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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 89/12.11.2019 г. 

Днес, 12.11.2019 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. Красимир Райков  

6. Гроздан Генов  

7. Иван Димитров  

взеха решения неприсъствено по следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Вземане на решение за промяна на критерии за оценка на проектни предложения по мерки 

от СВОМР във връзка със заявление за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица 

и Годеч, с вх. № 19-19-2-01-28/27.09.2019 г. в МЗХГ.  

2. Вземане на решение за насрочване на извънредно Общо събрание на Сдружението и 

определяне на дневен ред през месец ноември 2019 г. 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ са информирани за необходимостта от промяна в критерии за 

оценка на проектни предложения по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“, по отношение на определението и смисъла на понятието „младежи“, съдържащо се 

в Критерий 9: Проектът да е представен от младежи под 40 години и/или жени и/или 

роми – 10 точки /стар текст в СВОМР/. 

 

Като се има предвид логиката на одобрената Стратегия за СВОМР и проведените срещи за 

обществено обсъждане на същата в рамките на мярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“, следва да се уточни че в критерии 9 за оценка на проекти, с въведеното условие за 

възраст на кандидат, се е имало предвид даване на предимство на кандидати, ненавършили 40 

годишна възраст при подаване и реализиране на проектни предложения по СВОМР на МИГ. 

Във връзка с изложеното, в критерии 9, думата „младежи“ следва да се замени с думата 

„лица“, в резултат на което критерият придобива следната формулировка: 

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/ 
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Настоящото предложение за промяна на СВОМР на МИГ следва да се публикува за 

обществено обсъждане на сайта на МИГ – Берковица и Годеч, както и да се предложи за 

разглеждане и одобряване на предстоящо Общо събрание на МИГ в т. Разни. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. и чл. 39, т. 5 

от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2, одобрява предложения за 

промяна текст в СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч за мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности”, в частта критерии за оценка на проектите и брой 

точки, като изменя критерий 9  в Таблицата с критериите за оценка на проектите и същият 

придобива следния вид: 

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/ 

2. Възлага на екипа на МИГ да публикува на електронната страница на МИГ – Берковица и 

Годеч, одобрените от УС промени в СВОМР за обществено обсъждане, в съответствие със 

сроковете определени в нормативната уредба. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – 0. 

 

По същата първа точка от дневния ред, членовете на УС са запознати и с необходимостта от 

промяна на два от критериите за оценка на проекти по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и 

приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към 

наследството - наследството ни обединява“, поради наличието на понятието „младежи“ в 

критерии 1: „Проектът е разработен от младежи“ и в критерии 2: „Привлечени в дейности по 

проекта са доброволци, родители, активни граждани и младежи“. Терминът „младежи“ 

използван в критерии 1 и критерии 2, е употребен в смисъл хора/лица, на възраст между 18 

навършени и 40 ненавършени години, като целта е, с въвеждането на условие за възраст на 

кандидат, да се даде предимство на тази група кандидати. 

Предложението за промяна е в следния вид: 

 СЪЩЕСТВУВАЩИ 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  

в СВОМР 

ТОЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

 НОВИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  

в СВОМР  

ТОЧКИ 

№ 1   Проектът е разработен от 

младежи 

15 Проектът е представен и се 

осъществява от лица,  ненавършили 40 

години 

15 

№ 2 Привлечени в дейности по 
проекта са доброволци, 

родители, активни граждани и 

младежи 

15 Привлечени в дейности по проекта са 
доброволци, родители, активни граждани и 

лица, ненавършили 40 години 

15 
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Настоящото предложение за промяна на СВОМР на МИГ следва да се публикува за 

обществено обсъждане на сайта на МИГ – Берковица и Годеч, както и да се предложи за 

разглеждане и одобряване на предстоящо Общо събрание на МИГ в т. Разни. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. и чл. 39, т. 5 

от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2, одобрява предложените за 

промяна текстове в СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч 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 проектите, като 

изменя критерии 1 и критерии 2 в Таблицата с критериите за оценка на проектите както 

следва: 

 СЪЩЕСТВУВАЩИ 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

в СВОМР 

ТОЧКИ НОВИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  

в СВОМР  

ТОЧКИ 

№ 1   Проектът е разработен от 

младежи 

15 Проектът е представен и се осъществява 

от лица,  ненавършили 40 години 

15 

№ 2 Привлечени в дейности по 
проекта са доброволци, 

родители, активни граждани и 

младежи 

15 Привлечени в дейности по проекта са 
доброволци, родители, активни граждани и 

лица, ненавършили 40 години 

15 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – 0. 

 

2. Възлага на екипа на МИГ да публикува на електронната страница на МИГ – Берковица и 

Годеч, одобрените от УС промени в СВОМР за обществено обсъждане, в съответствие със 

сроковете определени в нормативната уредба. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ имайки предвид необходимостта от промени в състава на 

Управителния съвет на сдружението във връзка с промени в представителността на членовете 

на Общото събрание и разпоредбите на Устава на МИГ, взеха следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Свиква извънредно заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч 

на 27.11.2019 г. от 16:30 часа в Заседателна зала на общинска администрация – 

Берковица. При липса на кворум на основание чл. 17 от Устава на сдружението, събранието 

ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място, независимо от броя на явилите се 

членове.  
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2. Одобрява предложения проект за 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. 

3. На основание чл. 16, ал. 3 от Устава на Сдружението, възлага на екипа на МИГ да 

публикува поканата на интернет страницата на Сдружението, на официалните интернет 

страници на Общините Берковица и Годеч и да постави същата на мястото за обявление на 

сградите, в които се намират офисите на сдружението, най-малко 7 дни преди насрочения ден. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – 0. 

 

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  

Красимир Райков  

Гроздан Генов  

Иван Димитров  

Заличено съгласно ЗЗЛД


