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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 82/19.06.2019 г. 

 

Днес, 19.06.2019 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. Поправка на техническа грешка по Протокол № 80/30.05.2019 г. в частта на решение по т. 

2 от дневния ден: 

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“. 

2. Обсъждане и вземане на решение за отправяне на покани за представяне на оферти за 

избор на изпълнител, във връзка с 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. 
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По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС предварително са уведомени за допусната техническа грешка в номер и 

наименование на цитираната процедура за подбор на проекти по Протокол № 80/30.05.2019 

г. В дневния ред и взетото решение е записано 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“.  

Допусната грешка касае частично оттегляне на заявка 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 № BG06RDNP001-19.024 „МИГ - Берковица и 

Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.  

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

РЕШЕНИЕ: 

Извършва поправка на взето решение по т. 2 от дневния ред по Протокол № 80/30.05.2019 г., 

като същото следва да се чете: 

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 № BG06RDNP001-19.024 „МИГ-

Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

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

балансови резерви / на МИГ-Берковица и Годеч. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС предварително са запознати на свое заседание, провело се на 

14.06.2019 г. в гр. Годеч, с необходимостта от промяна 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. във връзка с избор на нов изпълнител за  

предстоящите дейности по т. 4.1: Обмяна и пренасяне на добри практики за партньорско 

управление  и  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. 
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Постъпили са предложения да бъдат изпратени запитвания за оферти за избор на 

конкурентен принцип до две фирми АЯ Консулт ООД  и И Ти Ес Консултинг ЕООД.  

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

 

РЕШЕНИЕ: 

Възлага на председателя на УС да изпрати покани за представяне на оферти за изпълнение 

на предстоящите дейности по т. 4.1: Обмяна и пренасяне на добри практики за партньорско 

управление и 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 от Списъка 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.  до АЯ Консулт ООД  и 

И Ти Ес Консултинг ЕООД. 

След постъпване на офертите, възлага на Председателя на УС да назначи комисия за оценка 

на постъпилите оферти по критерий „Най-ниска цена”. След извършване на оценката 

избраният изпълнител да се впише в Списъка 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 частта за посочените по-горе дейности. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – 0. 

 

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: 

Радослав Асенов  

Весислава Методиева  

Страхил Симов  

Красимир Райков  

Гроздан Генов  

Иван Димитров  

Заличено съгласно ЗЗЛД


