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П Р О Т О К О Л  № 6 

от Общо събрание на Сдружение  

„Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

 

Днес, 05.06.2015 г., в гр. Берковица се проведе Общо събрание на Сдружение 

„МИГ – Берковица и Годеч”, при следния дневен ред: 

 

1. Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2014 г.; 

2. Отчет на изпълнението на Стратегия за местно развитие на МИГ; 

3. Приемане на годишен финансов отчет за 2014 г.; 

4. Приемане на бюджет на Сдружението за 2015 г.; 

5. Представяне на Водено от общността местно развитие /ВОМР/ и обсъждане 

ролята на Сдружението, като част от него в периода 2014 – 2020 г.; 

6. Вземане на решение за кандидатстване на „МИГ - Берковица и Годеч” по мярка 

19.1. – Помощ за подготвителни дейности от ПРСР 2014-2020 г. 

7. Прием на нови членове; 

8. Разни. 

 

 

Председателят на Сдружението Димитранка Каменова откри събранието в 17:30 

ч. с преброяване на присъстващите членове. На събранието присъстваха 23 от общо 45 

членове на ОС. Събранието е редовно и може да протече по предварително обявения 

дневен ред.  

 

За Председател на събранието единодушно бе избрана Димитранка Каменова. 

За Протоколчик на събранието единодушно бе избрана Людмила Филипова. 

За Прeброител на събранието единодушно бе избрана Бориславка Костова. 

 

Председателя на Сдружението Димитранка Каменова прикани присъстващине да 

отправят предложения, относно предварително обявения дневен ред, след което 

предложи за гласуване дневния ред. 

Не постъпиха предложения. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 23 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 Петя Димитрова – Експерт по прилагане на Стратегия за местно развитие 

на „МИГ – Берковица и Годеч”.  

 

Г-жа Димитрова представи подробен Доклад за плънираните и извършени 

дейности на Сдружението през 2014 г. Не постъпиха въпроси и коментари. Не постъпиха 

възражения по представения доклад, след което ОС премина към гласуване. 
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РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема представения доклад за дейността на 

Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” за 2014 г. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 23 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

 

По втора точка от дневния ред: 

Председателят на Събранието обяви, че по втора точка от дневния ред ще 

докладва г-жа Петя Димитрова – Експерт по прилагане на Стратегия за местно развитие 

на „МИГ – Берковица и Годеч”. 

 

Г-жа Димитрова представи отчет за изпълнението на Стратегия за местно 

развитие на територията на „МИГ – Берковица и Годеч” с извършени приеми на проекти, 

брой и стойност на подадените заявления за кандидатстване и промяна на бюджета по 

мерки. Бяха представени договорените и разплатени средства по СМР по всяка от 

мерките, както и неусвоените средства.  

Д. Каменова отправи питане защо се е получил остатък от неусвоени средства по 

мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, при условие, че по мярката 

имаше голям интерес. 

П. Димитрова обясни, че остатъка е в резултат на получен отказ за сключване на 

договор с един бенефициент. 

Не постъпиха други въпроси, коментари и възражения по представения отчет, 

след което ОС премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема представения отчет на изпълнението на 

Стратегия за местно развитие. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 23 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

 

По трета точка от дневния ред: 

Председателят на Събранието обяви, че по трета точка от дневния ред ще 

докладва г-жа Бориславка Костова – Счетоводител на „МИГ – Берковица и Годеч”.  

 

Г-жа Костова представи подробен годишен финансов отчет на Сдружението за 

2014 г.  

Не постъпиха възражения, коментари и други въпроси по представения доклад. 

Г-жа Костова представи информация относно заявените и възстановени средства за 2014 

г. на „МИГ – Берковица и Годеч” по изготвените три Заявки за плащане.  

РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема представения годишен финансов отчет на 

Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” за 2014 г. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 23 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 
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Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Председателят на Събранието обяви, че по четвърта точка от дневния ред ще 

докладва г-жа Бориславка Костова – Счетоводител на „МИГ – Берковица и Годеч”.  

 

Г-жа Костова представи планирания бюджет на Сдружението за 2015 г.  

 

Не постъпиха възражения, коментари и въпроси по представения бюджет. 

РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема представения бюджет на Сдружение 

„МИГ – Берковица и Годеч” за 2015 г. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 23 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

 

По пета точка от дневния ред: 

Председателят на Събранието обяви, че по пета точка от дневния ред ще докладва 

г-жа Петя Димитрова – Експерт по прилагане на Стратегия за местно развитие на „МИГ 

– Берковица и Годеч”.  

 

Г-жа Димитрова представи подхода „Водено от общността местно развитие” за 

програмния период 2014-2020 г. – цели, териториален обхват, дейности и финансиране. 

Бе обърнато внимание на прилаганото за първи път финансиране на проекти по 

Стратегиите за местно развитие от различни фондове.  

П. Димитрова представи информация относно под мярка 19.1. „Помощ за 

подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 г. и критериите за избор на проекти за 

подготвителна помощ при разработване на Стратегии за местно развитие.  

 Г-жа Д. Каменова коментира възможността относно присъединяването на още 

една община към територията на „МИГ-Берковица и Годеч”. 

 Г-жа В. Брънкина коментира обединяването на териториите на община Берковица 

попадащи в обхвата и „МИГ Западна Стара планина – Копрен – Миджур” и участието на 

цялата територия на общината в „МИГ-Берковица и Годеч”. 

Г-жа Д. Каменова увери, че ще бъдат проведени разговори с управляващия орган 

на „МИГ Западна Стара планина – Копрен – Миджур”, Общини Георги Дамяново и 

Чипровци, както и с община Вършец за  обсъждане възможностите за разширяване на 

територията на  „МИГ-Берковица и Годеч” за периода 2014-2020г. и съвместно 

кандидатстване по подхода ВОМР. 

 

Не постъпиха възражения, коментари и други въпроси по представената 

информация. 

 

 

По шеста точка от дневния ред: 

Във връзка с предоставената информация по подхода ВОМР и подмярка 19.1., и 

възникналите коментари ОС премина към гласуване. 
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РЕШЕНИЕ: Общото събрание взема решение да кандидатства по мярка 19.1. 

„Помощ за подготвителни дейности”. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 23 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

 

По седма точка от дневния ред: 

 

Председателят на Събранието обяви, че са постъпили общо 25 молби за членство в 

Сдружението. Г-жа Б. Костова прочете поименно заявленията за членство, които са 

комплектовани съгласно изискванията на чл.10, ал. 3 и 4 от Устава. Едно от заявленията 

не бе комплектовано съгласно изискванията на Устава на Сдружението и не бе 

разгледано. Г-жа Бориславка Костова напомни на присъстващите, че съгласно Устава на 

МИГ-Берковица и Годеч, членството в Сдружението възниква от датата на внасяне на 

встъпителния членски внос. 

 

РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема постъпилите 24 молби за членство. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 23 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 19:30 ч. 

 

Настоящия протокол се изготви в два еднообразни екземпляра. 

 

 

 

05.06.2015 г.                             Председател: 

         /Димитранка Каменова/ 

 

           Протоколчик: 

         /Людмила Филипова / 

 

                        Преброител:  

                                 /Бориславка Костова/ 


