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Утвърдил: 

/инж. Милчо Доцов,– 

Председател на УС/ 

 

П Р О Т О К О Л  № 9 

от Общо събрание на Сдружение 

„Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

Днес, 16.05.2016 г., в гр. Берковица се проведе Общо събрание на Сдружение 

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

1. Прием на нови и освобождаване на стари членове; 

2. Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2015 г.; 

3. Приемане на годишен финансов отчет за 2015 г.; 

4. Приемане на промени в УС на Сдружението; 

5. Промяна в устава на Сдружението; 

6. Представяне и обсъждане на стратегия за ВОМР;  

7. Вземане на решение за одобрение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч; 

8. Вземане на решение за кандидатстване със Стратегия за ВОМР по 

обявена процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г. 

9. Разни; 

 

В 16:00 часа на 16.05.2016 г. беше извършено регистриране на присъстващите в 

Заседателната Зала в сградата на Община – Берковица членове на Сдружение “МИГ-

Берковица и Годеч“ за установяване на първоначалния кворум, необходим за откриване 

на заседанието. Бяха установени 15 присъстващи члена на Общото събрание от общо 

62 редовни членове. 

заличен подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
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Поради липсата на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието се отложи с 1 

(един) час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.  

Събранието бе открито в 17:00 ч. от Председателя на Управителния съвет-инж.Милчо 

Доцов с регистриране на присъстващите редовни членове. Регистрирания кворум е 25 

члена, имащи право да гласуват от общо 62 члена на Общото Събрание.  

В залата присъстват и други граждани на Община Берковица и Община Годеч, в 

качеството си на кандидат-членове на ОС на сдружението и заинтересувани лица. 

Г-н Доцов направи предложение Събранието да се води от друг член на Управителния 

съвет, а именно от г-жа 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 Коци Младенов Костадинов и 

Людмила Йорданова Филипова. 

Председателят на Събранието г-жа Ваня Каменова предложи за гласуване обявения 

дневен ред. 

Не постъпиха предложения. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 25 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 Бориславка Костова. 

Г-жа Костова прочете подробен списък на предложени за изключване общо 10 члена на 

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ поради следните причини: 

- подадени изрични молби за прекратяване на членство – 7 броя  

- поради неплатен членски внос за 2015 г. – 3 члена 

Не постъпиха въпроси и възражения по направената информация, след което ОС 

премина към гласуване. 

mailto:proektmig@abv.bg
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Г-жа Каменова предложи изключването на членовете да бъде гласувано заедно 

/анблок/.  

Предложението беше прието единодушно от Общото събрание. Не постъпиха други 

предложения и възражения. 

 

РЕШЕНИЕ 1:  

Общото събрание констатира изключване на изрично оповестените по списък членове 

на основание чл.12 ал.1 т.1 и т.6 от Устава на Сдружението. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 25 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

Г-жа Костова прочете подробен списък на подалите изрични молби за членство до УС 

на МИГ - Берковица и Годеч, надлежно комплектовани с необходими декларации и 

препоръки, съдържащ общо 44 имена на кандидат-членове на Общото събрание на 

Сдружението. 

Не постъпиха въпроси и възражения по направената информация, след което ОС 

премина към гласуване. 

Г-жа Каменова предложи предложенията за приемане на членове да бъдат гласувани 

заедно /анблок/. Предложението беше прието единодушно от Общото събрание. Не 

постъпиха други предложения и възражения. 

 

РЕШЕНИЕ 2:  

Общото събрание приема предложените членове в състава на Общото събрание на 

Сдружение „Местна инициативна група-Берковица и Годеч”. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 25 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

mailto:proektmig@abv.bg
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Председателят на Събранието г-жа Ваня Каменова предложи установяване на наличния 

кворум, след изключването на старите и приемането на новите членове. Регистриран 

беше кворум от 39 члена, имащи право да гласуват на настоящото заседание на Общото 

събрание. 

 

По втора точка от дневния ред: 

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

жа Петя Димитрова. 

Г-жа Димитрова представи пълен Доклад за дейността на Сдружението за 2015 г. Тя 

представи информация за приключената работа по проект по тристранен Договор № РД 

50-86/13.06.2012 г. 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 ПРСР 2007-2013 година, като отчете 

изпълнените през 2015 г. дейности и разходи. Беше отбелязан 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 2014-2020 г. 

