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П Р О Т О К О Л  № 7 

от Общо събрание на Сдружение  

„Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

 

Днес, 25.08.2015 г., в гр. Берковица се проведе Общо събрание на Сдружение 

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

 

1. Вземане на решение за съгласие за реализиране на проект по подмярка 19.1. 

„Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и 

определяне на партньорите по проекта. 

2. Разни; 

 

Председателят на Сдружението Димитранка Каменова откри събранието в 16:00 

ч. с преброяване на присъстващите членове. На събранието присъстваха 11 от общо 64 

члена на ОС. На основание чл.17 от Устава на Сдружението, при липса на кворум 

събранието бе отложено с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и 

може да се проведе, колкото и членове да се явят. 

 

Председателят на Сдружението Димитранка Каменова откри събранието с един 

час по-късно -в 17:00 ч. На събранието присъстваха 26 от общо 64 члена на 

Сдружението. 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 – 26 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”.  
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Г-жа Димитрова представи изискванията на Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. и предприетите действия за подготовка и кандидатстване със заявление за 

изразяване на интерес. 

Не постъпиха възражения по представения доклад, след което ОС премина към 

гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група – 

Берковица и Годеч” дава съгласие за реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ 

за подготвителни дейности” по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

Територията на която ще се реализират дейностите по проекта по подмярка 

19.1. „Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. обхваща цялата територия на общини Берковица и Годеч, с всичките им 

населени места.  

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 26 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

 

По втора точка от дневния ред: Разни. 

В изпълнение на решение № 1 от настоящия протокол приема промяна в устава в 

следните членове: 

1. В чл. 7, т. 4, който придобива следната редакция: 

„Да отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие на цялата 

територия на община Берковица (с. Балювица, гр. Берковица, с. Бистрилица, с. 

Бокиловци, с. Боровци, с. Бързия, с. Гаганица, с. Замфирово, с. Комарево, с. Костенци, с. 

Котеновци, с. Лесковец, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Слатина, 

с. Цветкова бара, с. Черешовица, с. Ягодово) и цялата територия на община Годеч ( с. 

Букоровци, с. Бракьовци, с. Бърля, с. Връбница, с. Връдловци, с. Гинци, гр. Годеч, с. 

Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Лопушна, с. Мургаш, с. Равна, с. 

Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станянци, с. Туден, с. Шума) по подхода ЛИДЕР на 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и да оказва съдействие при 

реализирането на проекти по конкретни мерки, включени в Стратегията”. 

2. В чл. 8, ал. 1, т. 1, който придобива следната редакция: 

„Подпомага процеса на формулиране и прилагане на Стратегия за местно 

развитие на цялата територията на община Берковица (с. Балювица, гр. Берковица, с. 

Бистрилица, с. Бокиловци, с. Боровци, с. Бързия, с. Гаганица, с. Замфирово, с. Комарево, 

с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. 

Рашовица, с. Слатина, с. Цветкова бара, с. Черешовица, с. Ягодово) и цялата територия 

на община Годеч ( с. Букоровци, с. Бракьовци, с. Бърля, с. Връбница, с. Връдловци, с. 

Гинци, гр. Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Лопушна, с. Мургаш, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
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с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станянци, с. Туден, с. Шума) по подхода 

ЛИДЕР на ПРСР”. 

3. В чл. 8, ал. 2, който придобива следната редакция: 

„Сдружението осъществява дейността си на цялата територия на община 

Берковица (с. Балювица, гр. Берковица, с. Бистрилица, с. Бокиловци, с. Боровци, с. 

Бързия, с. Гаганица, с. Замфирово, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. 

Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Слатина, с. Цветкова бара, с. 

Черешовица, с. Ягодово) и цялата територия на община Годеч (с. Букоровци, с. 

Бракьовци, с. Бърля, с. Връбница, с. Връдловци, с. Гинци, гр. Годеч, с. Голеш, с. Губеш, 

с. Каленовци, с. Комщица, с. Лопушна, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. 

Смолча, с. Станянци, с. Туден, с. Шума)” 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 26 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 18,15 ч. 

 

Настоящия протокол се изготви в три еднообразни екземпляра.  

 

 

 

 

 

25.08.2015 г.                             Председател: 

         /Димитранка Каменова/ 

 

            

    Протоколчик: 

         /Людмила Филипова / 

 

                         

    Преброител:  

                                 /Бориславка Костова/ 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)

