
                                                             

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/                                                                                                                                                                  

1 
 

 

П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 76/02.05.2019 г. 

 

Днес, 02.05.2019 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. Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 03/18.03.2019 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 помощ 

№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 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

2. 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 № BG06RDNP001-19.219 “МИГ–Берковица и Годеч: 19.2–8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти” 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.; 

3. Обсъждане и приемане на промени в индикативно разпределение на средствата по мярка 

19.2 за прием на проектни предложени за периода на изпълнение на СВОМР за 2019 г.; 

4. Разни. 

 

На заседанието на УС присъстват: 

 инж. Милчо Доцов  

 Иван Димитров   

 Красимир Райков   

 Гроздан Генов  
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Страхил Симов – 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, Петя Димитрова, 

Бориславка Костова, Диляна Иванова и Петя Борисова. 

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

обявения дневен ред. 

По първа точка от дневния ред: 

Г-жа Бориславка Костова – счетоводител на МИГ и Председател на Комисията, запозна 

членовете на УС с Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.090-S1-RR6 на КППП за 

оценителна сесия № BG06RDNP001-19.090-S1 по процедура „МИГ–Берковица и Годеч“ – 

мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР и с резултатите от 

оценката.  

Членовете на УС на МИГ подробно разгледаха Оценителния доклад, в резултат на което се 

взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрява Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена 

със Заповед № 03/18.03.2019 г. на Председателя на УС на МИГ – Берковица и Годеч, за 

оценка на проектни предложения подадени по процедура за подбор № BG06RDNP001–19.090 

„МИГ–Берковица и Годеч“ – мярка 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. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа; Против – няма;  Въздържал се – Страхил Симов (гласувал по телефона, съгл. чл. 

27, ал. 2 от Устава на Сдружението); 

 

По втора точка от дневния ред: 

По втора точка от дневния ред, г–н Милчо Доцов информира че е постъпило заявление за 

самоотвод до УС на МИГ–Берковица и Годеч от Гроздан Генов – член на УС, на основание   

чл. 63 и чл. 65 от „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество“ (ЗПКОНПИ), във връзка с процедура № BG06RDNP001-19.219 

„МИГ–Берковица и Годеч: 19.2–8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” 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. Мотивът за 
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самоотвод е наличието на частен интерес с един от кандидатите по процедурата – 

„ЕНЕРГОИМПЕКС“ ООД, гр. Берковица, с подадено проектно предложение № 

BG06RDNP001-19.219-0001 от 26.04.2019 г. Заявлението за самоотвод е с входящ № 

23/30.04.2019 г. Предложено бе съгласно чл. 63, ал.1 от ЗПКОНПИ, това обстоятелство да 

бъде отразено в протокола, а заявителят да не участва във вземане на решения по 

процедурата – одобряване състав на КППП и оценителен доклад на същата. Предложението 

бе подложено на гласуване и одобрено. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа (Страхил Симов – гласувал по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от Устава на 

Сдружението); Против – няма;  Въздържали се – няма. 

В гласуването не участва – Гроздан Генов – подал самоотвод. 

 

Г–жа Латинка Симова запозна членовете на УС с получено писмо от Министерство на 

земеделието, храните и горите с вх. № 22/16.04.2019 г., във връзка с участието на 

наблюдатели в работата на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.219 по мярка 19.2–8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти” от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч, с което 

Управляващият орган по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 няма 

възможност да излъчи наблюдатели без право на глас за оценителната сесия на проектни 

предложения по мярката. 

 

На членовете на УС бе представен Списък на одобрените външни експерти–оценители по 

Протокол № 58/16.08.2017 г., заявили участие в комисия за подбор на проектни предложения 

(КППП) по мярка 19.2–8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти” от СВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч”, 

както и Списък 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. 

Във връзка с горното, УС взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява състава на Комисия за подбор на проектни предложения, резервни членове на 

комисията и помощник-оценители, както следва: 

 

Състав на комисията: 

1. Латинка Салтирова Симова – председател на КППП, без право на глас; 

2. Надя Асенова Тодорова – секретар на КППП, без право на глас; 

3. Павлина Савова Йончина – външен експерт-оценител, с право на глас; 

4. Красимира Красимирова Боюклиева – Кубинска – външен експерт-оценител, с право на 

глас; 
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5. Ваня Благоева Каменова – член на Колективния върховен орган на МИГ, представител на 

нестопански сектор, с право на глас; 

 

Помощник оценители: 

1. Петя Петрова Димитрова – служител на „МИГ – Берковица и Годеч“; 

2. Петя Фиделова Борисова – служител на „МИГ – Берковица и Годеч“; 

 

Резервни членове: 

1. Правда Колева Димова – външен експерт – оценител, с право на глас; 

2. Николинка Николова Димова – външен експерт – оценител, с право на глас; 

3. Мариета Горкова Дамянова – 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 № BG06RDNP001–19.219 „МИГ–Берковица и Годеч“ – 

мярка 19.2–8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането 

и търговията на горски продукти” 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. Възлага на Председателя на УС на МИГ, инж. Милчо Доцов, със заповед да назначи КППП 

по процедура № BG06RDNP001-19.219 „МИГ–Берковица и Годеч“ – мярка 19.2–8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти”, като определи конкретните задачи за изпълнение, съобразно функциите на 

членовете на КППП. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа (Страхил Симов – гласувал по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от Устава на 

Сдружението); Против – няма;  Въздържали се – няма. 

В гласуването по точка втора, относно състав на КППП не участва Гроздан Генов – член на 

УС, поради подаден и одобрен самоотвод. 

 

По трета точка от дневния ред: 

 

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

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

на проектни предложения за 2019 г. по Стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч.  

Промяна се налага във връзка с проведен прием на проектни предложения по мярка 19.2–7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ и наличен остатък на средства по мярката.  

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

въпроси. 
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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 проекти за 2019 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и 

Годеч. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 5 гласа (Страхил Симов – гласувал по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от Устава на 

Сдружението); Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

 

Постъпило е  предложение на екипа на МИГ за излъчване на представител на Сдружение 

„Местна инициативна група- Берковица и Годеч” за участие в посещение за обмен на добри 

практики в държави-членки на ЕС на лицата заети с подхода ВОМР - представители на МИГ. 

Г-жа Костова запозна УС с предложението и с условията за участие в посещението. След 

обсъждане УС прие следното  

РЕШЕНИЕ: 

Определя  инж. Милчо Михайлов Доцов, в качеството му на Председател на УС на МИГ-

Берковица и Годеч за представител на Сдружение „Местна инициативна група- Берковица и 

Годеч” за участие в посещение за обмен на добри практики в държави-членки на ЕС на 

лицата заети с подхода ВОМР - представители на МИГ, в срока на прилагане на ПРСР за 

периода 2014-2020 г.– ръководители и ключови експерти в рамките на проект „Провеждане 

на обучения за заетите с прилагането на подхода ВОМР и представители на УО на ПРСР и 

ДФЗ – РА и МИГ“., което ще се проведе в периода 18.05.2019г.-22.05.2019г. на територията 

на Франция и Испания. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – 0. 

В гласуването не участва – инж.Милчо Доцов. 

 

 

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  
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Членове: 

Красимир Райков  

Гроздан Генов  

Иван Димитров  

Страхил Симов  

Заличено съгласно ЗЗЛД