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

гласуване. 

РЕШЕНИЕ 3: 

Общото събрание приема представения Доклад за дейността на Сдружение „МИГ – 

Берковица и Годеч” за 2015 г. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 39 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. 

Г-жа Костова, в качеството си на счетоводител, представи Годишния финансов отчет на 

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ за 2015г. Тя докладва подробно финансовите 

данни от  Отчета за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2015г., 

mailto:proektmig@abv.bg
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Счетоводния баланс към 31.12.2015 г., Отчета за паричния поток и Отчета за 

собствения капитал на Сдружението за 2015 г. 

Не постъпиха въпроси и възражения по представения отчет, след което ОС премина 

към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ 4: 

Общото събрание приема представения Годишен финансов отчет на Сдружение 

„МИГ – Берковица и Годеч” за 2015г. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 39 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

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-н Георги Горанов -юрист. 

Г-н Горанов докладва подадени на основание чл.24 от Устава оставки от 5 члена на 

Управителния съвет на МИГ-Берковица и Годеч, както следва: 

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

Годеч 

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

гр. Годеч 

3. Ваня Благоева Каменова - катоПредставител на Сдружение „Обществен съвет 

по образование” – гр. Берковица 

4. Иван Димитров Димитров - Земеделски производител - гр. Берковица 

5. Петър Илиев Якимов - като Представител на „Примекс Инженеринг” ЕООД- 

гр. Берковица 

Мотивите за подадените  от тях оставки представиха г-жа Ваня Каменова и г-н Петър 

Якимов. И двамата изтъкнаха настъпилите промени в нормативната уредба и 

ограниченията на възможността общински съветници да представляват нестопанския и 

стопанския сектор, чиито представители са те.  

mailto:proektmig@abv.bg
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Г-жа Каменова обясни, че тя е от учредителите на „МИГ-Берковица и Годеч” и 

работата в полза на сдружението за нея е кауза. 

Г-н Радослав Асенов представи мотивите на г-н Велин Иванов от негово име, които са 

същите по съдържание. 

 

Г-н Доцов - Председател на УС изрази благодарност за успешната до момента 

съвместна работа и надежда, че и за в бъдеще ще продължи дейността за благото на 

сдружението. 

Г-н Горанов предложи подадените оставки на членовете на УС да бъдат гласувани 

заедно /анблок/. Предложението беше прието единодушно от Общото събрание. Не 

постъпиха други предложения и възражения. 

След това ОС премина към гласуване. 

РЕШЕНИЕ 5: 

Общото събрание прекратява пълномощията и освобождава от отговорност 

подалите оставка членове на Управителния съвет за действията им, извършени през 

мандата им управление на Сдружение”Местна инициативна група - Берковица и 

Годеч” до момента. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 39 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

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

Управителния съвет на Сдружение „МИГ - Берковица и Годеч”, на мястото на вече 

освободените. 

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

Годеч следните членове на Общото събрание: 

1.Весислава Иванова Методиева- физическо лице - гр. Годеч 

2.Страхил Младенов Симов - Представител на „Страмил Трейд“ ЕООД - гр. 

Годеч 

3.Иван Димитров Димитров - Представител на Сдружение „ЕКО Берк-Мед” - гр. 

Берковица 

mailto:proektmig@abv.bg
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4.Красимир Цветанов Райков - Земеделски стопанин - гр. Берковица 

5.Гроздан Георгиев Генов – ЕТ “Гроздан Генов-Компас ГГГ“ - гр. Берковица 

Постъпи въпрос от г-жа Кирилка Симеонова дали с така номинираните  за членове на 

Управителния съвет се отговаря на изискванията и проекто-промените на Наредба № 

22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. На поставения въпрос след пояснение, г-жа Каменова отговори, 

че с така предложените членове се удовлетворява напълно разпределението и 

допустимата квота на представители на всеки от секторите -публичен, стопански и 

нестопански, в Управителния съвет на МИГ - Берковица и Годеч. 

