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П Р О Т О К О Л 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ “МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 
№ 51/20.12.2016 г. 

Днес 20.12.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица, площад „Йордан Радичков“ № 4, стая 

201, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел ,,МИГ - 

Берковица и Годеч”, при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и приемане на насоки за кандидатстване и образци на документи за 

кандидатстване по мерките от първа покана: 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства “, 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

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

малка по мащаби инфраструктура” 

2. Обсъждане и вземане на решение за заявяване на авансово плащане, съгласно чл. 7, ал. 2 

от Наредба 1 от 22.01.2016 г. 

3. Разни. 

 

На заседанието на УС присъстваха: 

инж. Милчо Доцов 

Радослав Асенов 

Весислава Методиева – заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на 

основание чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружение “МИГ – Берковица и Годеч” 

Страхил Симов  

Иван Димитров  

Красимир Райков  

Гроздан Генов 

На заседанието присъстваха и служителите на МИГ-а: Латинка Симова, Петя Димитрова и 

Бориславка Костова. 

Заседанието е редовно и може да протече по предварително обявения дневен ред. 

 
По първа точка от дневния ред: 
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Членовете на УС на МИГ се запознаха с насоките за кандидатстване по мерките от първа 

покана, а именно: 

1. Мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” 

2. Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

3. Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

 
След обсъждане на предложените материали, Управителният съвет на Сдружение „МИГ – 

Берковица и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Приема насоките за кандидатстване по съответните мерки и утвърждава образците на 

документите, публикувани на интернет страницата на ДФЗ, както следва: 

1. Насоки за кандидатстване по Мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и 

образци на документи за кандидатстване по мярката 

2. Насоки за кандидатстване по Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” и образци на документи за кандидатстване по мярката 

3. Насоки за кандидатстване по Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и образци на 

документи за кандидатстване по мярката 

4. Насоките за кандидатстване и образците на документите по мерките по т. 1, т. 2 и т. 3 да се 

публикуват на интернет страницата на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“.  

 
Начин на гласуване - явно.  

За – 7 гласа, в т.ч. Весислава Методиева – по телефона;  

Против – няма;  

Въздържали се – няма; 

 
По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ се запознаха с нормативната възможност за заявяване на авансово 

плащане по смисъла на чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 и ал. 3 от Наредба 1 от 22.01.2016 г. за прилагане 

на подмярка 19.4. Съгласно разпоредбата на т. 1 от чл. 7, ал. 2 от цитираната наредба, 

авансово плащане е допустимо еднократно за периода на прилагане на стратегията в размер 

до 50 на сто от стойността на публичната помощ за текущи разходи и популяризиране, 



           

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/                                                                                                                                                                  

3 

 

одобрена по подмярката. Съгласно разпоредбата на т. 2 от чл. 7, ал. 2 от същата наредба, 

авансово плащане е допустимо всяка година след одобрение на планираните дейности и 

разходи по чл. 13 от наредбата, в размер до 50 на сто от стойността на одобрения годишен 

бюджет. 

Съгласно получена на 01.12.2016 г. заповед № РД 09-933/ 21.11.2016 г. на МЗХ за одобрение 

на общата финансова помощ за разходи за управление и популяризиране за периода на 

изпълнение на Стратегията за ВОМР се предоставя възможност за кандидатстване за авансово 

плащане по смисъла на т. 1 на чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г.  с допустим размер 

до 458 957,50 лв. (четиристотин петдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и седем и 0,50 

лева). Съгласно условията на наредбата, същият е намален с размера на осигурения от МИГ 

финансов ресурс за управление на стратегията на ВОМР, оценен в процедурата по одобрение 

на стратегията по подмярка 19.2, съгласно чл. 7, ал. 4, изр. първо, от Наредба № 1 от 

22.01.2015 г., който е в размер на 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лева).  

Членовете на УС на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ обсъдиха възможността за 

заявяване пред ДФ ”Земеделие” на авансово плащане по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 

22.01.2015 г. в размер на 458 900,00 лв. (четиристотин петдесет и осем хиляди и 

деветстотин лева).  

Уточнени бяха размерите за обезпечаване на авансовото плащане чрез издаване на Запис на 

заповед от кметовете на двете общини, след вземане на решение на общинските им съвети, 

като общият размер следва да е 100 % от стойността на заявеното авансово плащане, 

покриваща срока за изпълнение на инвестицията, посочен в сключения с ДФЗ-РА договор, 

удължен с шест месеца.  

От община Годеч да бъде поет ангажимент за обезпечаване на авансовото плащане чрез 

издаване на Запис на заповед от кмета на общината в размер на 151 437,00 лв. (сто петдесет и 

една хиляди четиристотин тридесет и седем лева), представляващи 33 % от общата сума на 

заявката. 

От Община Берковица да бъде поет ангажимент за обезпечаване на  авансовото плащане чрез 

издаване на Запис на заповед от кмета на общината в размер на 307 463,00 лв. (триста и седем 

хиляди четиристотин шестдесет и три лева), представляващи 67% от общата сума на заявката. 

 

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

РЕШЕНИЕ: 
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1. Приема заявяване пред ДФ ”Земеделие” на авансово плащане по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба 

№ 1 от 22.01.2015 г. в размер на 458 900,00 лв. (четиристотин петдесет и осем хиляди и 

деветстотин лева). 

2. Община Годеч да поеме ангажимент за обезпечаване на авансовото плащане чрез издаване 

на Запис на заповед от кмета на общината в размер на 151 437,00 лв. (сто петдесет и една 

хиляди четиристотин тридесет и седем лева), представляващи 33 % от общата сума на 

заявката. 

3. Община Берковица да поеме ангажимент за обезпечаване на  авансовото плащане чрез 

издаване на Запис на заповед от кмета на общината в размер на 307 463,00 лв. (триста и седем 

хиляди четиристотин шестдесет и три лева), представляващи 67% от общата сума на заявката. 

 

Начин на гласуване - явно.  

За – 7 гласа, в т.ч. Весислава Методиева – по телефона;  

Против – няма;  

Въздържали се – няма; 

По трета точка от дневния ред: 

Не постъпиха предложения на въпроси за обсъждане. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 30 от Устава на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“, в три еднообразни 

екземпляра за Сдружението. 

 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  ………………………………  

            Членове: 

Радослав Асенов  ……………………………… 

Весислава Методиева  ………………………………  

Страхил Симов  ………………………………  

Иван Димитров  ………………………………  

Красимир Райков  ………………………………  

Гроздан Генов  ………………………………  


