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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 78/13.05.2019 г. 

Днес, 13.05.2019 г., се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч. 

На основание чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, 

членовете на Управителния съвет на Сдружението: 

1. инж. Милчо Доцов  

2. Радослав Асенов  

3. Весислава Методиева    

4. Страхил Симов   

5. Иван Димитров   

6. Красимир Райков   

7. Гроздан Генов  

взеха решения неприсъствено по следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.  Смяна на излъчения представител на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица 

и Годеч”– инж. Милчо Михайлов Доцов за участие в посещение за обмен на добри практики 

в държави-членки на ЕС на лицата заети с подхода ВОМР - представители на МИГ, съгласно 

взето решение по Протокол № 76 от 02.05.2019 г. 

Всички членове на Управителния съвет на Сдружението са предварително уведомени за 

начина на провеждане на заседанието и дневния ред и са изразили съгласие относно 

неприсъствено вземане на решения по обявения дневния ред. 

 

По първа точка от дневния ред: 

 

Във връзка с взето решение на УС на МИГ на заседание от 02.05.2019 г. и направен отказ от 

инж. Милчо Доцов за участие в посещение за обмен на добри практики в държави-членки на 

ЕС на лицата заети с подхода ВОМР - представители на МИГ, бе направено предложение за 

излъчване на нов представител за участие – Иван Димитров – член на УС на МИГ. 

Членовете на УС приеха единодушно и без възражения следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

Определя Иван Димитров – член на УС на Сдружение „Местна инициативна група- 

Берковица и Годеч” да вземе участие в посещение за обмен на добри практики в държави-

членки на ЕС на лицата заети с подхода ВОМР - представители на МИГ, в срока на 



                                                             

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 

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/                                                                                                                                                                  

2 
 

прилагане на ПРСР за периода 2014-2020 г. – ръководители и ключови експерти в рамките 

на проект „Провеждане на обучения за заетите с прилагането на подхода ВОМР и 

представители на УО на ПРСР и ДФЗ – РА и МИГ“, което ще се проведе в периода 

18.05.2019 г. - 22.05.2019 г. на територията на Франция и Испания. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – 0. 

В гласуването не участва – Иван Димитров. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на 

Сдружение с нестопанска цел МИГ – Берковица и Годеч, в три еднообразни екземпляра. 

 

 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  

Членове: 

Красимир Райков  

Гроздан Генов  

Радослав Асенов  

Страхил Симов  

Весислава Методиева  

Иван Димитров  

Заличено съгласно ЗЗЛД