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 6:  

Общото събрание на Сдружение ”Местна инициативна група - Берковица и Годеч” 

приема промени в Управителния съвет, като избира и включва следните членове в 

състава на УС на Сдружението: 

Весислава Иванова Методиева - ЕГН ………………….. /физическо лице/ -

нестопански сектор 

Страхил Младенов Симов - ЕГН ………………. - Представител на „Страмил 

Трейд“ ЕООД - гр. Годеч – /юридическо лице/ - стопански сектор 

Иван Димитров Димитров - ЕГН ……………….. - Представител на 

Сдружение „ЕКО Берк-Мед” - гр. Берковица /юридичско лице/ - нестопански 

сектор 

Красимир Цветанов Райков – ЕГН ……………….. - Земеделски производител 

/физическо лице/ - стопански сектор 

Гроздан Георгиев Генов - ЕГН ……………………. - Представител на ЕТ 

“Гроздан Генов-Компас ГГГ“ - гр. Берковица /физическо лице/ - стопански сектор 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 39 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

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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По пета точка от дневния ред: 

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

Георги Горанов - юрист. 

Г-н Горанов представи подробно предложенията за промени в Устава на Сдружение 

„Местна инициативна група-Берковица и Годеч“. Той изтъкна, че предложенията са 

съобразени с промените в нормативната уредба и са с  цел с по-голяма прецизност на 

текстовете и постигане на гъвкавост в работата на сдружението. 

Г-н Горанов предложи промените в Устава да бъдат гласувани заедно /анблок/.  

Предложението беше прието единодушно от Общото събрание. Не постъпиха други 

предложения и възражения. 

 

РЕШЕНИЕ 7: 

Общото събрание приема предложените промени в Устава на Сдружението. ОС 

взема решение да бъде вписан изцяло актуалния текст на Устава на Сдружение 

“Местна инициятивна група-Берковица и Годеч“, като се отразят приетите промени.  

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 39 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

Председателят на Събранието обяви, че по шеста точка от дневния ред ще докладва г-

жа Петя Димитрова. 

Г-жа Димитрова представи проекта на разработената Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ-Берковица и Годеч, изготвена в изпълнение на 

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 2014-2020 г. 

Представен бе изготвения SWOT анализ на територията, Визията и стратегическата 

рамка на разработената Стратегия за ВОМР, приоритетите и специфичните цели по 

приоритети на Стратегията.  

mailto:proektmig@abv.bg
http://www.mig-bg.org/
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След подробно представяне бяха обсъдени включените в Стратегия за ВОМР мерки за 

финансиране, включително техния бюджет, финансови параметри, размер, интензитет 

на помощта, и други. 

 

Г-жа Димитрова поясни, че процеса на изготвяне на Стратегията за ВОМР е преминал 

през широко обществено информиране и обсъждане чрез проведени множество срещи, 

семинари и обсъждания, с цел отразяване изцяло нуждите и желанията на местната 

общност. Съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба за преценка на 

необходимостта от екологична оценка на Стратегията, е издадено съответното решение 

на Министерство на околната среда и водите, което е публикувано според изискванията 

за публичност.  

 

По седма точка от дневния ред: 

Г-н Доцов - Председател на УС призова членовете на Общото събрание да гласуват 

одобрението на така изготвената и представена Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч. 

РЕШЕНИЕ 8: 

Общото събрание взема решение за одобрение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч.  

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 38 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

По осма точка от дневния ред: 

Г-н Доцов - Председател на УС обясни, че в момента е открита процедура за подбор на 

МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г. и призова членовете на Общото събрание да 

вземат решение за кандидатстване с одобрената Стратегия за ВОМР по обявена покана 

за прием до 31.05.2016г. 

 

 

mailto:proektmig@abv.bg
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РЕШЕНИЕ 9: 

Общото събрание взема решение за кандидатстване с одобрената от ОС Стратегия 

за ВОМР по обявена процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията 

и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за 

периода 2014-2020 г. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 39 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Не постъпиха възражения по взетото решение. 

 

По девета точка от дневния ред: 

В рамките на точка „Разни” г-жа Петя Димитрова призова членовете на Общото 

събрание за активност и съдействие за осигуряване на необходимите документи от 

тяхна страна за окомплектоване на Заявлението за кандидатстване с одобрената 

Стратегия за ВОМР. 

Не постъпиха други мнения и предложения. 

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 19:00 ч. 

 

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

един за Окръжен съд Монтана. 

 

 

16.05.2016 г.      Председател: 

         /Ваня Каменова/ 

        

Протоколчик: 

         /Бориславка Костова/ 

 

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

mailto:proektmig@abv.bg
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