ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
№ 64/09.07.2018 г.

Днес, 09.07.2018 г. от 15:30 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 второ изменение на индикативно разпределение на средствата по
мярка 19.2 за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР за 2018 г.
2. Обсъждане и вземане на решение за одобрение на кандидат за експерт по прилагане на
Стратегията за ВОМР в изнесено работно място Годеч;
3. Разни.
На заседанието на УС присъстват:
инж. Милчо Доцов
Радослав Асенов
Иван Димитров
Гроздан Генов
Красимир Райков – заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на
основание чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч.
Страхил Симов – заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на основание
чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч.
Отсъстващи членове на УС – Весислава Методиева.
На заседанието присъстват и служителите на МИГ: Латинка Симова и Диляна Иванова.
Заседанието е редовно, има необходимия кворум и може да протече по предварително обявения
дневен ред.
По първа точка от дневния ред:
Г-жа Латинка Симова запозна подробно членовете на УС с предложението за второ изменение на
индикативното разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни предложения по
Стратегия за ВОМР за 2018 г.
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На членовете на УС бе предоставена възможност за изказване на мнения и задаване на въпроси.
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 второ изменение на индикативното
разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни предложения по Стратегия за
ВОМР за 2018 г.
Начин на гласуване – явно.
За – 6 гласа; ( Страхил Симов и Красимир Райков – гласуваха по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от
Устава на Сдружението);
Против – няма; Въздържали се – няма.
По втора точка от дневния ред:
Председателят на УС представи на вниманието на членовете на УС кандидатурата на Петя
Фиделова Борисова за заемане на вакантната длъжност Експерт по прилагане на Стратегията за
ВОМР с работно място в гр. Годеч. Предложеният кандидат отговаря на минималните изисквания
по чл. 13, ал. 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за завършено висше образование, наймалко степен „бакалавър“ и професионален стаж най-малко две години, видно от представените
документи за образование – заверено копие на диплома за завършено висше образование, степен
„бакалавър“, трудов и професионален стаж – заверено копие на трудова книжка, автобиография и
удостоверения.
Предложеният кандидат беше поканен да присъства на заседанието при разглеждане на
кандидатурата му, като му бяха зададени въпроси от страна на членовете на УС.
В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява предложения кандидат Петя Фиделова Борисова за заемане на вакантната длъжност
Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР с работно място в гр. Годеч.
Възлага на председателя на УС на МИГ да изпрати до УО на ПРСР 2014 – 2020 г. необходимите
документи по процедурата за заявяване на промяна на персонала на МИГ по отношение на
Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР с работно място в гр. Годеч, на основание чл. 10,
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ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50 – 141/21.10.2016 г. и чл. 43, ал. 1, т. 1 и ал. 2 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 и при спазване на условията, които са били предмет на оценка по
чл. 29 от Наредба № 22.
Начин на гласуване – явно.
За – 6 гласа; (Страхил Симов и Красимир Райков – гласуваха по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от
Устава на Сдружението);
Против – няма; Въздържали се – няма.
По трета точка от дневния ред:
Членовете на УС бяха запознати със състоянието на част от офиса в гр. Берковица, вследствие на
тежките зимни атмосферни условия и необходимостта от извършване на текущ ремонт.
В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното
РЕШЕНИЕ:
Възлага на служителите на МИГ да изготвят и изпратят до ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
АД – наемодател на Сдружението, писмо, в което да опишат повредите и да изискат от
наемодателя тяхното отстраняване.
Начин на гласуване – явно.
За – 6 гласа; (Страхил Симов и Красимир Райков – гласуваха по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от
Устава на Сдружението);
Против – няма; Въздържали се – няма.
Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 30 от Устава на Сдружение МИГ –
Берковица и Годеч, в 3 еднообразни екземпляра за Сдружението.
Приложения:
1. Индикативно разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на проектни
предложения по Стратегия за ВОМР за 2018 г.
Председател на УС:
инж. Милчо Доцов

………………………………
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Членове:
Радослав Асенов

………………………………

Страхил Симов

………………………………

Иван Димитров

………………………………

Красимир Райков

………………………………

Гроздан Генов

………………………………
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