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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ “МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 69/19.12.2018 г. 

 

Днес, 19.12.2018 г. от 13:00 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. Обсъждане и приемане на първо изменение на индикативна годишна работна програма 

за прием на проектни предложения за 2019 г. по Стратегия за ВОМР на „МИГ – 

Берковица и Годеч“; 

2. Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР,  

насоки за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“; 

3. Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР,  

насоки за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти“;  

4. Насрочване на заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ – Берковица и 

Годеч, на основание чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружението; 

5. Вземане решение за сключване на договор за проектно предложение BG05SFOP001-

2.009-0131 с наименование „Повишаване на 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 от 

Оперативна програма „Добро управление“. 

6. Разни. 

 

На заседанието на УС присъстват: 

инж. Милчо Доцов  

Радослав Асенов  
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Весислава Методиева 

Страхил Симов 

Иван Димитров 

Гроздан Генов 

Красимир Райков 

 

На заседанието присъстват и служителите на МИГ – Берковица и Годеч: Петя Димитрова, 

Бориславка Костова 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 запозна подробно членовете на УС с предложението за първо 

изменение на индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 

2019 г. по Стратегия за ВОМР 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 Първо изменение на Индикативна 

годишна работна програма за прием на проекти за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и 

Годеч. 

Начин на гласуване – явно.  

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

 

По втора 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 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“.  

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

РЕШЕНИЕ: 
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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 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ ; 

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 трета точка от дневния ред: 

Членовете на УС се запознаха с документите, включващи обява, насоки за кандидатстване и 

образци на документи по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“. 

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

РЕШЕНИЕ: 

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 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 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 
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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 четвърта точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ обсъдиха предложения за свикване на редовно заседание на Общото 

събрание на сдружението и определяне на дневен ред. 

На членовете на УС бе предоставена възможност за изказване на мнения и задаване на 

въпроси. 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. На основание чл. 16, ал. 1 от Устава на МИГ – Берковица и Годеч, свиква заседание на 

Общото събрание на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч за 17 януари 2019 г. (четвъртък) 

от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица. При липса на 

кворум на основание чл. 17 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе 1 (един) час 

по-късно на същото място, независимо от броя на явилите се членове.  

2. Одобрява предложения проект за дневен ред. 

Начин на гласуване – явно.  

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

 

По пета точка от дневния ред: 

Членовете на УС се запознаха с постъпило писмо от Ръководителя на УО на ОПДУ за 

одобрение и подготовка на документи за сключване на административен договор за проектно 

предложение BG05SFOP001-2.009-0131 с наименование „Повишаване на 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. Кандидат по процедурата е МИГ-Берковица и Годеч с партньори 

Община Берковица и Община Годеч. 
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Членовете на УС обсъдиха възможностите за финансиране на дейностите по проекта с 

одобрен бюджет на обща стойност от 51 440,00 лева и срок на изпълнение 9 месеца. Обсъдени 

бяха също възможностите за използване на авансово и междинни плащания по процедурата. 

Предвид краткия срок за изпълнение на проекта беше направено предложение от г-н Милчо 

Доцов – Председател на УС, Общини Берковица и Годеч – партньори по проекта да 

подпомогнат изпълнението на дейностите с безлихвени заеми. Г-н Асенов се съгласи с 

направеното предложение за предоставяне на безлихвен заем от двете Общини. Г-н Доцов 

предложи Община Берковица да подпомогне финансирането на проекта с безлихвен заем от 

30 000,00 лв., а Община Годеч с безлихвен заем от 20 000,00 лева. 

 

След направените разисквания, Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и 

Годеч” взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Възлага на Председателя на УС на МИГ да сключи административен договор за проектно 

предложение BG05SFOP001-2.009-0131 с наименование „Повишаване на 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 от Оперативна програма „Добро управление“. 

2. Да бъдат внесени писма до кметовете на общини Берковица и Годеч за финансово 

обезпечение, чрез предоставянето на безлихвени заеми, на административния договор за 

изпълнение на проектно предложение BG05SFOP001-2.009-0131 с наименование 

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

мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на общини 

Берковица и Годеч“, както следва: Община Берковица да предостави финансов ресурс 

(безлихвен заем) в размер на 30 000 лв., а Община Годеч да предостави финансов ресурс 

(безлихвен заем) в размер на с 20 000 лв. Средствата ще бъдат възстановени на двете общини 

след верифициране на разходите и възстановяването им от оперативната програма. 

Начин на гласуване – явно.  

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

 

По шеста точка от дневния ред: 

В т. Разни не бяха поставени за обсъждане въпроси и решения не бяха взети. 
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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  ……………………………… 

Весислава Методиева  ………………………………  

Страхил Симов  ………………………………  

Иван Димитров  ………………………………  

Гроздан Генов  ……………………………… 

Красимир Райков  ………………………………  

 

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


