
                                                                                       

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/                                                                                                                                                                   

 

 

П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 111/17.12.2020 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. Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 21/13.11.2020 г. на Председателя на УС на МИГ–

Берковица и Годеч, за оценка на подадените по процедура за подбор проектни 

предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001–19.461 

- мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 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 Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 г.; 

2. Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 22/13.11.2020 г. на Председателя на УС на МИГ–

Берковица и Годеч, за оценка на подадените по процедура за подбор проектни 

предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001–19.462 

- мярка 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 Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

3. Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 23/23.11.2020 г. на Председателя на УС на МИГ–

Берковица и Годеч, за оценка на подадените по процедура за подбор проектни 

предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001–19.436 

- мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за ВОМР на МИГ–
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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.; 

4. Приемане на Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения 

по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч за 2021 г.; 

5. Вземане на решение за отваряне на втори прием на проектни предложения по процедура 

№ BG06RDNP001-19.461 - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 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 Програма за развитие 

на селските райони 2014-2020 г.; 

6. Вземане на решение за отваряне на втори прием на проектни предложения по процедура 

№BG06RDNP001-19.462 - мярка 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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

7. Обсъждане и вземане на решение за одобрение на кандидат за изпълнител на планираните 

дейности за Излъчване в регионални медии за 2021 г. във връзка с изпълнение на 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014-2020 г., и изпращане на покана за 

представяне на оферта;  

 

Членове на Управителния съвет на Сдружението са предварително запознати с материалите и 

уведомени за начина на провеждане на заседанието и дневния ред, като всички са изразили 

съгласие относно неприсъствено вземане на решения по обявения дневния ред. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС предварително са запознати с Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.461-

S1-RR4 на КППП за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.461-S1 по мярка 19.2-7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР, както и с резултатите от извършената 

оценка. 

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

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена 

със Заповед № 21/13.11.2020 г. на Председателя на УС на МИГ – Берковица и Годеч, за 

оценка на проектни предложения подадени по процедура за подбор № BG06RDNP001–19.461 

– мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 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. 

 

Начин на гласуване – неприсъствено.  
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За – 7 гласа; Против – няма; Въздържали се – няма. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС предварително са запознати с Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.462-

S1-RR3 на КППП за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.462-S1 по мярка 19.2-7.5 

„Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР, както и с резултатите 

от извършената оценка. 

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

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена 

със Заповед № 22/13.11.2020 г. на Председателя на УС на МИГ – Берковица и Годеч, за 

оценка на проектни предложения подадени по процедура за подбор № BG06RDNP001–19.462 

– мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 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. 

 

Начин на гласуване – неприсъствено.  

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

 

По трета точка от дневния ред: 

Членовете на УС предварително са запознати с Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.436-

S1-RR3 на КППП за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.436-S1 по мярка 19.2-4.1 

"Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за ВОМР, както и с резултатите от 

извършената оценка. 

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

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена 

със Заповед № 23/23.11.2020 г. на Председателя на УС на МИГ – Берковица и Годеч, за 

оценка на проектни предложения подадени по процедура за подбор № BG06RDNP001–19.436 

– мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" 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 – неприсъствено.  

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

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Членовете на УС са запознати подробно с предложението за Индикативна програма за прием 

на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч за 

2021 г. 
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В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 62, т. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ одобрява Индикативна програма за прием на 

проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч за 

2021 г. 

Начин на гласуване – неприсъствено.  

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

 

По пета точка от дневния ред: 

С решение по протокол № 104 от заседание, проведено на 10.09.2020 г., Членовете на УС са 

одобрили обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР, насоки за 

кандидатстване и образци на документи процедура №BG06RDNP001-19.461 - мярка 19.2-7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ с два срока за кандидатстване. След провеждане на прием и оценка 

на проектните предложения, подадени в първия срок на прием е наличен остатъчен финансов 

ресурс по мярката в размер на 141 747,76 лева (Сто четиридесет и една хиляди 

седемстотин четиридесет и седем лева и 76 ст.).  

В тази връзка, процедура №BG06RDNP001-19.461 - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ може да бъде отворена с втория срок да прием на проекти и бюджет в 

размер на 141 747,76 лева (сто четиридесет и една хиляди седемстотин четиридесет и 

седем лева и 76 ст.).  

