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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 139/13.09.2022 г. 
 

 

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

Управителния съвет на Сдружението: 

Димитранка Каменова 

Надя Сотирова 

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 № 13/01.08.2022 г. на Председателя на УС на МИГ–

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

предложения № BG06RDNP001–19.535: 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. 

2. Обсъждане и вземане на решение за отваряне на трети прием на проектни предложения 

по процедура №BG06RDNP001-19.582 "МИГ–Берковица и Годеч"– 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 Програма за развитие на селските райони 

2014–2020 г.; 
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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. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС са предварително запознати с Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.535-

S3-RR3 на Комисията за подбор на проектни предложения от оценителна сесия 

№BG06RDNP001-19.535-S3 на 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 и с резултатите от оценката.  

Членовете на УС на МИГ подробно разгледаха Оценителния доклад, в резултат на което взеха 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

Одобряват Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.535-S3-RR3 на Комисията за подбор на 

проектни предложения, назначена със Заповед № 13/01.08.2022 г. на Председателя на УС на 

МИГ–Берковица и Годеч, за оценка на проектни предложения подадени по процедура за подбор 

№ BG06RDNP001-19.535: 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” от ПРСР 2014–2020 г. 

 

Начин на гласуване – неприсъствено.  

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

 

По втора точка от дневния ред: 

С решение на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“, по Протокол 

№128/09.12.2021 г., Членовете на УС са одобрили обява за прием на проектни предложения към 

Стратегия за ВОМР, Условия за кандидатстване и образци на документи по процедура 

№BG06RDNP001-19.582 "МИГ–Берковица и Годеч"– мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч с три срока за 

кандидатстване. След проведена първа и втора процедура за прием и оценка на проектни 

предложения е наличен остатъчен финансов ресурс в размер на 177 107,36 лева (сто 

седемдесет и седем хиляди сто и седем лева и 36 ст.). 
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В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява бюджет в размер на 177 107,36 лева за трети прием по процедура №BG06RDNP001-

19.582 "МИГ–Берковица и Годеч"– мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 

потвърждава срок за прием на проектни предложения с начало 15.09.2022 г. и край – 17:00 часа 

на 31.10.2022 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 ЗУСЕСИФСУ и съгласно изискванията на МЗм, възлага на служителите на 

МИГ да допълнят и актуализират в ИСУН процедура №BG06RDNP001-19.582 "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 – 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 2 еднообразни екземпляра. 

 

Председател на УС: 

Димитранка Каменова  ………………………………  

Членове: 

Надя Сотирова  ……………………………… 

Георги Иванов  ……………………………… 

Красимир Райков  ……………………………… 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД



                                                                                               

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/                                                                                                                                                                   

 

 

Весислава Методиева  ……………………………… 

Иван Димитров  ……………………………… 

Страхил Симов  ……………………………… 


