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П Р О Т О К О Л  № 10 

 

от Общо събрание на Сдружение  

„Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

 

Днес, 19.04.2017 г. от 15:00 часа, в гр. Берковица, площад „Йордан Радичков“     

№ 4, Заседателна зала на община Берковица се проведе Общо събрание на Сдружение 

„МИГ – Берковица и Годеч”, при следния дневен ред: 

 

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението през 2016 г.; 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.; 

3. Приемане на план за дейността и бюджет на Сдружението за 2017 г.; 

4. Вземане на решение за членство в Асоциация Национална Лидер Мрежа. 

5. Прием на нови членове и освобождаване на стари членове; 

6. Разни. 

 

 В 15:00 часа беше извършено регистриране на присъстващите членове на 

Сдружение “МИГ – Берковица и Годеч“ в списък на присъстващите членове за 

установяване на първоначалния кворум, необходим за откриване на заседанието. Бяха 

установени 16 присъстващи члена от общо 96 редовни члена на Общото събрание /ОС/.  

Поради липса на кворум на основание  чл. 17 от Устава на Сдружението и чл.27 

от ЗЮЛНЦ, събранието се отложи с 1 (един) час по–късно, на същото място и при същия 

дневен ред.  

Събранието бе открито в 16,00 ч. от Председателя на Управителния съвет – инж. 

Милчо Доцов с регистриране на присъстващите редовни членове. Регистрираният 

кворум е 24 члена, имащи право да гласуват от общо 96 члена на Общото събрание.  

В залата присъстват и други граждани от Община Берковица и Община Годеч, в 

качеството си на кандидати за членове на ОС на Сдружението. 

Бяха направени предложения за председател на събранието, протоколчик и двама 

преброители . 

За председател на събранието единодушно беше избран инж. Милчо Доцов- 

Председател на УС 

За Протоколчик на събранието единодушно бе избрана Бориславка Костова. 

За преброители на събранието единодушно бяха избрани Дарина Петкова и 

Диляна Иванова. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 24 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

Председателят на събранието предложи за гласуване и предварително обявения 

дневен ред на Общото събрание. 

Не постъпиха възражения и други предложения. Предложението за дневен беше 

подложено за гласуване. 
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Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 24 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

По първа точка от дневния ред: 

Председателят на събранието обяви, че по първа точка от дневния ред ще 

докладва г–жа Петя Димитрова – експерт към Сдружението. 

Г–жа Димитрова представи пълен годишен доклад за дейността на Сдружението 

през 2016 г. В отчетния период са извършени дейности по три от подмерките на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.: 

 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“;  

 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“; 

 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ във връзка със 

сключения Договор № РД 50–141/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР 

на „МИГ – Берковица и Годеч“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за ВОМР“  

Представеният пълен годишен доклад на Сдружението за дейността през 2016 г., 

изготвен на основание чл. 42. Ал.1 от Устава на Сдружението, беше структуриран в два 

раздела – технически доклад и финансов отчет за всяка от изпълняваните подмерки и 

представя данни относно осъществените дейности, изразходваните за тях средства, 

връзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати, размера на 

безвъзмездно полученото имущество. 

 

Не постъпиха възражения по представения доклад, след което ОС премина към 

гласуване. 

РЕШЕНИЕ 1: 

 Общото събрание приема представения Годишен доклад за дейността на 

Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ за 2016 г.  

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 24 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

По втора точка от дневния ред: 

Председателят на събранието обяви, че по втора точка от дневния ред ще 

докладва г–жа Бориславка Костова – счетоводител на Сдружението. 

Г–жа Костова представи Годишния финансов отчет за 2016 г. на Сдружение 

„МИГ – Берковица и Годеч“, изготвен на основание и при спазване изискванията на 

Закона за счетоводството. Представеният годишен финансов отчет включва отчет за 

приходите и разходите от нестопанска дейност за 2016 г., счетоводен баланс към 

31.12.2016 г., отчет за паричните потоци за 2016 г., отчет за собствения капитал за       

2016 г. и представяне на приложението към ГФО. Подробно бяха представени и данните 

за получените приходи от другите дейности за набиране на средства, извън 

изпълняваните проекти и постигнатия финансов резултат за 2016 г. 

Не постъпиха възражения по представения отчет, след което ОС премина към 

гласуване. 
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РЕШЕНИЕ 2: 

Общото събрание приема представения Годишен финансов отчет за 2016 г. на 

Сдружение”Местна инициативна група - Берковица и Годеч”. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 24 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

По трета точка от дневния ред: 

Председателят на Събранието обяви, че по трета точка от дневния ред ще 

докладват г–жа Петя Димитрова и г–жа Бориславка Костова. 

Г–жа Димитрова представи пред Общото събрание план за дейността на 

Сдружението по отношение на планирания през 2017 г. прием на проекти по мерки от 

одобрената Стратегия за ВОМР, както и предстоящите дейности за 2017 г. за управление 

и популяризиране на одобрената Стратегия за ВОМР. 

