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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 77/08.05.2019 г. 

 

Днес, 08.05.2019 г., се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч. 

На основание чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, 

членовете на Управителния съвет на Сдружението: 

1. инж. Милчо Доцов  

2. Радослав Асенов  

3. Весислава Методиева    

4. Страхил Симов   

5. Иван Димитров   

6. Красимир Райков   

7. Гроздан Генов  

взеха решения неприсъствено по следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.  Удължаване срока за оценка на постъпилите проектни предложения, подадени по 

процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.191 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“ 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. и дейността на Комисията за подбор на проектни 

предложения (КППП), утвърдена с решение на УС по протокол № 74/01.04.2019 г. 

Всички членове на Управителния съвет на Сдружението са предварително уведомени за 

начина на провеждане на заседанието и дневния ред и са изразили съгласие относно 

неприсъствено вземане на решения по обявения дневния ред.  



                                                             

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/                                                                                                                                                                  

2 
 

Иван Димитров - член на УС е депозирал самоотвод във връзка с гласуванията по процедура 

№ BG06RDNP001-19.191 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 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, който е одобрен по протокол № 74/01.04.2019 г.  

Във връзка с чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел МИГ – Берковица и 

Годеч, Иван Димитров няма да участва в гласуването по настоящия дневен ред и ще 

подпише без възражения настоящия протокол. 

Мотиви: 

В процеса на оценка на проектните предложения на етап „Административно съответствие и 

допустимост“, КППП е установила липса и/или друга нередовност в проектните 

предложения, подадени по процедурата. До кандидатите са изпратени уведомителни писма 

за установените нередовности, които в 7 дневен срок е необходимо да отстранят.  

В указания срок са постъпили отговори от Кандидатите. Извършена е и проверка на място на 

проектите, включващи инвестиции в строителни дейности и/или по препоръка на 

оценителите. След последваща проверка от страна на КППП въз основа на представените 

допълнителни данни от Кандидатите и във връзка с извършените проверки на място се 

налага повторно изискване на допълнителна информация от кандидатите на етап АСД.  

Постъпило е Уведомително писмо от Председателя на КППП с вх. № 24/07.05.2019 г., 

назначена със заповед № 06/01.04.2019 г., с искане за удължаване на срока на процедурата 

по оценка № BG06RDNP001-19.191-S1 с горепосочените мотиви. 

 

По първа точка от дневния ред: 

След подробно запознаване с мотивите в Уведомително писмо от Председателя на КППП с 

вх. № 24/07.05.2019 г. във връзка с процедура по оценка № BG06RDNP001-19.191-S1 на 

мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на 

МИГ–Берковица и Годеч, членовете на УС приеха единодушно и без възражения следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. УС счита, че е налице необходимост от удължаване на срока за оценка на проектни 

предложения по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ в срок 

не по-късно от 27.05.2019 г.; 
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2. Възлага на Председателя на УС на МИГ, инж. Милчо Доцов, със заповед да удължи срока 

за оценка по процедура № BG06RDNP001-19.191-S1 по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ 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. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – няма. 

В гласуването не участва Иван Димитров – член на УС, поради подаден и одобрен 

самоотвод, одобрен от УС по протокол № 74/01.04.2019 г. 

 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на 

Сдружение с нестопанска цел МИГ – Берковица и Годеч, в три еднообразни екземпляра. 

 

 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  

Членове: 

Красимир Райков  

Гроздан Генов  

Радослав Асенов  

Страхил Симов  

Весислава Методиева  

Иван Димитров  

Заличено съгласно ЗЗЛД


