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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 79/28.05.2019 г. 

 

Днес, 28.05.2019 г. от 14:00 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. Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 06/01.04.2019 г. на Председателя на УС на МИГ – 

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

на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова № BG06RDNP001-

19.191 “МИГ-Берковица и Годеч: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 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.; 

 

2. Обсъждане и вземане на решение за изменение на решение 1 от заседание на УС по 

Протокол № 70/17.01.2019 г. за изменение на Списък на одобрени изпълнители на 

планираните дейности за 2019 г. по Административен договор № BG05SFOP001-2.009-

0131-C01/ 27.12.2018 г. от ОПДУ 2014-2020 г.; 

 

3. Одобрение на коригиран Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.086-S1-RR3 на КППП 

за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.086-S1 по процедура „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; 

 

4. Разни. 

 

На заседанието на УС присъстват: 

 

инж. Милчо Доцов     

Иван Димитров   

Красимир Райков   

Гроздан Генов  
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Страхил Симов – заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на основание 

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

 

На заседанието присъстват и служителите на МИГ: Латинка Симова, Петя Димитрова, 

Бориславка Костова, Диляна Иванова и Петя Борисова. 

Заседанието е редовно, има необходимия кворум и може да протече по предварително 

обявения дневен ред. 

По първа точка от дневния ред: 

Г-жа Петя Димитрова – Експерт по прилагане на СВОМР и Председател на КППП, 

представи на присъстващите членовете на УС Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.191-

S1-RR4 на КППП за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ–

Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

Стратегия за ВОМР и с резултатите от оценката.  

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

взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена 

със Заповед № 06/01.04.2019 г. на Председателя на УС на МИГ – Берковица и Годеч, за 

оценка на проектни предложения подадени по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.191 

“МИГ-Берковица и Годеч: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ 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. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа (Страхил Симов-гласувал по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от Устава на 

Сдружението) Против – няма;  Въздържал се – няма. 

 

В гласуването по точка първа не участва Иван Димитров – член на УС, поради подаден и 

приет самоотвод, съгласно решение на УС по Протокол № 74/01.04.2019 г.  

 

По втора точка от дневния ред: 

Г-жа Петя Димитрова, запозна членовете на УС с предложението за частично изменение на 

приетия с Протокол № 70/17.01.2019 г. на УС на Сдружението, Списък на одобрени 

изпълнители на планираните дейности за 2019 г. по Административен договор № 

BG05SFOP001-2.009-0131-C01/ 27.12.2018 г. от ОПДУ 2014-2020 г. в т. 2: Изготвяне на 

модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и 

община Годеч с изведени конкретни препоръки, въз основа на резултатите от анализите с 

определен изпълнител "ЕВРО БИЗНЕС КОНСУЛТ" ООД. Изменението се налага след 
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уведомление за невъзможност за изпълнение на поръчката. В тази връзка се прави 

предложение за нов изпълнител на цитираната по-горе дейност – Профюжън Консулт ЕООД. 

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

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява изменение в Списък на одобрени изпълнители на планираните дейности за 2019 г. 

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

2020 г., в частта за дейност по т. 2: Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката 

за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни 

препоръки, въз основа на резултатите от анализите с определен изпълнител "ЕВРО БИЗНЕС 

КОНСУЛТ" ООД, като определя за изпълнител Профюжън Консулт ЕООД. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 5 гласа (Страхил Симов – гласувал по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от Устава на 

Сдружението); Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

По трета точка от дневния ред: 

 

Г–жа Петя Димитрова – Експерт по прилагане на СВОМР и Председател на КППП по 

процедура № BG06RDNP001-19.086 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР, 

запозна членовете на УС с представените обяснителни записки на оценителите с право на 

глас по цитирана процедура, по която беше установена допусната техническа грешка при 

изписването на сумата на одобрената безвъзмездната финансова помощ, съгласно решение 

на УС по Протокол № 74/01.04.2019 г.  

На вниманието на присъстващите членове бе представен коригиран Оценителен доклад № 

BG06RDNP001-19.086-S1-RR3 на КППП за оценителна сесия № BG06RDNP001-19.086-S1 по 

процедура „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. 

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

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява коригиран Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.086-S1-RR3 на КППП за 

оценителна сесия № BG06RDNP001-19.086-S1 по процедура „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. 

 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 5 гласа (Страхил Симов – гласувал по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от Устава на 

Сдружението); Против – няма;  Въздържали се – няма. 
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По т. Разни, въпроси и предложения не бяха обсъждани. 

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито. 

 

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

МИГ – Берковица и Годеч, в 3 еднообразни екземпляра за Сдружението. 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  

Членове: 

Красимир Райков  

Гроздан Генов   

Иван Димитров  

Страхил Симов  

Заличено съгласно ЗЗЛД


