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П Р О Т О К О Л  № 15 

от Общо събрание  

на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

 

Днес, 27.11.2019 г., в гр. Берковица, площад „Йордан Радичков“ № 4, в Заседателна зала 

на община Берковица се проведе Общо събрание на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч”, 

при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет на работата на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” до момента; 

2. Прием на нови и освобождаване на стари членове;  

3. Приемане на промени в Управителния съвет на Сдружението; 

4. Избор на Председател на Управителния съвет; 

5. Разни. 

 

В 16:30 часа беше извършено регистриране на присъстващите членове на Сдружение 

“МИГ – Берковица и Годеч“ в списък на присъстващите членове за установяване на 

първоначалния кворум, необходим за откриване на заседанието. Бяха установени присъстващи 

редовни членове на Общото събрание - законни представители и упълномощени лица, с 

регистрирани в списъка на присъстващите 16  правоимащи гласа, от общо 94 редовни члена на 

Общото събрание /ОС/.  

Поради липса на кворум на основание  чл. 17 от Устава на Сдружението и чл. 27 от 

ЗЮЛНЦ, събранието се отложи с 1 (един) час по–късно, на същото място и при същия дневен 

ред.  

Събранието бе открито в 17:30 ч. от Иван Димитров- член на Управителния съвет на 

МИГ с регистриране на присъстващите редовни членове. На събранието присъстваха 20 лица, 

законни представители на редовни членове, като четирима от тях представят  и редовни 

пълномощни, за гласуване от името на друг член на Общото събрание на основание чл.19 ал.3 

от Устава,  както и 2 упълномощени лица на редовни членове. С така присъсващите лица се 

формира регистриран кворум от 26 правоимащи гласа, от общо 94 члена на Общото събрание.  

 

Бяха направени предложения за председател на събранието, протоколчик и преброител. 

Поради отсъствие на Председателя на Управителния съвет инж. Милчо Доцов от 

събранието, беше направено предложение събранието да се води от друг член на Управителния 

съвет, а именно от Иван Димитров Димитров. 

 

За председател на събранието единодушно беше избран Иван Димитров Димитров- член 

на Управителния съвет на МИГ. 
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За Протоколчик на събранието единодушно бе избрана Бориславка Костова. 

За преброители на събранието единодушно бяха избрани Диляна Иванова и Петя 

Борисова. 

Председателят на събранието Иван Димитров предложи за гласуване обявения дневен 

ред, като уточни, че в т. Разни ще бъде разгледано допълнение към заявена промяна на 

Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч. 

Не постъпиха възражения и предложения. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 26 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

По първа точка от дневния ред: 

Председателят на събранието обяви, че по първа точка от дневния ред ще докладва г-жа 

Латинка Симова – изпълнителен директор. 

Г-жа Симова представи Отчет за работата на Сдружението за периода от 21.10.2016 г. до 

момента – 27.11.2019 г. по сключено Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч. Представена 

беше информация за подадените проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на 

МИГ, одобрени за финансиране проекти от МИГ, усвоени до момента средства по приключили 

процедура за прием на проекти по мерките от стратегията. Подадени за периода са 44 проектни 

предложения. Одобрени от МИГ, след проведени оценителни сесии са 14 проекта. Одобрената 

БФП от МИГ за проектите е в размер на 1 341 764 лв., което представлява 45,74 % от общия 

бюджет на СВОМР на МИГ.  

Отчетен бе големият интерес по мярка 6.4  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“, с подадени 26 проектни предложения, както и по мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“, с подадени по двата приема общо 14 проекта.  

Представена беше информация за активните процедури и предстоящи приеми по мерки 

до края на 2019 г., както и ИГРП за 2020 г. на сдружението. 

 

Не постъпиха възражения по представения отчет, след което ОС премина към гласуване. 

РЕШЕНИЕ 1: 

 

 Общото събрание приема за сведение представения Отчет на работата на 

Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” по изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч за периода от 21.10.2016 г. до 

27.11.2019 г.  

