчи наблюдатели без право на глас за оценителните сесии на проектни
предложения по мярката.
На членовете на УС бе представен Списъка на одобрените външни експерти–оценители по
Протокол № 58/16.08.2017 г., заявили участие в комисия за подбор на проектни
предложения (КППП) по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на
„МИГ–Берковица и Годеч”, както и Списъка от оценители от състава на Общото събрание
на МИГ–Берковица и Годеч заявили участие в Комисия за подбор на проектни
предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч, одобрени с
Протокол № 66/25.09.2018 г.
След разглеждане на кандидатурите и преценка на квалификацията и професионалната
компетентност, Управителният съвет на Сдружение „МИГ–Берковица и Годеч” взе
следните решения:
РЕШЕНИЕ №1:
Одобрява Комисия за подбор на проектни предложения, както и помощник-оценители и
резервни членове, както следва:
Състав на комисията:
1. Петя Петрова Димитрова – председател на КППП /без право на глас/;
2. Диляна Славейкова Иванова – секретар на КППП /без право на глас/;
3. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт – оценител /с право на глас/;
4. Надя Стефанова Грудева – външен експерт – оценител /с право на глас/;
5. Надя Асенова Тодорова – оценител от ОС – представител на нестопански сектор /с право
на глас/;
Помощник оценители:
1. Бориславка Петрова Костова – служител на „МИГ – Берковица и Годеч“;
2. Петя Фиделова Борисова – служител на „МИГ – Берковица и Годеч“;
Резервни членове:
1. Даниела Асенова Салкина – външен експерт – оценител /с право на глас/;
2. Николинка Николова Димова – външен експерт – оценител /с право на глас/;
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3. Людмила Йорданова Филипова – оценител от ОС – представител на нестопански сектор
/с право на глас/;
УС счита, че за пълния състав на КППП е налице съответствие на квалификацията и опита
със съответната операция по Процедура за подбор на проектни предложения за представяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001–19.024 по мярка 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 2014–2020 г.
РЕШЕНИЕ №2:
Възлага на Председателя на УС на МИГ, инж. Милчо Доцов да определи със заповед и
назначи КППП по процедура № BG06RDNP001-19.024 по мярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“, като определи конкретните задачи за изпълнение.
Начин на гласуване – явно.
За – 5 гласа; (Радослав Асенов – гласува по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от Устава на
Сдружението);
Против – няма; Въздържали се – няма.

По втора точка от дневния ред:
Г–жа Петя Димитрова запозна подробно членовете на УС с предложението за Индикативна
годишна работна програма за прием на проекти за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица
и Годеч.
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 Индикативна годишна работна
програма за прием на проекти за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч.
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Начин на гласуване – явно.
За – 5 гласа; (Радослав Асенов – гласува по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от Устава на
Сдружението);
Против – няма; Въздържали се – няма.
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

………………………………

Иван Димитров

………………………………

Красимир Райков

………………………………

Гроздан Генов

………………………………
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