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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 81/14.06.2019 г. 

 

Днес, 14.06.2019 г. от 13:00 часа, в гр. гр. Годеч, площад Свобода № 1, сграда на 

Община Годеч се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

МИГ–Берковица и Годеч, при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Разглеждане и одобряване на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, определена със Заповед № 07/03.05.2019 г. на Председателя на УС на МИГ 

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” към Стратегията за ВОМР на „МИГ–Берковица и 

Годеч“ 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. Разглеждане и одобряване на отговори по постъпили възражения/сигнали до УС на МИГ, 

относно непризнаване на заявени точки по критерии за подбор, от кандидати 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; 

3. Разглеждане и одобряване на Списък с участниците в Обучение с практическа насоченост 

на територията на МИГ от ЕС за 4 дни /04.07.2019 г. – 07.07.2019 г./, във връзка с обмяна 

на  опит и запознаване с добри практики по прилагане на Стратегия за местно развитие на 

МИГ; 

4. 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 Административен договор № BG05SFOP001-2.009-

0131-C01/ 27.12.2018 г. от ОПДУ 2014-2020 г.; 

5. Разни. 

 

На заседанието на УС присъстват: 
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инж. Милчо Доцов     

Радослав Асенов 

Иван Димитров   

Красимир Райков   

Гроздан Генов  

Страхил Симов 

Весислава Методиева 

 

На заседанието присъстват и служителите на МИГ: Латинка Симова, Бориславка Костова. 

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

обявения дневен ред. 

По първа точка от дневния ред: 

Г-жа Латинка Симова – Изпълнителен директор на МИГ и Председател на КППП, 

определена със Заповед № 07/03.05.2019 г. на Председателя на УС на МИГ, представи на 

присъстващите членовете на УС Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.219-S1-RR4 на 

КППП за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.219-S1 по процедура „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 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 № 07/03.05.2019 г. на Председателя на УС на МИГ – Берковица и Годеч, за 

оценка на проектни предложения подадени по процедура за подбор № BG06RDNP001-

19.219-S1 „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. 

 

Начин на гласуване – явно.  

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

 

В гласуването по точка първа не участва Гроздан Генов – член на УС, поради подаден и 

приет самоотвод, съгласно решение на УС по Протокол № 76/02.05.2019 г.  

 

По втора точка от 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/                                                                                                                                                                  

3 
 

Г-жа Латинка Симова – Изпълнителен директор на МИГ запозна присъстващите членовете 

на УС с постъпилите до УС на МИГ – Берковица и Годеч 3 бр. възражения/сигнали за 

непризнаване на заявени точки по критерии за подбор и едно уведомление по писмо на МИГ 

– Берковица и Годеч с изх. № 80/31.05.2019 г. и намален размер на точки по проектно 

предложение, от кандидати 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. 

Възраженията/сигнали от кандидатите и проектите на отговори до същите са изпратени по 

електронна поща до всички членове от УС за сведение. 

На членовете на УС на МИГ подробно бе разяснена процедурата по оценка на проектните 

предложения, която включва извършване на техническа и финансова оценка на проектните 

предложения по чл. 35 от ЗУСЕСИФ по критерии и методика, определени в документите по 

чл. 26, ал. 1 от цитирания закон (утвърдени насоки и/или друг документ, определящи 

условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти с решение на 

УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол № 69/19.12.2018 г.). Оценката на подадените 

проектни предложения се извършва в ИСУН от независима комисия за подбор на проектни 

предложения, назначена от МИГ – Берковица и Годеч при условията на чл. 44, ал. 1 от ПМС 

161/04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на 

програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във 

връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 

– 2020 г. Окончателната проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ 

се извършва от УО на ПРСР 2014-2020 г. и ДФЗ, съгласно разпоредбите на чл. 47 от ПМС 

161/04.07.2016 г. 

Членовете на УС на МИГ разгледаха и обсъдиха представените материали, в резултат на 

което се взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрява предложения текст на отговори по постъпили възражения/сигнали от кандидати 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, 

относно непризнаване на заявени точки по критерии за подбор и възлага на служителите на 

МИГ-Берковица и Годеч, същите да бъдат изпратени до адресатите на 

възраженията/сигналите, като копия на писмата бъдат изпратени до Ръководителя на УО на 

ПРСР 2014-2020 г. и до ДФ Земеделия по компетентност. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа; Против – няма;  Въздържал се – 1 глас: Радослав Асенов 

 

По трета точка от дневния ред: 

Г-жа Борислава Костова – Счетоводител на МИГ запозна присъстващите членовете на УС 

със списък на участниците в Обучение с практическа насоченост на територията на МИГ от 
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ЕС за 4 дни /04.07.2019 г. – 07.07.2019 г./, във връзка с обмяна на  опит и запознаване с добри 

практики по прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ. 

След на правено обсъждане, членовете на УС на МИГ което се взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрява на Списък с участниците в Обучение с практическа насоченост на територията на 

МИГ от ЕС за 4 дни /04.07.2019 г. – 07.07.2019 г./, във връзка с обмяна на  опит и 

запознаване с добри практики по прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа; Против – 1 глас: Радослав Асенов;  Въздържал се – няма. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Г-жа Бориславка Костова, запозна членовете на УС с предложението за частично изменение 

на приетия с Протокол № 70/17.01.2019 г. на УС на Сдружението, Списък на одобрени 

изпълнители на планираните дейности за 2019 г. по Административен договор № 

BG05SFOP001-2.009-0131-C01/ 27.12.2018 г. от ОПДУ 2014-2020 г. в дейността по т. 4.1: 

Обмяна и пренасяне на добри практики за партньорско управление  и дейността по т. 4.2: 

Организиране и провеждане на мероприятия за повишаване на обществената осведоменост и 

насърчаване на гражданското участие- информационни срещи,работни групи, обществени 

обсъждания и конференция, с определен изпълнител „Л Апетито“ ООД. Изменението се 

налага след уведомление от избраният изпълнител за невъзможност за изпълнение на 

поръчката.  Проведените вече две срещи за обществено обсъждане на междинните резултати 

от провежданите проучвания и анализи, състояли се на 30.05.2019г.в гр. Годеч и на 

31.05.2019г. в гр.Берковица, не следва да се заплащат на изпълнителя, като същите 

представляват компенсация във връзка с прекратяването на договора. В тази връзка се прави 

предложение за нов изпълнител на цитираната по-горе дейност – АЯ КОНСУЛТ ООД . 

След обсъждане Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

Отлага вземането на решение за определяне на изпълнител на дейностите за следващо 

заседание на УС на МИГ за 19.06.2019 г. в неприсъствена форма. Възлага на Председателя на 

УС да прекрати договора с предишния изпълнител без да се дължат плащания за 

извършените дейности. 

 

Начин на гласуване – явно.  

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

 

По пета точка от дневния ред: т. Разни 

УС на МИГ-Берковица и Годеч обсъди финансирането на Административен договор № 

BG05SFOP001-2.009-0131-C01/27.12.2018 г. от ОПДУ 2014-2020 г. за изпълнение на проект 
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„Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг 

на местната политика за развитие на туризма на територията на общини Берковица и Годеч”. 

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: 

Радослав Асенов                                                          

Красимир Райков  

Гроздан Генов  

Иван Димитров  

Страхил Симов  

Весислава Методиева   

 

Заличено съгласно ЗЗЛД