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 26 гласа    ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 
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По втора точка от дневния ред: 

 

Председателят на събранието обяви, че по втора точка от дневния ред ще докладва г-жа 

Бориславка Костова – служител на МИГ. 

Г-жа Костова информира, че до УС на МИГ – Берковица и Годеч са подадени 4 бр. 

молби за членство в Сдружението, придружени с декларации, изразяващи съгласие с Устава на 

сдружението и квитанции за внесен встъпителен членски внос от: 

1. „ДИАЛГО.КИ“ ЕООД, гр. Берковица, с определен представител Георги Кирилов 

Иванов; 

2. „Автоекспорт 2007“ ЕООД, гр. Берковица, с представител Добромир Чавдаров Йоцов; 

3. Мелинда  Димитрова Николаева – физическо лице, гр. Годеч; 

4. Пламен Асенов Георгиев – физическо лице, гр. Годеч. 

С представените документи от горецитираните юридически и физически лица са 

изпълнени изискванията за възникване на членство в сдружението по смисъла на чл. 10 от 

Устава на същото.  

На присъстващите беше разяснено, че с предстоящата промяна в състава на Общото 

събрание, няма да се наруши допустимостта на квотния принцип на представяне на различните 

сектори в ОС, а именно представителите на публичния, стопанския и нестопанския сектор в 

колективния върховен орган /ОС/ на сдружението ще продължат да не превишават 49 на сто от 

имащите право на глас, в съответствие с чл. 10, ал. 1 от Устава на Сдружението. 

Присъстващите бяха запознати с определенията по Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 

за прилагане на подмярка 19.2, съгласно Допълнителните разпоредби по Наредбата:  

§1, т. 20 „Представител на нестопанския сектор“ е лице, регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физическо 

лице, самоопределящо се като представител на този сектор. Физическото лице декларира 

писмено принадлежността си към този сектор. Общински съветник, кмет, заместник-кмет или 

служител в община, кметство или район, самоопределил се като представител на нестопанския 

сектор или представляващ друг представител на нестопанския сектор, не може да бъде член на 

колективния управителен орган на МИГ. Юридическо лице, в управителните органи на което 

член е кмет, заместник-кмет, общински съветник или служител на МИГ, не може да бъде член 

на колективния управителен орган на МИГ от квотата на нестопанския сектор; 

§1, т. 21 „Представител на публичния сектор“ е юридическо лице, което се 

представлява от орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за 

администрацията или от служител на централната или териториалната администрация на 

изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кмет и заместник-кмет на община, 

кметство или район, кметски наместник, общински съветник и областен управител, който 

представлява съответния орган въз основа на писмено решение, представено на МИГ, както и 

публично лице, което получава финансиране от държавния или общинския бюджет; 

§ 1, т. 22 „Представител на стопанския сектор“ е лице, регистрирано да извършва 

дейност по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и 

защитаваща техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност по 

смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. По 

смисъла на тази наредба кмет, заместник-кмет или общински съветник, както и юридическо 

лице, собственост или управлявано от кмет, заместник-кмет или общински съветник или на 



                                        

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

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/                                                                                                                                                                   
4 

 

служител на МИГ няма право да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от 

квотата на стопанския сектор. 

Постъпи предложение от г-н Георги Горанов предложените кандидатури да бъдат 

гласувани заедно /анблок/.  

Предложението беше прието единодушно от Общото събрание. Не постъпиха  други 

предложения и възражения и ОС премина в режим на гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ 2: 

 

Общото събрание на основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението приема за 

членове на Общото събрание: 

1. „ДИАЛГО.КИ“ ЕООД, гр. Берковица, с определен упълномощен представител Георги 

Кирилов Иванов, представител на стопанския сектор; 

2. „Автоекспорт 2007“ ЕООД, гр. Берковица, с определен представител Добромир 

Чавдаров Йоцов, представител на стопанския сектор; 

3. Мелинда  Димитрова Николаева, представител на нестопанския сектор; 

4.   Пламен Асенов Георгиев , представител на нестопанския сектор. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 26 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

По трета точка от дневния ред: 

 

Председателят на събранието обяви, че по трета точка от дневния ред ще докладва г-жа 

Бориславка Костова. 

