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П Р О Т О К О Л  № 8 

от Общо събрание на Сдружение  

„Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

 

 

Днес, 14.12.2015 г., в гр. Берковица се проведе Общо събрание на Сдружение 

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

 

1. Отчет на работата на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” до момента; 

2. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет; 

3. Избор на нов Управителен съвет; 

4. Избор на Председател на Управителния съвет; 

5. Обсъждане насоките за работа на Сдружението; 

6. Разни; 

 

Събранието бе открито в 16,30 ч. с преброяване на присъстващите членове. На 

събранието присъстваха 52 членове, като двама от тях представят  и редовни 

пълномощни, нотариално заверени , за гласуване от името на друг член на Общото 

събрание. 

 Регистрирания кворум е 54 члена, имащи право да гласуват от общо 63 члена на 

Общото Събрание. На основание чл.17 от Устава на Сдружението, има наличие на 

кворум – повече от половината от всички членове, събранието е законно и може да се 

може да протече по предварително обявения дневен ред. 

 Тъй като Председателят на Управителния съвет Димитранка Каменова отсъства 

от събранието, беше направено предложение Събранието да се води от друг член на 

Управителния съвет, а именно от Ваня Каменова. 

Бяха направени предложения и за протоколчик и  двама преброители на 

събранието.  

 

За Председател на събранието единодушно бе избрана Ваня Благоева Каменова. 

За Протоколчик на събранието единодушно бе избрана Бориславка Петрова 

Костова. 

За Преброители на събранието единодушно бяха избрани Димитър Драгомиров 

Борисов и Атанас Миланов Златков. 

 

Председателят на Събранието г-жа Ваня Каменова предложи за гласуване 

обявения дневен ред. 

 

Не постъпиха предложения. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 54 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 
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По първа точка от дневния ред: 

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

докладва г-жа Петя Димитрова. 

 

Г-жа Димитрова представи пълен Отчет за работата на Сдружението до момента, 

който включваше  и доклад за изпълнения през периода 2012-2015г. проект по 

тристранен Договор № РД 50-86/ 13.06.2012г. по мярка „ Прилагане на стратегии за 

местно развитие” и по мярка„ Управление на местни инициативни групи, придобиване 

на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните 

инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от ЕЗФРСР. Беше 

представен и сключения Договор № РД 50-173/ 07.12.2015г. за изпълнение на проект по 

Подмярка 19.1. ”Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19. ”Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020г., ведно с приложимия по 

договора бюджет на проекта. По така представения отчет постъпи въпрос от г-жа 

Елеонора Негулова, на който беше отговорено изчерпателно, както и поздравление за 

постигнатите  отлични резултати през изминалия период  и за одобрения проект по 

Подмярка 19.1. ”Помощ за подготвителни дейности” . 

 

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

гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ 1: 

 Общото събрание приема представения Отчет на работата на Сдружение 

„МИГ – Берковица и Годеч” до момента , ведно с приложимия за изпълнение бюджет 

по сключения Договор № РД 50-173/ 07.12.2015г. по проект по Подмярка 19.1. ”Помощ 

за подготвителни дейности” на Мярка 19. ”Водено от общностите местно развитие” 

от ПРСР за периода 2014-2020г.  

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 54 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

По втора точка от дневния ред: 

 

Съгласно приетия дневен ред и съобразно приетия отчет за постигнатите резултати  от 

работата на Управителния съвет през изминалия 5 годишен мандат,  Общото събрание 

премина към гласуване на втора точка - Освобождаване от отговорност на Управителния 

съвет. 

РЕШЕНИЕ 2: 

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на  Управителния 

съвет за действията им, извършени през изтеклия мандат на управление на 

Сдружение”Местна инициативна група - Берковица и Годеч”. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 54 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 
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По трета точка от дневния ред: 

 

Председателят на Събранието обяви, че са постъпили уведомления за  следните 

промени в представителността на Членовете на Общото събрание ва МИГ - Берковица и 

Годеч, както следва: 

Постъпило е уведомление от Община Берковица, придружено от Решение № 16 на 

Общински съвет- Берковица с Протокол № 2 / 27.11.2015, съгласно което за 

представител на Община Берковица в колективния върховен и управителен орган на 

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч” е определен инж. Милчо Михайлов Доцов- Кмет 

на Община Берковица. 

Постъпило е Решение № 12 на Общински съвет- Годеч с Протокол № 2 / 

24.11.2015, съгласно което за представител на Община Годеч в колективния върховен и 

управителен орган на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч” е определен Радослав 

Василев Асенов- Кмет на Община Годеч. 

