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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 134/30.06.2022 г. 

Днес, 30.06.2022 г. от 13:00 часа, в гр. Годеч, площад Свобода № 1, залата на Общински съвет 

град Годеч, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

МИГ–Берковица и Годеч, при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Насрочване и определяне на дневен ред на заседание на Общото събрание на Сдружение 

МИГ – Берковица и Годеч.  

 

На заседанието на Управителния съвет присъстват: 

Димитранка Каменова 

Красимир Райков 

Иван Димитров 

Страхил Симов 

Надя Сотирова 

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

обявения дневен ред. 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ обсъдиха предложения за свикване на заседание на Общото 

събрание на Сдружението и определяне на дневен ред. 

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

въпроси. 

В тази връзка и на основание чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружението Управителният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Свиква заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ–Берковица и Годеч за 18.07.2022 

г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица. При липса на 
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кворум, на основание чл. 17 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе 1 час по-

късно на същото място, независимо от броя на явилите се членове. 

2. Одобрява предложения проект за дневен ред: 

1. Обсъждане и вземане на решение за включване в местно партньорство и подписване 

на партньорско споразумение; 

2. Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване по Процедура 

№BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

3. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ–

Берковица и Годеч по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.; 

4. Обсъждане и вземане на решение за промяна в Устава на Сдружението; 

5. Разни. 

3. На основание чл. 16, ал. 3 от Устава на Сдружението, възлага на екипа на МИГ да публикува 

поканата на интернет страницата на Сдружението, на официалните интернет страници на 

Общини Берковица и Годеч и да постави същата на мястото за обявление на сградите, в които 

се намират офисите на сдружението, най-малко 7 дни преди насрочения ден. 

Начин на гласуване – неприсъствено.  

За – 5 гласа; Против – няма; Въздържали се – 0. 

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито. 

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 29, ал. 1 от Устава на Сдружение 

МИГ – Берковица и Годеч, в 2 еднообразни екземпляра. 

Председател на УС: 

Димитранка Каменова  ………………………………  

Членове: 

Красимир Райков  ……………………………… 

Иван Димитров  ……………………………… 

Страхил Симов  ……………………………… 

Надя Сотирова  ……………………………… 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


