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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

ОТ  НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА СДРУЖЕНИЕ МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ 

№ 70/17.01.2019 г. 

Днес, 17.01.2019 г. се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на Сдружение 

МИГ – Берковица и Годеч. 

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

Управителния съвет на Сдружението: 

1. инж. Милчо Доцов  

2. Радослав Асенов  

3. Весислава Методиева    

4. Страхил Симов   

5. Иван Димитров   

6. Красимир Райков   

7. Гроздан Генов  

взеха решения неприсъствено по следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и вземане на решение за одобрение на кандидати за изпълнители на 

планираните дейности (Списък 2) за 2019 г. във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 

50-141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014-2020 г. и  Административен договор № BG05SFOP001-

2.009-0131-C01/ 27.12.2018 г. от ОПДУ 2014-2020 г., вкл. изпращане на покани за представяне 

на оферти до тях; 

 

Всички членове на Управителния съвет на Сдружението са предварително уведомени за 

начина на провеждане на заседанието и дневния ред и са изразили съгласие относно 

неприсъствено вземане на решения по обявения дневния ред. 

Материалите за неприсъственото заседание и вземане на решения от Управителния съвет на 

Сдружението са изпратени на членовете му по електронна поща и включват:  
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1. Списък с предложение за изпълнители на планирани дейности за 2019 г. по 

Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014 – 2020 г. и Административен 

договор № BG05SFOP001-2.009-0131-C01/ 27.12.2018 г. от ОПДУ 2014-2020 г. 

По точка 1 от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ-а, след запознаване със Списъка на планираните дейности за 2019 г. 

по Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014 – 2020 г. и Административен 

договор № BG05SFOP001-2.009-0131-C01/ 27.12.2018 г. от ОПДУ 2014-2020 г., взеха следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема и одобрява кандидати за изпълнители на планираните дейности, съгласно Списък на 

планираните дейности и разходи за 2019 г. по чл. 16, ал. 2 от Вътрешни правила за управление 

на цикъла на обществените поръчки на Сдружение Местна инициативна група - Берковица и 

Годеч, неразделна част от настоящия протокол. 

2. Възлага на Председателя на УС на Сдружението, след представяне на получените оферти от 

кандидатите за изпълнители, да сключи договор за изпълнение със същите, ако последните 

удовлетворяват  изискванията на Възложителя. 

Начин на гласуване – явно.  

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

 

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

Сдружение с нестопанска цел МИГ – Берковица и Годеч, в три еднообразни екземпляра. 

       

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  …………………………  

            Членове: 

Радослав Асенов  ………………………… 

Весислава Методиева  ………………………… 

Страхил Симов  ………………………… 

Иван Димитров  ………………………… 

Красимир Райков  ………………………… 

Гроздан Генов  ………………………… 


