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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 140/27.09.2022 г. 
 

 

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

Управителния съвет на Сдружението: 

Димитранка Каменова 

Надя Сотирова 

Георги Иванов 

Красимир Райков  

Весислава Методиева  

Иван Димитров 

Страхил Симов 

взеха решения неприсъствено по следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 16/01.09.2022 г. на Председателя на УС на МИГ–

Берковица и Годеч, за оценка на подадените по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001–19.581: мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване 

в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч. 

2. Обсъждане и одобрение на Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 

2023 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно 

развитие“ на „МИГ–Берковица и Годеч“, изготвено по образец съгласно приложение 

№3, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г.; 

 

Членове на Управителния съвет на Сдружението са предварително запознати с дневния ред и 

материалите, и са уведомени за начина на провеждане на заседанието, като всички са изразили 

съгласие относно неприсъствено вземане на решения. 

 



                                                                                               

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

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/                                                                                                                                                                   

 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС са предварително запознати с Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.581-

S1-RR3 на Комисията за подбор на проектни предложения от оценителна сесия 

№BG06RDNP001-19.581-S1 на мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч и с резултатите от 

оценката.  

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

следното 

РЕШЕНИЕ: 

Одобряват Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.581-S1-RR3 на Комисията за подбор на 

проектни предложения, назначена със Заповед № 16/01.09.2022 г. на Председателя на УС на 

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

№ BG06RDNP001-19.581: мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ 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” от ПРСР 2014–2020 г. 

 

Начин на гласуване – неприсъствено.  

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

 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС са предварително запознати със Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2023 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за местно развитие“ на МИГ–Берковица и Годеч, изготвено по образец съгласно Приложение 

№ 3 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. Представеното заявление е разгледано от УС в детайли. 

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

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 12, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, 

Управителният съвет на Сдружение МИГ–Берковица и Годеч прие единодушно и без 
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възражения Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2023 г. по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014–2020 г., на МИГ – Берковица и Годеч. 

 

Начин на гласуване – неприсъствено.  

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

 

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

МИГ – Берковица и Годеч, в 2 еднообразни екземпляра. 

 

Председател на УС: 

Димитранка Каменова  ………………………………  

Членове: 

Надя Сотирова  ……………………………… 

Георги Иванов  ……………………………… 

Красимир Райков  ……………………………… 

Весислава Методиева  ……………………………… 

Иван Димитров  ……………………………… 

Страхил Симов  ……………………………… 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


