ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ “МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
№ 49 / 02.11.2016 г.
Днес 02.11.2016 г. от 16:00 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. Обсъждане и вземане на решение за Заявление за одобрение на финансовата
помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
местно развитие";
2. Обсъждане и вземане на решение за Заявления за одобрение на планирани
дейности и разходи по подмярка 19.4 за 2016 г. и 2017 г.;
3. Разни;

На заседанието на УС присъстваха:
инж.Милчо Доцов
Весислава Методиева
Страхил Симов
Иван Димитров
Красимир Райков
Гроздан Генов

От заседанието на УС отсъства: Радослав Асенов
Заседанието е редовно и може да протече по предварително обявения дневен ред.
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/
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По първа точка от дневния ред:
Счетоводителят Бориславка Костова запозна членовете на УС със Заявление за
одобрение на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране
на стратегия за местно развитие" на „МИГ – Берковица и Годеч“ за периода на
прилагане на СВОМР 2016-2023 г.. Беше представена и индикативна програма за
разпределението на средствата по години. Членовете на УС разгледаха в детайли и
обсъдиха проекта на Заявлението.
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.11 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 възражения Заявление за одобрение на общата финансовата помощ
по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие"
на „МИГ – Берковица и Годеч“, за целия период на прилагане на СВОМР 2016-2023 г. и
индикативно по години
Начин на гласуване - явно.
За - 6 гласа;

Против – няма;

По втора точка от дневния ред:
Счетоводителят на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ запозна членовете на
УС със Заявленията за одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4
за 2016 г. и 2017 г. на „МИГ – Берковица и Годеч“. Членовете на УС разгледаха в
детайли и обсъдиха проекта на Заявленията.
РЕШЕНИЕ:
На основание на чл.12 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 възражения Заявления за одобрение на планирани дейности и
разходи по подмярка 19.4 за 2016 г. и 2017 г. на „МИГ – Берковица и Годеч“, съгласно
Приложение № 3.
Начин на гласуване - явно.
За - 6 гласа;

Против – няма;

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/
2

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

По трета точка от дневния ред:
Изпълнителният директор Латинка Симова запозна членовете на УС с
индикативен График на предстоящите дейности на Сдружение „МИГ – Берковица и
Годеч“ до края на 2017 г.
РЕШЕНИЕ:
Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” прие
единодушно и без възражения индикативен График на предстоящите дейности на
Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ до края на 2017 г.

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 30 от Устава на
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“, в два
еднообразни екземпляра за Сдружението.

Председател на УС:
Инж. Милчо Доцов

………………………………

Членове:
Весислава Методиева

………………………………

Страхил Симов

………………………………

Иван Димитров

………………………………

Красимир Райков

………………………………

Гроздан Генов

………………………………
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