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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 80/30.05.2019 г. 

 

Днес, 30.05.2019 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. Одобряване на обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР,  насоки 

за кандидатстване и образци на документи по процедура № BG06RDNP001-19.284 „МИГ - 

Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

2. Частично оттегляне на заявка за плащане № 12/19/4/0/00025/3/07 от 24.01.2019 г. за 

периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г., в частта Разходи за възнаграждения и осигуровки, 

дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагане на стратегията /оценители, 

консултанти, външни експерти/, в размер на 1 360,00 лв., свързани с възнаграждения и 

осигурителни вноски на членовете на комисията за подбор на проектни предложения по 

оценка на процедура № BG06RDNP001-19.086 „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.  

 



                                                             

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 
 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС предварително са запознати с документите по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, включващи обява, насоки за кандидатстване и образци на документи към 

тях. 

 

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 процедура № BG06RDNP001-19.284 „МИГ - 

Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

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 – 0. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС предварително са запознати с финансовото състояние на МИГ-Берковица и 

Годеч в момента. Разчетените налични средства за издръжка и изпълнение на неотложните 

дейности на МИГ-Берковица и Годеч са достатъчни за покриване на разходите към 

30.06.2019 г. След тази дата ще бъде застрашено качественото изпълнение на регулярните 
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задължения по реализиране на Стратегията за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч поради 

липсата на финансов ресурс. 

Съгласно Наредба № 1/22.01.2016 г., МИГ е подала заявка за плащане № 

12/19/4/0/00025/3/07 от 24 януари 2019 г. за периода октомври-декември 2018 г. и заявка за 

авансово плащане за 2019 г. № 12/19/4/0/00025/1/03 от 06 март 2019 г., която следва да бъде 

изплатена или мотивирано отказана в срок 30 дни от подаване на същата.  

Във връзка с цитираните разпоредби на Наредба № 1/22.01.2016 г., сроковете за изплащане 

и/или мотивирано отказване на изплащането на предявените горецитирани заявки са 

изтекли. Общини Берковица и Годеч са подкрепили финансово Сдружението, като до 

момента, за изпълнение на Стратегията за ВОМР и обезпечаване на нормалното 

функциониране дейността на МИГ са предоставили средства в общ размер 70 000,00 лв. 

Общините подкрепят финансово сдружението и във връзка с изпълнението на  други 

проекти, като общата сума да гласуваните от Общинските съвети заемни средства за МИГ-

Берковица и Годеч до момента достига общо 120 000,00 лв. За бюджета на такива  малки 

общини е непосилно предоставянето на повече средства. 

Към момента МИГ-Берковица и Годеч не е получила одобрение или отказ на оценителен 

доклад, както и каквато и да е кореспонденция относно процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.024 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР, като оценителният доклад от 

проведената процедура е изпратена на ДФЗ на 26.11.2018 г. Липсата на резултат от 

разглеждане на посочената процедура /тъй като в Заявката ни за плащане за периода 

01.10.2018г. - 31.12.2018 г. са включени разходи за оценители на проектни предложения по 

процедурата/ е всъщност пречка, съгласно правилата на ДФЗ, за изплащане на заявената 

финансова помощ. 

За настоящата 2019 г., Сдружението е планирало изпълнението на редица дейности за 

изпълнение на Стратегията (по одобрен годишен план за 2019 г., съгласно заповед № РД 09-

126 от 08.02.2019 г. на Зам.-министъра и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.), 

включително прием и оценка на проектни предложения по всички мерки. Към момента, част 

от дейностите са забавени за изпълнение, а други не са стартирали, поради недостиг на 

финансови средства за реализирането им.  

На 15.05.2019г. МИГ-Берковица и Годеч е изпратила писмо за съдействие по въпроса до 

ДФЗ , МЗХГ  и други отговорни институции. До момента официален отговор не е получен.  

 

В писмо изх. № 02-1500/11.04.2019г. на ДФЗ е указана възможността при отказ от разходите 

за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с 

прилагане на стратегията /оценители, консултанти, външни експерти/, останалите средства 

по подадените заявки да бъдат изплатени в кратък срок.  

В случай, че се подаде заявката за частичен отказ от възстановяване на разходите в размер на 

1 360,00 лв., извършени  от МИГ-Берковица и Годеч през последното тримесечие на 2018 г., 

свързани с възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на комисията за подбор на 
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проектни предложения по оценка на процедура № BG06RDNP001-19.086 „МИГ-Берковица и 

Годеч“- мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 

средствата за същите в посочената заявка, няма да бъдат възстановени от ДФЗ , а следва да 

бъдат покрити от други приходи и собствени средства / балансови резерви/ на сдружението. 

След обсъждане на създалата се ситуация на липса на финансови средства и възможността за 

финансиране, членовете на УС взеха следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

Възлага на Председателя на УС да оттегли частично заявка за плащане № 

12/19/4/0/00025/3/07 от 24.01.2019 г. за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г., в частта 

Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с 

прилагане на стратегията /оценители, консултанти, външни експерти/, в размер на 1 360,00 

лв., свързани с възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на комисията за подбор 

на проектни предложения по оценка на процедура № BG06RDNP001-19.086 „МИГ-

Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“.  

Посочените разходи да бъдат покрити за сметка на други приходи и собствените средства/ 

балансови резерви / на МИГ-Берковица и Годеч. 

 

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


