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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” 

№ 118/23.04.2021 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-

19.493 „МИГ-Берковица и Годеч: 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. 

2. Промяна в утвърдените документи - обява за прием на проектни предложения, насоки за 

кандидатстване и образци на документи по процедура № BG06RDNP001-19.460 "МИГ - 

Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" 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. 

3. Насрочване и определяне на дневен ред на заседание на Общото събрание на Сдружение 

МИГ – Берковица и Годеч. 

 

Членове на Управителния съвет на Сдружението са предварително запознати с дневния ред 

и материалите, и са уведомени за начина на провеждане на заседанието, като всички са 

изразили съгласие относно неприсъствено вземане на решения. 
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По първа точка от дневния ред: 

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

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.493 „МИГ-Берковица и Годеч: 

19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и 

Годеч изтича в 17:00 часа на 26.04.2021 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. 46а, ал. 6 т.2 и 3 от Наредба № 22 от 14 декември 

2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 

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

РЕШЕНИЯ: 

1. Удължава срока за прием на проектни предложение по процедура № BG06RDNP001-

19.493 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч до 17:00 часа, на 26.05.2021 г., на основание 

чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014–2020 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 № BG06RDNP001-19.493 МИГ-Берковица и Годеч: 

19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, утвърдени със Заповед № 3/27.01.2021 г., 

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

на 26.05.2021 г.; 

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

удължаване срока на приема. 

Начин на гласуване – неприсъствено. 

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

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ предварително са запознати, че на 24.03.2021 г. в офиса на 

Сдружението е получено решение 35/19/2/4.2/2/00075/04/01 за прекратяване на 

административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.086-0001-С01 от 06.08.2020 г. с Кооперация „Каряна“ за изпълнение на 

проектно предложение по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
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селскостопански продукти“. Стойността на финансовата помощ по договора е 41 645,61 

лева. Предвид това, с освободената финансова помощ от 41 645,61 лева следва да бъде 

увеличен бюджета по отворената процедура № BG06RDNP001-19.460 "МИГ - Берковица и 

Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".   

Крайния срок за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.460 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч изтича в 

17:00 часа на 26.04.2021 г. Към момента в системата ИСУН 2020 не са постъпили проектни 

предложения. Предвид това, членовете на УС са запознати с правната възможност, за 

промяна на утвърдените документи - обява за прием на проектни предложения, насоки за 

кандидатстване и образци на документи по процедура № BG06RDNP001-19.460 "МИГ - 

Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" уредени в разпоредбите на чл. 46а, ал. 6 т.2 и 3 от Наредба № 22 

от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР 2014–2020 г. 

С оглед на гореизложеното, финансовия ресурс по процедурата може да бъде увеличен, а 

срокът за подаване на проектни предложения може да се удължи. 

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

РЕШЕНИЯ: 

1. Увеличава финансовия ресурс по процедура № BG06RDNP001-19.460 "МИГ-Берковица и 

Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 

на 125 075,00 (Сто двадесет и пет хиляди и седемдесет и пет ) лева на основание чл. 46а, ал. 

6 т.2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 

2. Удължава срока за прием на проектни предложение  по процедура № BG06RDNP001-

19.460 "МИГ-Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч до 17:00 

часа, на 26.05.2021 г., чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.; 

3. Промяна на утвърдените документи - обява за прием на проектни предложения, насоки за 

кандидатстване и образци на документи по процедура за прием № BG06RDNP001-19.460 

"МИГ-Берковица и Годеч"-мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти", утвърдени със Заповед № 4/19.02.2021 г.; 

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

удължаване срока на приема. 
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Начин на гласуване – неприсъствено. 

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

По трета точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ бяха предварително запознати с възможността МИГ-Берковица и 

Годеч да се възползва от увеличение на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия 

за ВОМР, във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 за периода 2021 - 2022 г. 

Средствата са предвидени за операции по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, с допълнителен размер на 

финансовата подкрепа до 799 000 лв. и 114 000 лева по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" с период на 

действие до 2025 г. За да получи средства, МИГ следва да депозира писмено заявление за 

изменение на СВОМР по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 от 2015 г. в деловодството на 

МЗХГ - УО на ПРСР в срок до 01 юни 2021 г.  

Предвид това, следва да бъдат предприети действия за промяна на действащата СВОМР. 

Екипът на МИГ, предварително представи пред УС предложение за дневен ред и дата за 

насрочване на заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ - Берковица и Годеч. 

На основание чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ - Берковица и Годеч”, 

Управителният съвет на взе следните  

РЕШЕНИЯ: 

1. Свиква заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ–Берковица и Годеч за 

20.05.2021 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица. 

При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава на сдружението, събранието ще се 

проведе 1 (един) час по-късно на същото място, независимо от броя на явилите се членове.  

2. Одобрява предложения проект за дневен ред: 

1) Обсъждане и вземане на решение за промяна на стратегията за ВОМР на МИГ – 

Берковица и Годеч, свързана с увеличение на бюджета на СВОМР предоставен по 

Регламент (ЕС) 2020/2220, включително разпределение на средствата по мерките от 

Стратегията след проведеното обществено обсъждане; 

2) Освобождаване на стари и прием на нови членове; 

3) Разни. 

3. На основание чл. 16, ал. 3 от Устава на Сдружението, възлага на екипа на МИГ да 

публикува поканата на интернет страницата на Сдружението, на официалните интернет 

страници на Общини Берковица и Годеч и да постави същата на мястото за обявление на 

сградите, в които се намират офисите на сдружението, най-малко 7 дни преди насрочения 

ден. 
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Начин на гласуване – неприсъствено.  

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

 

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  

Георги Иванов  

Красимир Райков  

Весислава Методиева  

Иван Димитров  

Страхил Симов  

Заличено съгласно ЗЗЛД