Г-жа Костова информира, че е постъпило заявление от Гроздан Георгиев Генов – 

представляващ EТ Гроздан Генов-Компас ГГГ, гр. Берковица, за освобождаване от 

Управителния съвет на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, мандат 2015 – 2020 г., от квотата 

на стопанския сектор, поради избирането му за общински съветник в Общински съвет – 

Берковица за мандат 2019 – 2023 г.  

Съгласно §1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на 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 за 

периода 2014 - 2020 г., съществува забрана общински съветник да бъде член на колективния 

управителен орган на МИГ от квотата на стопанския сектор. 

По същата точка от дневния ред, г-жа Костова информира, че е постъпило уведомление 

за промени в представителността на членовете на Общото събрание на МИГ - Берковица и 

Годеч: 

Постъпило е уведомление от Община Берковица, придружено от Решение № 25 на 

Общински съвет- Берковица с Протокол № 2/25.11.2019 г., съгласно което за представител на 
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Община Берковица в колективния върховен и управителен орган на Сдружение „МИГ-

Берковица и Годеч” е определена Димитранка Замфирова Каменова - Кмет на Община 

Берковица. 

Беше направено текущо  регистриране на кворума, като по то тази и следващите точки от 

дневния ред имащите право да гласуват се увеличават  с още 3  от новоприетите членове, 

присъстващи на настоящото заседание на Общото събрание и регистрирани в отделен списък.  

 

Преброителите обявиха,  че към настоящия момент редовните членове на Общото 

събрание, имащи право да гласуват са 29.  

 

Председателят на събранието прикани присъстващите да излъчат номинации за членове 

на Управителния съвет на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч”, за попълване на състава му. 

Г-н Иван Димитров предложи за член на Управителния съвет на МИГ-Берковица и 

Годеч „ДИАЛГО.КИ“ ЕООД, гр. Берковица, с определен представител Георги Кирилов Иванов. 

Той предложи във връзка с постъпилото Решение № 25 на Общински съвет- Берковица с 

Протокол № 2/25.11.2019 г., за определянето на Димитранка Замфирова Каменова - Кмет на 

Община Берковица за представител на Община Берковица в колективния върховен и 

управителен орган на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч” , да се вземе съответното решение 

за избирането на г-жа Димитранка Каменова за член на Управителния съвет на МИГ, като 

представител на Община Берковица, като предложените кандидатури за членове на УС да бъдат 

гласувани заедно /анблок/.  

Други предложения не бяха направени и ОС премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ 3: 

 

Общото събрание, на основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението, 

освобождава Гроздан Георгиев Генов – представляващ EТ Гроздан Генов-Компас ГГГ, гр. 

Берковица като член на Управителния съвет на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, с 

мандат до 11.01.2021 г., от квотата на стопанския сектор. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 29 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

РЕШЕНИЕ 4: 

Общото събрание на Сдружение ”Местна инициативна група-Берковица и Годеч” на 

основание чл. 15, ал. 1, т. 2 избира следните  членове на Управителния съвет на Сдружението, 

за довършване на мандата до 11.01.2021 г. 

1. Димитранка Замфирова Каменова, ЕГН 6306123278 –  като Представител на Община 

Берковица ЕИК 000320559  /юридическо лице/, публичен сектор; 

2. Георги Кирилов Иванов с ЕГН 7712105346-   като определен представител на 

„ДИАЛГО.КИ“ ЕООД, гр. Берковица, ЕИК 202930958, стопански сектор. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 29 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 
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По четвърта точка от дневния ред: 

Председателят на събранието прикани присъстващите да излъчат номинации за 

Председател на Управителния съвет на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“. 

 

Г-н Валентин Върбанов предложи за Председател на Управителния съвет на Сдружение 

„МИГ-Берковица и Годеч” да бъде избрана Димитранка Замфирова Каменова- Представител на 

Община Берковица. 

