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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 72/26.02.2019 г. 

Днес, 26.02.2019 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. Удължаване на срока за прием на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.090 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

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 вземане на решение за изменение на решение 1 от заседание на УС по 

Протокол № 70/17.01.2019 г. за изменение на Списък на одобрени изпълнители на 

планираните дейности за 2019 г. по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. от ПРСР 

2014-2020 г.; 

3. Обсъждане на необходимостта на промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица 

и Годеч; 

4. Обсъждане и приемане на второ изменение на индикативна годишна работна програма за 

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

и Годеч“; 

5. Разни. 

На заседанието на УС присъстват: 

инж. Милчо Доцов     

Иван Димитров   

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. 

Радослав Асенов - заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на 

основание чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч.   
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На заседанието присъстват и служителите на МИГ: Латинка Симова, 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 – Експерт по прилагане на СВОМР, информира членовете на УС, че 

крайният срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.090 

„МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР 

на МИГ–Берковица и Годеч изтича в 17:00 часа на 27.02.2019 г., като към момента в 

системата ИСУН 2020 не са постъпили проектни предложения. Членовете на УС бяха 

запознати с правната възможност, уредена в разпоредбата на чл. 11, ал. 5, т. 2 от 

Постановление № 162 от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., според която срокът за подаване на 

проектни предложения може да се удължи, когато в срок до три дни преди изтичането на 

срока, посочен в обявата за откриване на процедурата чрез подбор, няма постъпили проектни 

предложения или всички проектни предложения са оттеглени. 

 

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

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Удължава срока за прием на проектни предложение  по процедура BG06RDNP001-

19.090 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР 

на МИГ–Берковица и Годеч до 17:00 часа , на 15.03.2019 г., на основание чл. 11, ал. 5, т. 2 от 

Постановление № 162 от 2016 г.  

2. Одобрява промени в Насоки за кандидатстване, включващи Условия за 

кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проектни предложения и Обява за 

прием на проектни предложения по процедура за прием № BG06RDNP001-19.090 „МИГ-

Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, утвърдени със Заповед № 03/26.09.2018 



                                                             

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/                                                                                                                                                                  

3 
 

г., касаещи промяната в крайния срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа 

на 15.03.2019 г.,  

3. Възлага на Председателя на УС да предприеме необходимите действия във връзка с 

удължаване срока на приема. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа (Радослав Асенов и Весислава Методиева – гласуват по телефона, съгл. 

чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружението); 

Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Г-жа Бориславка Костова – Счетоводител на МИГ, запозна членовете на УС с 

предложението за частично изменение на приетия с Протокол № 70/17.01.2019 г. на УС на 

Сдружението, Списък на планираните дейности и разходи за 2019 г., представляващи малки 

обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 18 от Вътрешните 

правила за управление на цикъла на обществените поръчки на Сдружение „Местна 

инициативна група - Берковица и Годеч” в т. 6:  Поддържане на електронната страница на 

Сдружение Местна Инициативна Група – Берковица и Годеч - уеб сайт с домейн: 

www.mig-bg.org, с определен изпълнител Рубиком ООД. Изменението се налага след 

проведен разговор с управителя на фирмата, който е уведомил екипа, че същата ще бъде 

закрита. В тази връзка се прави предложение за нов изпълнител на цитираната по-горе 

дейност - Хербалкан ЕООД, гр. Берковица. 

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

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява изменение в т. 6: Поддържане на електронната страница на Сдружение Местна 

Инициативна Група – Берковица и Годеч - уеб сайт с домейн: www.mig-bg.org 5 на Списък на 

планираните дейности и разходи за 2019 г., представляващи малки обществени поръчки на 

стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 18 от Вътрешните правила за управление на 

цикъла на обществените поръчки на Сдружение „Местна инициативна група - Берковица и 

Годеч” и определя за изпълнител Хербалкан ЕООД, гр. Берковица. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа (Радослав Асенов и Весислава Методиева – гласуват по телефона, съгл. 

чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружението); 

Против – няма;  Въздържали се – няма. 
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По трета точка от дневния ред: 

Г-жа Петя Димитрова – Експерт по прилагане на СВОМР, запозна подробно членовете на УС 

с необходимостта от промяната в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна 

група – Берковица и Годеч“. Промяната се налага във връзка със следната констатирана 

необходимост и мотиви: 

 При провеждането на информационни срещи с местната общност и заинтересовани 

страни от територията на МИГ е установена необходимост от прилагане на 

инвестиции по повече от една мярка от СВОМР от потенциални кандидати. В СВОМР 

на МИГ към момента не е допустимо кандидатстването по повече от една мярка, но 

част от проектите имат белезите на интегрирани проекти. 

 След проведен прием по мярка 4.1 - необходимост от скала на вече одобрен критерий 

– критерий № 7. Проектът води до създаване на заетост. 

 В стратегията не е уреден въпросът за класирането на проектни предложения, 

получили еднакъв брой точки на етап Техническа оценка, включително и при 

недостатъчен наличен бюджет за финансиране на всички подадени проектни 

предложения получили равен брой точки. 

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

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява предложението за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ по Споразумение 

№ РД 50-141/21.10.2016 г., като възлага на Екипа на МИГ да подготви предложение за 

промяна, което да бъде внесено за разглеждане и одобрение на предстоящо заседание на 

Общото събрание на МИГ – Берковица и Годеч. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа (Радослав Асенов и Весислава Методиева – гласуват по телефона, съгл. чл. 27, 

ал. 2 от Устава на Сдружението); 

Против – няма;  Въздържали се – няма. 

По четвърта точка от дневния ред: 

Г–жа Петя Димитрова – Експерт по прилагане на СВОМР, запозна подробно членовете на 

УС с предложение за второ изменение на индикативна годишна работна програма за прием 

на проектни предложения за 2019 г. по Стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч.  
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Промяна се налага във връзка с проведен прием на проектни предложения по мярка 4.2 и 

наличен остатък на средства по мярката. Предложена е и промяна в сроковете за прием по 

мярка 4.1, като предложението е в рамките на 2019 г. да бъдат реализирани два приема на 

проекти: 1-ви прием да бъде реализиран в периода 29 април – 5 юли с разполагаем бюджет 

500 000 лева и 2-ри прием да бъде реализиран след промяна в стратегията с начало 1 ноември 

2019 – край 10 януари 2020 г. с разполагаем бюджет 100 000 и неусвоените остатъци от 

предходни приеми. 

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 Второ 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 – 6 гласа (Радослав Асенов и Весислава Методиева – гласуват по телефона, съгл. чл. 27, 

ал. 2 от Устава на Сдружението); 

Против – няма;  Въздържали се – няма. 

По пета точка от дневния ред: 

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито 

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: 

Иван Димитров  ………………………………  

Красимир Райков  ……………………………… 
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Страхил Симов  ……………………………… 

Радослав Асенов  ………………………………  

Весислава Методиева  ……………………………… 

 