Постъпило е Решение на Народно читалище ”Никола Йонков Вапцаров-1899”- 

гр.Годеч с Протокол № 010/ 01.12.2015, съгласно което за представител на НЧ ”Н.Й. 

Вапцаров-1899” в колективния върховен и управителен орган на Сдружение „МИГ-

Берковица и Годеч” е определен Велин Иванов- Председател на Читалището. 

 

Беше направено текущо  регистриране на кворума, поради пристигането на още 

един член на Общото събрание- Мариета Дамянова. Преброителите обявиха,  че към 

настоящия момент редовните членове на Общото събрание, имащи право да гласуват са 

55.  

Г-жа Ваня Каменова прикани присъстващите да излъчат номинации за членове на 

Управителния съвет на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч”. 

 

Г-н Георги Асенов Горанов предложи за членове на Управителния съвет на МИГ-

Берковица и Годеч следните членове на Общото събрание: 

Радослав Василев Асенов- Представител на Община Годеч  

Велин Асенов Иванов- Представител на НЧ ”Н.Й. Вапцаров-1899”- гр.Годеч 

Страхил Младенов Симов - Представител на  ЕТ ”Страмил-Страхил Симов”- 

гр.Годеч 

Милчо Михайлов Доцов - Представител на Община Берковица 

Ваня Благоева Каменова- Представител на Сдружение „Обществен съвет по 

образование”-гр.Берковица 

Иван Димитров Димитров - Земеделски стопанин-гр.Берковица 

Петър Илиев Якимов- Представител на „Примекс Инженеринг” ЕООД- 

гр.Берковица 

 

Постъпи въпрос от г-жа Елеонора Негулова към номинираните  за членове на 

Управителния съвет, дали  са допустими по отношение на изискванията на Наредба 16/ 

30.07.2015г. за прилагане на Подмярка 19.1.”Помощ за подготвителни дейности” на 

Мярка 19. ”Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020г., а 

именно да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по служба или за 

измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или друга 

незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Съюза,  и 
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представляваните от тях лица да  нямат неизпълнени задължения, свързани с плащане на 

вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското 

законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията. 

 На поставения въпрос беше отговорено утвърдително от всички номинирани кандидати 

за членове на  Управителния съвет. 

Постъпи въпрос от г-жа Ваня Каменова към г-жа Петя Димитрова дали  с така 

номинираните за членове на Управителния съвет  се отговаря на изискванието на 

Наредба 16/ 30.07.2015г. за прилагане на Подмярка 19.1.”Помощ за подготвителни 

дейности” на Мярка 19. ”Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 

2014-2020г., а именно в Местната инициативна група (МИГ) делът на представителите 

на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на 

нестопанския сектор в колективния управителен орган да не превишава 49 процента.  

 

Съгласно определенията на цитираната Наредба, "Представител на публичния 

сектор" е служител на централната или териториалната администрация на 

изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кметове и общински 

съветници, които представляват съответния орган въз основа на писмено решение; 

"Представител на нестопанския сектор" е лице, регистрирано по Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физически лица, 

самоопределящи се като представители на този сектор. Физическите лица декларират 

писмено принадлежността си към този сектор. "Представител на стопанския сектор" е 

лице, регистрирано да извършва дейност по Търговския закон или по Закона за 

кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща техни интереси, както и 

физическо лице, осъществяващо стопанска дейност. 

На поставения въпрос след пояснение, г-жа Димитрова отговори, че 

разпределението на номинираните членове по квоти не нарушава изискванията на 

Наредба 16.  

Постъпи предложение от г-н Георги Горанов предложените кандидатури да бъдат 

гласувани заедно /анблок/.  

Предложението беше прието единодушно от Общото събрание. Не постъпиха  

други предложения и възражения. 

РЕШЕНИЕ 3:  

Общото събрание на Сдружение ”Местна инициативна група-Берковица и 

Годеч” избира следните  членове на Управителния съвет на Сдружението: 

1.Милчо Михайлов Доцов - ЕГН ……………….. - Представител на Община 

Берковица/ юридическо лице/- Публичен сектор 

 

2.Радослав Василев Асенов - ЕГН …………………- Представител на Община 

Годеч /юридическо лице/ – Публичен сектор 

 

Заличено съгласно чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД

Заличено съгласно чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД
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3.Ваня Благоева Каменова - ЕГН …………….. - Представител на Сдружение 

„Обществен съвет по образование”-гр.Берковица /юридическо лице/ - Нестопански 

сектор 

 

4.Велин Асенов Иванов - ЕГН …………………… - Представител на НЧ ”Н.Й. 

