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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 106/01.10.2020 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. Вземане на решение за отваряне на втори прием на процедура № BG06RDNP001-19.436 

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

 

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 са информирани, че процедура № BG06RDNP001-19.436 "МИГ - Берковица 

и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" е утвърдена с два срока за 

прием на  проекти. По първи краен срок на прием (до 30.09.2020 г.), няма постъпили проекти. 

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

в размер на 145 606,34 лв. Срокът за прием на проекти,  съгласно решение на УС на МИГ по 

Протокол № 101/02.07.2020 г. – за първи прием от 10.08.2020 г. до 30.09.2020 г. – 17:00 часа и 

за втори прием от 12.10.2020 г. до 20.11.2020 г. – 17:00 часа. 

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

РЕШЕНИЕ: 
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1. Одобрява бюджет в размер на 145 606,34 лв.  за втори прием по процедура № 

BG06RDNP001-19.436 "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства"  и потвърждава срок за прием на проекти от 12.10.2020 г. до 

20.11.2020 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-

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

 

Начин на гласуване – явно.  

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

 

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: 

Димитранка Каменова  ………………………………  

Членове: 

Радослав Асенов  ……………………………… 

Георги Иванов  ……………………………… 

Красимир Райков  ……………………………… 

Весислава Методиева   ……………………………… 

Иван Димитров  ………………………………  

Страхил Симов  ……………………………… 


