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”
№ 63/25.04.2018 г.
Днес, 25.04.2018 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. Вземане на решение за одобрение на предложение за промяна на Стратегията за
ВОМР на Сдружението по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.;
2. Разни.
На заседанието на УС присъстват:
инж. Милчо Доцов
Иван Димитров
Красимир Райков
Гроздан Генов
Радослав Асенов - заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на
основание чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч
Весислава Методиева - заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на
основание чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч
Страхил Симов - заявено гласуване чрез осъществяване на телефонна връзка, на
основание чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч
На заседанието присъстват и служителите на МИГ: Петя Димитрова, Бориславка Костова и
Диляна Иванова.
Заседанието е редовно, има необходимия кворум и може да протече по предварително
обявения дневен ред.
По първа точка от дневния ред:
Г-жа Петя Димитрова запозна подробно членовете на УС с предложението за промяната в
Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“,
което налага във връзка с влизане в сила на закона за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ бр. 2 от 03.01.2018 г.), с което отпадна
правното основание за издаване на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките
от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно чл. 9б, ал. 2 от ЗПЗП производствата ще се провеждат при
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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условията и по реда на Закона за управление на средствата по Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява предложението за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ по Споразумение
№ РД 50-141/21.10.2016 г. Предложението за промяна ще бъде внесено за разглеждане и
одобрение на предстоящо заседание на Общото събрание на МИГ – Берковица и Годеч.
Начин на гласуване – явно.
За – 7 гласа; (Радослав Асенов, Весислава Методиева и Страхил Симов – гласуваха по
телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружението);
Против – няма; Въздържали се – няма.
По втора точка от дневния ред:
Г-жа Петя Димитрова запозна членовете на УС с получено писмо от Асоциация "Българска
национална ЛИДЕР мрежа" свързано с организирането на работна среща по прилагането на
мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за МИГ, изпълняващи Стратегии за
ВОМР, която ще се състои на 3 и 4 май 2018 г.
В резултат Управителният съвет на МИГ – Берковица и Годеч взе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява участието на Екипа и членове на УС на МИГ в работна среща по прилагането на
мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за МИГ, изпълняващи Стратегии за
ВОМР.
Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 30 от Устава на Сдружение
МИГ – Берковица и Годеч, в 3 еднообразни екземпляра за Сдружението.

Председател на УС:
инж. Милчо Доцов

заличен подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
………………………………

Членове:
Радослав Асенов

заличен подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
………………………………

Весислава Методиева

заличен ………………………………
подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Страхил Симов

заличен ………………………………
подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
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Иван Димитров

заличен
подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
………………………………

Красимир Райков

заличен
подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
………………………………

Гроздан Генов

заличен
подпис съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
………………………………
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