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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 86/20.09.2019 г. 

 

Днес, 20.09.2019 г. от 15:30 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. Обсъждане и одобрение на Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2020 

г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ на 

„МИГ – Берковица и Годеч“, изготвено по образец съгласно приложение № 3, във връзка с 

чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г.; 

 

2. Обсъждане и приемане на Индикативна годишна работна програма по мярка 19.2 за прием на 

проектни предложения по Стратегия за ВОМР за 2020 г.; 

 

3. Разни. 

 

На заседанието на УС присъстват: 

инж. Милчо Доцов  

Иван Димитров 

Гроздан Генов 

Красимир Райков 

Страхил Симов  

 Радослав Асенов – 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: Диляна Иванова, Бориславка Костова и Петя 

Борисова. 

Заседанието е редовно, има необходимия кворум и може да протече по предварително обявения 

дневен ред. 
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По първа точка от дневния ред: 

Г-жа Бориславка Костова запозна членовете на УС със Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

местно развитие“ на МИГ – Берковица и Годеч, изготвено по образец съгл. Приложение № 3 от 

Наредба № 1 от 22.01.2016 г. и даде подробни разяснения по т. ІІІ от Заявлението - БЮДЖЕТ.  

Членовете на УС разгледаха и обсъдиха в детайли представеното заявление. 

В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 12, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, 

Управителният съвет на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч прие единодушно и без възражения 

Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ на МИГ – Берковица и Годеч. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа; (Радослав Асенов-гласувал по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружението)   

Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Г-жа Бориславка Костова запозна членовете на УС с предложението за приемане на  Индикативна 

годишна работна програма по мярка 19.2 за прием на проектни предложения по Стратегия за 

ВОМР за 2020 г.  

На членовете на УС бе предоставена възможност за изказване на мнения и задаване на въпроси. 

В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 62, т. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ одобрява Индикативна годишна работна програма 

за прием на проектни предложения по мерките от Стратегия за ВОМР за 2020 г.  

Начин на гласуване – явно.  

За – 6 гласа; (Радослав Асенов-гласувал по телефона, съгл. чл. 27, ал. 2 от Устава на Сдружението) 
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Против – няма; Въздържали се – няма. 

 

По трета точка от дневния ред: 

По т. Разни, не бяха поставени за обсъждане въпроси и предложения. 

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 30 от Устава на Сдружение с 

нестопанска цел МИГ – Берковица и Годеч, в 3 еднообразни екземпляра за Сдружението. 

 

 

 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  ……………………………… 

Членове: 

Страхил Симов  ……………………………… 

Иван Димитров  ……………………………… 

Красимир Райков  ……………………………… 

Гроздан Генов  ……………………………… 

Радослав Асенов  ……………………………… 