Вапцаров-1899”- гр.Годеч – Нестопански сектор 

 

5.Страхил Младенов Симов - ЕГН ……………………..- Представител на  ЕТ 

”Страмил-Страхил Симов”- гр.Годеч /физическо лице/ - Стопански сектор 

 

6.Иван Димитров Димитров -  ЕГН ……………….- Земеделски стопанин-

гр.Берковица/физическо лице/- Стопански сектор 

 

7.Петър Илиев Якимов - ЕГН ………………… - Представител на „Примекс 

Инженеринг” ЕООД- гр.Берковица / юридическо лице/ - Стопански сектор 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 55 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

 

Г-жа Ваня Каменова прикани присъстващите да излъчат номинации за 

Председател на Управителния съвет на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч”. 

 

Г-н Валентин Върбанов предложи за Председател на Управителния съвет на 

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч” да бъде избран инж. Милчо Михайлов Доцов. 

 

Не постъпиха други предложения. 

 

РЕШЕНИЕ 4: 

 Общото събрание на Сдружение ”Местна инициативна група-Берковица и 

Годеч” избира за председател на Управителния съвет на Сдружението лицето Милчо 

Михайлов Доцов. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 54 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

Г-н Милчо Доцов не участва в гласуването. 

 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

 

По пета точка от дневния ред: 

Заличено съгласно чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД

Заличено съгласно чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД

Заличено съгласно чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД

Заличено съгласно чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД

Заличено съгласно чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД
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Г-жа Петя Димитрова призова към по-голяма активност и инициативност на 

членовете на сдружението в предстоящите събития при изпълнение проект по Подмярка 

19.1.”Помощ за подготвителни дейности”. 

Г-н Милчо Доцов в качеството си на новоизбран Председател на Управителния 

съвет на Сдружението изрази благодарност за оказаната подкрепа и доверие. 

Наименование на Сдружението – „Местна инициативна група” , показва ролята и 

основата за бъдещата работата. В този смисъл, той апелира към съвместни усилия на 

цялата общност за по-добро бъдеще на двете общини.  

Самите Общини имат десетки други възможности за реализиране на идеи и 

проекти, затова насочеността на работата на МИГ трябва да е приоритетно за 

подпомагане на малките бенефициенти и най-вече на бизнеса.  

Г-н Милчо Доцов изрази надежда, че с добра приемственост от дейността на 

старите членове на УС и с възможностите и желанието на новите членове, ще се 

постигне високо качество на работа занапред , като в резултат се  изработи конкурентна 

Стратегия за местно развитие за територията на МИГ - Берковица и Годеч.  

Г-н Радослав Асенов подчерта, че идеята на МИГ е в сдружаването на всички 

участници, затова всички трябва да работят заедно. В този смисъл да не се гледа на 

различните патньори като малки и неравностойни. През бъдещия програмен период 

очаква МИГ-Берковица и Годеч да се развие и да постигне още по-добри резултати. 

Г-жа Ваня Каменова предложи  да бъде възложено на  избрания Председател на 

УС- Милчо Михайлов Доцов да подготви необходимите документи по вписване на 

направените промени от Общото събрание. 

 

Не постъпиха други предложения и въпроси. 

 

РЕШЕНИЕ 5:  

Общото събрание  на МИГ-Берковица и Годеч възлага на Милчо Михайлов Доцов 

да подготви необходимите документи за вписване на направените промени съобразно 

взетите решения на настоящото Общо събрание. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 55 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

 

Г-жа Елеонора Негулова изрази желанието си през предстоящия период на работа 

в гр. Годеч да бъде осигурен  отново Експерт на МИГ, като бъдат осигурени 

необходимите технически условия на съответното работно място. 

  Г-н Петър Якимов подчерта, че работата на МИГ в гр.Годеч винаги е била 

подсигурена, включително с наличие на Есперт за консултиране на бенефициентите, и 

сега отново с Координатор по проекта по подготовка на Стратегия за местно равитие по 

Подмярка 19.1.”Помощ за подготвителни дейности”. За тази осигуреност свидетелства и 
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стойността  на одобрените проекти и отпусната помощ на бенефициентите от Община 

Годеч. Той подчерта, че през периода на подготовка на Стратегията е наложително 

офиса в гр.Берковица да бъде обезпечен  с адекватни условия за скокойна работа на 

координаторите и съхранение на  документацията, както и с по-добри условия за  достъп 

и среща с бенефициентите. 

Не постъпиха други мнения и предложения. 

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 18:00 ч. 

 

Настоящия протокол се изготви в два еднообразни екземпляра – един за Сдружението, 

един за Окръжен съд Монтана. 

 

 

 

 

14.12.2015г.                             Председател: 

         /Ваня Каменова/ 

 

         

 Протоколчик: 

         /Бориславка Костова/ 

 

заличени подписи съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД


