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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 87/01.10.2019 г. 

 

Днес, 01.10.2019 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. Красимир Райков  

6. Гроздан Генов  

7. Иван Димитров  

взеха решения неприсъствено по следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Вземане на решение за отваряне на втори прием на 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“, съгласно 

Условията за кандидатстване и одобряване на изменения, съгласно изискванията на МЗХГ  

– Декларация по Заповед № 09-647 от 03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-

2020. 

2. Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР,  насоки 

за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение 

на одобрените проекти, и образци на документи по процедура № BG06RDNP001-19.313 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС са информирани, че процедура № BG06RDNP001-19.284 "МИГ - 

Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е утвърдена с два 

срока за прием на  проекти. По първи краен срок на прием (до 30.08.2019 г.), няма постъпили 

проекти. 

В тази връзка се предлага цитираната процедура да бъде отворена за втори прием с 

бюджетът в размер на 241 687,01 лв. /Двеста четиридесет и една хиляди шестстотин 

осемдесет и седем лв. и 01 ст./. Срокът за прием на проекти е съгласно решение на УС на 

МИГ по Протокол № № 80/30.05.2019 г. - от 04.11.2019 г. до 06.01.2020 г. – 17:00 часа. 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява бюджет в размер на 241 687,01 лв. /Двеста четиридесет и една хиляди 

шестстотин осемдесет и седем лв. и 01 ст./ за втори прием 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“ и потвърждава срок за прием на проекти от 04.11.2019 г. до 06.01.2020 г. – 

17:00 часа. 

2. Във връзка с чл. 46а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на 

подмярка 19.2, чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ и съгласно изискванията на МЗХГ, възлага на 

служителите на МИГ да допълнят и актуализират в ИСУН 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“ за 

втори прием на проекти, в съответствие с одобрената обява по чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 

и насоките за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за 

изпълнение на одобрените проекти, включително относимите документи по приложение № 

11 към чл. 46а, ал. 1 от Наредба № 22, като включи в пакета документи по мярката 

Декларация по Заповед № 09-647 от 03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-

2020. 

 

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 документите, включващи обява, насоки за 

кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на 

одобрените проекти, и образци на документи по процедура № BG06RDNP001-19.313 "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: 

1. На основание чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г.  за прилагане на подмярка 19.2 

и във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, одобрява обява за прием на проектни предложения 

към Стратегия за ВОМР, насоки за кандидатстване, определящи условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, и образци на документи 
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по процедура № BG06RDNP001-19.313 "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 

"Инвестиции в земеделски стопанства"; 

2. На основание чл. 46а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 и във връзка с чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ, възлага на служителите на МИГ да 

подготвят в ИСУН процедурата за прием на проекти в съответствие с одобрената обява по 

чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 и насоките за кандидатстване, определящи условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, включително относимите 

документи по приложение № 11 към чл. 46а, ал. 1 от Наредба № 22, 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 за прием на проектни предложения 

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. 

 

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  ……………………………… 


