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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 99/05.06.2020 г. 

 

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

членовете на Управителния съвет на Сдружението: 

 

Димитранка Каменова 

Радослав Асенов 

Георги Иванов 

Красимир Райков  

Весислава Методиева  

Иван Димитров 

Страхил Симов 

взеха решения неприсъствено по следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Удължаване на срока за прием на проектни предложения по процедура 

№BG06RDNP001-19.316 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.5 „Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“ 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. 

2. Удължаване на срока за прием на проектни предложения по процедура 

№BG06RDNP001-19.315 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.6 „Съхранение и 

приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към 

наследството - наследството ни обединява" 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. 
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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. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ предварително са запознати, че крайният срок за прием на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.316  „МИГ-Берковица и Годеч: 

19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на 

МИГ–Берковица и Годеч изтича в 17:00 часа на 08.06.2020 г., като към момента в системата 

ИСУН 2020 не са постъпили проектни предложения. Членовете на УС бяха запознати с 

правната възможност, уредена в разпоредбата на чл. 11, ал. 5, т. 2 от Постановление № 162 

от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове 

за периода 2014 - 2020 г., според която срокът за подаване на проектни предложения може 

да се удължи, когато в срок до три дни преди изтичането на срока, посочен в обявата за 

откриване на процедурата чрез подбор, няма постъпили проектни предложения или всички 

проектни предложения са оттеглени. 

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

РЕШЕНИЯ: 

1. Удължава срока за прием на проектни предложение  по процедура № 

BG06RDNP001-19.316 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване 

в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч до 17:00 часа , на 

30.06.2020 г., на основание чл. 11, ал. 5, т. 2 от Постановление № 162 от 2016 г. ; 

2. Одобрява промени в Насоки за кандидатстване, включващи Условия за 

кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проектни предложения и Обява за 

прием на проектни предложения по процедура за прием № BG06RDNP001-19.316 „МИГ-

Берковица и Годеч: 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, утвърдени със 
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Заповед № 7/10.03.2020 г., касаещи промяната в крайния срок за подаване на проектни 

предложения: 17:00 часа на 30.06.2020 г.; 

3. Възлага на Председателя на УС да предприеме необходимите действия във връзка с 

удължаване срока на приема. 

Начин на гласуване – явно.  

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

 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ предварително са запознати, че крайният срок за прием на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.315  „МИГ-Берковица и Годеч: 

19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно 

наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява" от Стратегия за ВОМР 

на МИГ–Берковица и Годеч изтича в 17:00 часа на 08.06.2020 г., като към момента в 

системата ИСУН 2020 не са постъпили проектни предложения. Членовете на УС бяха 

запознати с правната възможност, уредена в разпоредбата на чл. 11, ал. 5, т. 2 от 

Постановление № 162 от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., според която срокът за подаване на 

проектни предложения може да се удължи, когато в срок до три дни преди изтичането на 

срока, посочен в обявата за откриване на процедурата чрез подбор, няма постъпили 

проектни предложения или всички проектни предложения са оттеглени. 

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

РЕШЕНИЯ: 

1. Удължава срока за прием на проектни предложение  по процедура № 

BG06RDNP001-19.315 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към 

местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - 

наследството ни обединява" от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч до 17:00 

часа , на 30.06.2020 г., на основание чл. 11, ал. 5, т. 2 от Постановление № 162 от 2016 г.; 

2. Одобрява промени в Насоки за кандидатстване, включващи Условия за 

кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проектни предложения и Обява за  
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прием на проектни предложения по процедура за прием № BG06RDNP001-19.315 

„МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното 

културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - 

наследството ни обединява", утвърдени със Заповед № 8/10.03.2020 г., касаещи 

промяната в крайния срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа 

на 30.06.2020 г.; 

3. Възлага на Председателя на УС да предприеме необходимите действия във връзка с 

удължаване срока на приема. 

Начин на гласуване – явно.  

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

 

Председател на УС: 

Димитранка Каменова  

Членове: 

Радослав Асенов  

Георги Иванов  

Красимир Райков  

Весислава Методиева   

Иван Димитров  

Страхил Симов  

Заличено съгласно ЗЗЛД