Г–жа Костова представи на вниманието на Общото събрание бюджета на 

Сдружението за 2017 г., включващ текущи разходи за управление, разходи за 

проучвания и анализи на съответната територия, както и разходи за популяризиране, 

информиране и публичност, изготвен при спазване на Наредба 1/22.01.2016 г. на МЗХ за 

прилагане за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

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

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

 

Не постъпиха възражения по представения план и бюджет, след което ОС 

премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ 3:  

Общото събрание приема представения План за дейността и бюджет на 

Сдружение”Местна инициативна група - Берковица и Годеч” за 2017 г. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 24 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Председателят на събранието – инж. Милчо Доцов запозна присъстващите с 

постъпилата покана за членство в Асоциация „Българска Национална Лидер Мрежа“ и 

възможностите, които то предоставя. 

Г–жа Петя Димитрова запозна присъстващите с предмета на дейност, целите и 

задачите на Асоциацията, както и с размера на встъпителния членски внос, който е 

100.00 лв. /сто лева/ и годишния членски внос, който е 120.00 лв. /сто и двадесет лева/. Г–

н Антон Петров – член на сдружението, се поинтересува за осъществяваните от 

Асоциация “БНЛМ“ дейности и формирането на нейния бюджет, за което получи 

подробен и изчерпателен отговор. 

От името на Управителния съвет на МИГ – Берковица и Годеч беше направено 

предложение в Общото събрание на Асоциация “БНЛМ“, Сдружение “МИГ – Берковица 

и Годеч“ да се представлява от Иван Димитров Димитров – член на УС. 
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Не постъпиха други въпроси, след което ОС премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ 4: 

Общото събрание приема Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група – Берковица и Годеч” да стане член на Сдружение с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност „Асоциация Българска национална 

ЛИДЕР мрежа”. 

Членовете на Общото събрание упълномощават Иван Димитров Димитров да 

представлява Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ и да упражнява безусловно право 

на глас в Общите събрания на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа” 

занапред.  

Възлага на упълноменото лице да подаде Молба за членство в „Асоциация Българска 

национална ЛИДЕР мрежа”, както и всички необходими документи в тази връзка. 

Одобрява разход за встъпителен и годишен членски внос в съответните размери, 

съгласно Устава на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност  Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа”. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 24 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

По пета точка от дневния ред: 

 

Председателят на събранието обяви, че г–жа Бориславка Костова ще запознае 

членовете на общото събрание с постъпилите документи от кандидати за членство в 

сдружението и заявления за прекратяване на членството в сдружението. 

Г–жа Костова прочете подробен списък на  предложените за изключване общо 4 

члена на Сдружение “МИГ – Берковица и Годеч“ поради подадени изрични молби за 

прекратяване на членство. 

Г–жа Костова прочете подробен списък на подалите изрични молби за членство, 

надлежно комплектувани с необходими декларации и внесен встъпителен членски внос –

общо 2 кандидат – члена на Общото събрание на Сдружението. 

На присъстващите беше разяснено, че с предстоящата промяна  в състава на 

Общото събрание, няма да се наруши допустимостта на квотния принцип на представяне 

на различните сектори в ОС, а именно представителите на публичния, стопанския и 

нестопанския сектор в колективния върховен орган /ОС/ на сдружението ще продължат 

да не превишават 49 на сто от имащите право на глас, в съответствие с чл.10, ал.1 от 

Устава на Сдружението. 

Не постъпиха  други предложения и възражения. 

РЕШЕНИЕ 5: 

На основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, единодушно Общото 

събрание приема за членове в състава на Общото събрание, всички подали документи за 

членство.  
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Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 24 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

РЕШЕНИЕ 6: 

Общото събрание констатира изключване на изрично оповестените по списък 

членове на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружението, поради подадени 

изрични молби за прекратяване на членство. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 24 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Списъкът на новоприетите членове е неразделна част от настоящия протокол. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

Председателят на Събранието, в качеството си и на Председател на УС на 

Сдружението и кмет на Община Берковица – инж. Милчо Доцов апелира за по–голяма 

активност от страна на членовете на Общото събрание за активизиране на местното 

население, като подчерта, че работата в обществена полза на Сдружението ще допринесе 

за устойчивото развитие на цялата местна общност и територия.  

Той призова заинтересованите страни за инициативност и предприемчивост, за 

оползотворяване на възможностите, които одобрената Стратегия за ВОМР предоставя.  

Въпреки трудностите и на фона на значително по–слабото подпомагане на 

Северозападния район в България по отношение на отпуснатите средства от европейски 

фондове за безвъзмездна фомощ, Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ е амбицирано 

да усвои напълно бюджета от 2 933 745,00 лв. за проекти по Мерки от Стратегията за 

ВОМР, финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

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

развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.  

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 17:30 ч. 

 

Настоящия протокол се изготви в два еднообразни екземпляра. 

 

 

 

19.04.2017 г.                             

  

Председател на ОС :…………………… 

         /инж. Милчо Доцов/ 

 

         

  Протоколчик:………………………….. 

         /Бориславка Костова/ 

 