Други предложения не бяха направени и ОС премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ 5: 

 Общото събрание на Сдружение ”Местна инициативна група-Берковица и Годеч” 

основание чл. 15, ал. 1, т. 2 избира Председател на Управителния съвет на Сдружението 

лицето Димитранка Замфирова Каменова. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 29 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

РЕШЕНИЕ 6: 

 

Общото събрание на МИГ-Берковица и Годеч възлага на Димитранка Замфирова 

Каменова да подготви необходимите документи за вписване на направените промени 

съобразно взетите решения на настоящото Общо събрание. 

Актуалният състав на Управителния съвет на Сдружение ”Местна инициативна група 

- Берковица и Годеч” ЕИК 176027912 в резултат на взетите решения за промени е следния: 

1. Община Берковица ЕИК 000320559 – с представител Димитранка Замфирова Каменова, 

/публичен сектор/; 

2. Община Годеч ЕИК 000776160 – с представител Радослав Василев Асенов, ЕИК 000776160, 

/публичен сектор/;  

3. Весислава Иванова Методиева – физ. лице, нестопански сектор; 

4. Красимир Цветанов Райков – ЗП, стопански сектор; 

5. Страмил Трейд ЕООД  ЕИК 200748476 – с представител Страхил Младенов Симов, 

/стопански сектор/; 

6. Сдружение „Еко Берк Мед“ ЕИК 111564238 – с представител Иван Димитров Димитров, 

/нестопански сектор/; 

7. „ДИАЛГО.КИ“ ЕООД, ЕИК 202930958- с определен представител Георги Кирилов Иванов, 

/стопански сектор/. 

Председател на Управителния съвет на Сдружение ”Местна инициативна група - 

Берковица и Годеч” ЕИК 176027912 в резултат на взетото решение е  Димитранка Замфирова 

Каменова. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 29 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 
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По пета точка от дневния ред: 

 

Председателят на събранието обяви, че по пета точка от дневния ред ще докладва г-жа 

Латинка Симова – изпълнителен директор. 

Г-жа Латинка Симова информира присъстващите от необходимостта за вземане на 

решение, допълващо заявена промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, 

във връзка с допълнителна информация, поискана от МЗХГ.  

Членовете на ОС бяха уведомени, относно спазване на процедурата за публикуване и 

оповестяване на материалите с предложенията за обществено обсъждане за допълнение за 

промяна на критерий за оценка на проекти по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ и мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното 

културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството 

ни обединява“ от СВОМР , като същите са били публикувани  на електронната страница на 

МИГ за обществено обсъждане от 12.11.2019 г. до 22.11.2019 г. В посочения срок не са 

постъпили предложения за допълнение или възражения по публично оповестените материали. 

Членовете на ОС бяха запознати с предложение за допълнение към Заявление с Вх. № 

19-19-2-01-28 от 27.09.2019 г. в МЗХГ, писмо с изх. № 19-19-2-01-28 от 09.10.2019 г. на МЗХГ, 

отнасящи се до заявените текстове за промяна на СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч и 

сключване на допълнително споразумение към споразумение за изпълнение на стратегия за 

ВОМР № РД 50-141/21.10.2016 г.  

Допълнението за промяна на СВОМР се налага във връзка с възникнали противоречия по 

отношение на заявените текстове за промяна в горецитираните заявления и писма на МЗХГ в 

мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Предмет на 

допълнителна промяна е критерий 9 „Проектът да е представен от младежи под 40 години 

и/или жени и/или роми“  - 10 точки /стар текст/.  

Предложен нов текст на критерий 9: 

Проектът е представен и се осъществява от: до 10 точки: 

- лица, ненавършили 40 години – 7 т. 

- и/или жени и/или роми – 3 т.   

