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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 113/18.01.2021 г. 

 

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

членовете на Управителния съвет на Сдружението: 

Димитранка Каменова 

Радослав Асенов 

Георги Иванов 

Красимир Райков  

Весислава Методиева  

Иван Димитров 

Страхил Симов 

взеха решения неприсъствено по следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Вземане на решение за стартиране преразглеждането на процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.191-S1 “МИГ-Берковица и Годеч" - 

мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за 

ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“, във връзка с Уведомително писмо от ДФ 

„Земеделие“ с Изх. № 01-6300/39 от 11.01.2021 г. 

 

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. 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ предварително са запознати с получено на 15.01.2021 г. в офиса на 

Сдружението, Уведомително писмо от ДФ „Земеделие“ (с изх. №01-6300/39 от 11.01.2021 г.) 

за преразглеждане на проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в 

ИСУН № BG06RDNP001-19.191-S1. На основание чл. 60, ал. 3 от Наредба № 22/2015 г. 

следва да се стартира преразглеждане на посочената процедура съгласно указанията, 

описани в писмото. 
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Във връзка с горното, УС взе следното 

РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Одобрява преразглеждане на процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 

№ BG06RDNP001-19.191-S1 “МИГ-Берковица и Годеч" - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ–Берковица и 

Годеч“ според указанията на ДФЗ и в срока определен в писмото (не по-дълъг от 30 работни 

дни от дата на получаване на уведомлението - до 26.02.2021 г. включително). 

2. Възлага на Председателя на УС на МИГ - Димитранка Каменова да възобнови работата на 

КППП, назначена със Заповед № 06/01.04.2019 г.  по процедура за подбор на проектни 

предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.191 

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

дейности“. 

 

Начин на гласуване – неприсъствено. 

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

 

Във връзка с взетите решения и дадените от ДФЗ указания, посочени в писмото, за 

извършване на проверка на място на проектно предложение на кандидат ”Ла Фабрика” 

ЕООД, възниква необходимост от замяна на помощник-оценител – Латинка Салтирова 

Симова, участвала в КППП в качеството и на член на екипа на МИГ. Същата е заемала 

длъжност Изпълнителен директор до 28.11.2019 г. 

Във връзка с горното, УС взе следното 

РЕШЕНИЕ № 2: 

Одобрява изменение в състава на КППП: Анжела Трифонова Станоева за помощник-

оценител /без право на глас/, като счита, че е налице съответствие на квалификацията и 

опита със съответните операции по Процедура за подбор на проектни предложения за 

представяне на безвъзмездна финансова помощ с код в ИСУН № 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. 

Начин на гласуване – неприсъствено.  

За – 7 гласа; Против – няма; Въздържали - няма. 
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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: 

Димитранка Каменова  ………………………………  

Членове: 

Радослав Асенов  ……………………………… 

Георги Иванов  ……………………………… 

Красимир Райков  ……………………………… 

Весислава Методиева   ……………………………… 

Иван Димитров  ………………………………  

Страхил Симов  ……………………………… 

 