Срокът за прием на проекти е: Начало: 11.01.2021 г. и краен срок: 17:00 часа на 04.03.2021 г. 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява бюджет в размер на 141 747,76 лева (сто четиридесет и една хиляди 

седемстотин четиридесет и седем лева и 76 ст.). за втори прием по процедура № 

BG06RDNP001-19.461 "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 с начало 11.01.2021 г. и край 

17:00 часа на 04.03.2021 г. 

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-

19.461 "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. 
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Начин на гласуване – неприсъствено.  

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

 

По шеста точка от дневния ред: 

С решение по протокол № 104 от заседание, проведено на 10.09.2020 г., Членовете на УС са 

одобрили обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР, насоки за 

кандидатстване и образци на документи процедура № BG06RDNP001-19.462 - мярка 19.2-7.5 

„Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с два срока за кандидатстване. След 

провеждане на прием и оценка на проектните предложения, подадени в първия срок на прием 

е наличен остатъчен финансов ресурс по мярката в размер на 101 505,36 лева (сто и една 

хиляди петстотин и пет лева и 36 ст.).  

В тази връзка, процедура № BG06RDNP001-19.462 - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично 

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

туристическа инфраструктура“ може да бъде отворена с втория срок да прием на проекти и 

бюджет в размер на 101 505,36 лева (сто и една хиляди петстотин и пет лева и 36 ст.)  

Срокът за прием на проекти е: Начало: 11.01.2021 г. и краен срок: 17:00 часа на 04.03.2021 г. 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява бюджет в размер на 101 505,36 лева (сто и една хиляди петстотин и пет лева и 

36 ст.). за втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.462 "МИГ - Берковица и Годеч" - 

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

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ и потвърждава срок за прием 

на проекти от 11.01.2021 г. до 17:00 часа на 04.03.2021 г. 

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-

19.462 "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

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. 

 

Начин на гласуване – неприсъствено.  

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

 

По седма точка от дневния ред: 

Във връзка с обявяването на втори прием по процедури № BG06RDNP001-19.461 "МИГ - 

Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и № BG06RDNP001-

19.462 "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в 
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инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура“ и на основание чл. 46а, ал. 4 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ е необходимо да бъде определен 

изпълнител на планираните дейности за Излъчване в регионални медии, като част от 

дейностите свързани с предоставяне на информация за проекта, обяви за прием на проекти, 

покани за организирани събития и други за популяризиране дейността на МИГ чрез 

регионални медии за 2021 г.  

В тази връзка и като взе предвид, че Заявлението за одобрение на планираните дейности и 

разходи на МИГ за 2021 г. не е одобрено от МЗХГ, Управителният съвет на Сдружение 

„МИГ – Берковица и Годеч” взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява „РТЕ НЕТ“ ООД за изпълнител на планираните дейности за Излъчване в 

регионални медии, като част от дейностите свързани с предоставяне на информация за 

проекта, обяви за прием на проекти, покани за организирани събития и други за 

популяризиране дейността на МИГ чрез регионални медии за 2021 г. във връзка с 

изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014-2020 г..  

2. Възлага на Председателя на УС на Сдружението, да изпрати покана за представяне на 

оферта за Излъчване в регионални медии, съгласно съответния разход от представено в 

МЗХГ Заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2021 г. Като вземе 

предвид, че към настоящия момент заявлението на МИГ за 2021 г. не е одобрено от МЗХГ, 

след представяне на офертата от страна на кандидата за изпълнител, която удовлетворява 

изискванията на Възложителя, да сключи договор за  Излъчване в регионални медии, като 

в него направи следното уточнение: 

Договора може да бъде променян при несъответствие с одобреното Заявление за одобрение 

на планирани дейности и разходи за 2021 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР“ от ПРСР 2014-2020. и приложение № 1а към чл. 6а, ал. 2 към 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за 

изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова 

помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители. 

 

Начин на гласуване – неприсъствено.  

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

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на 

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, в 3 еднообразни екземпляра. 

 

Председател на УС: 

Димитранка Каменова  ………………………………  

Членове: 

Радослав Асенов  ……………………………… 
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Георги Иванов  ……………………………… 

Красимир Райков  ……………………………… 

Весислава Методиева   ……………………………… 

Иван Димитров  ………………………………  

Страхил Симов  ……………………………… 