/точките по този критерий се натрупват/ 

Предложението за промяна се прави във връзка с допусната очевидна грешка, 

изразяваща се в използване на неправилна терминология, която довежда до противоречие и 

погрешно тълкуване на други критерии за оценка по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“. В стария, както и в предложения в Заявление с вх. № 19-19-2-01-28 от 

27.09.2019 г. текст на критерия, неправилно е употребена думата „младежи”. Съгласно 

определението на ПРСР младежи са лица на възраст до 29 години, което определение правилно 

е отнесено по отношение на критерий 8 „Проектът създава заетост извън семейството и/или 

осигурява работни места за жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години”. 

Критерий 9 обаче, е относим към кандидатите, които подават и ще изпълняват 

проектното предложение, като думата „младежи” е употребена в смисъл на лица, 

ненавършили 40 години. Чрез допълнителното прецизиране на предложения за промяна 

критерий ще бъде отстранена допуснатата грешка и ще се синхронизира употребата на думата 

„младежи” единствено с приложимата нормативна база. 



                                        

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

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/                                                                                                                                                                   
8 

 

Не постъпиха други предложения и възражения, след което ОС премина към гласуване. 

РЕШЕНИЕ 7: 

 

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за 

изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, т. 2 и т. 5 от Наредба № 22/14.12.2015 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 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., одобрява предложението 

за промяна на Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и 

Годеч“ по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г., за мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности” – в частта критерии за оценка на проектни предложения 

– нов текст на критерий 9: 

Критерий 9: Проектът е представен и се осъществява от: до 10 точки: 

- лица, ненавършили 40 години – 7 т. 

- и/или жени и/или роми – 3 т.   

/точките по този критерий се натрупват/ 

 

След одобряване на промяната в СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, да бъде 

коригиран съответният текст по критерий 9 в в разписаните условия за финансиране на проекти 

с еднакъв брой точки, в случаите, когато липсва наличен финансов ресурс за финансиране 

/приоритизиране на критерии/. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 29 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

По същата точка от дневния ред бе разгледано и предложението за промяна на два от 

критериите по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, 

историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни 

обединява“:  

- критерий 1 – Проектът е разработен от младежи – 15 точки /стар текст/; 

- и критерий 2 – Привлечени в дейности по проекта са доброволци, родители, активни 

граждани и младежи – 15 точки /стар текст/. 

На членовете на ОС бе обяснено, че предложението за промяна се извършва след 

установеното противоречие по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности” и за отстраняване на същото в критериите по мярка 19.2-7.6. Предложението се 

прави във връзка с допусната очевидна грешка, изразяваща се в неправилно използване на 

термина „младежи”. Критериите са относими към кандидатите, които представят и ще 

осъществяват проектното предложение, както и лица, участващи в определени дейности по 

проекта. Думата „младежи” е употребена в смисъл на лица, ненавършили 40 години, и следва да 

бъде заменена, с цел отстраняване на допусната грешка и синхронизиране с приложимата 

нормативна уредба. 

Не постъпиха други предложения и възражения, след което ОС премина към гласуване. 
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РЕШЕНИЕ 8: 

 

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за 

изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, т. 2 и т. 5 от Наредба № 22/14.12.2015 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 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., одобрява предложението 

за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна 

инициативна група – Берковица и Годеч“ по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г., за мярка 

19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно 

наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ – в частта критерии за 

оценка на проектни предложения – нов текст на критерий 1 и критерий 2: 

Критерий 1: Проектът е представен и се осъществява от лица,  ненавършили 40 

години – 15 точки 

Критерий 2: Привлечени в дейности по проекта са доброволци, родители, активни 

граждани и лица, ненавършили 40 години – 15 точки 

След одобряване на промяната в СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, да бъдат 

коригирани съответните текстове по критерии 1 и 2 в разписаните условия за финансиране на 

проекти с еднакъв брой точки, в случаите, когато липсва наличен финансов ресурс за 

финансиране /приоритизиране на критерии/. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 29 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 18:05 ч. 

 

Настоящия протокол се изготви в два еднообразни екземпляра – един за Сдружението, един за 

Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

 

 

 

 

27.11.2019 г.                              Председател:

          

 

         

  Протоколчик:

          

 

Заличено съгласно ЗЗЛД


