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П Р О Т О К О Л 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 142/09.11.2022 г. 

 

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

Управителния съвет на Сдружението: 

Димитранка Каменова 

Надя Сотирова 

Георги Иванов 

Красимир Райков 

Весислава Методиева 

Иван Димитров 

Страхил Симов 

взеха решения неприсъствено по следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Вземане на решение за насрочване на извънредно Общо събрание на Сдружение МИГ – 

Берковица и Годеч и определяне на дневен ред. 

 

Членове на Управителния съвет на Сдружението са предварително запознати с дневния ред 

и материалите, и са уведомени за начина на провеждане на заседанието, като всички са 

изразили съгласие относно неприсъствено вземане на решения. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ бяха предварително запознати с необходимостта от промяна на 

действащата СВОМР. Екипът на МИГ, предварително представи пред УС предложение за 

дневен ред и дата за насрочване на заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ - 

Берковица и Годеч. 

На основание чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч”, 

Управителният съвет на взе следните  
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РЕШЕНИЯ: 

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

30.11.2022 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица. 

При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава на сдружението, събранието ще се 

проведе 1 (един) 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 промяна на стратегията за ВОМР на МИГ –

Берковица и Годеч, включително разпределение на средствата по мерките от 

Стратегията; 

2) Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч с 

проектно предложение по процедура за вътрешнотериториално и транснационално 

сътрудничество по процедура № BG06RDNP001-19.607 по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие 

на селските райони 2014-2020 г.; 

3) 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 – 7 гласа; Против – няма; Въздържали се – 0. 

 

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

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, в 2 еднообразни екземпляра. 

 

Председател на УС: 

Димитранка Каменова  ………………………………  

Членове: 

Георги Иванов  ……………………………… 

Красимир Райков  ……………………………… 
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Надя Сотирова  ……………………………… 

Весислава Методиева  ……………………………… 

Иван Димитров  ……………………………… 

Страхил Симов  ……………………………… 


