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П Р О Т О К О Л  № 11 

 

от Общо събрание на Сдружение  

„Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

 

Днес, 30.04.2018 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 отчет за дейността на Сдружението през 2017 г.; 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 г.; 

3. Приемане на план за дейността и бюджет на Сдружението за 2018 г.; 

4. Вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на Сдружението 

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

5. 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 5-ма присъстващи членове от общо 94 редовни членове 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 10 членове, имащи право да гласуват от общо 94 члена на Общото събрание.  

Иван Димитров – член на УС на Сдружението направени предложения за 

председател на събранието – инж. Милчо Доцов, протоколчик – Бориславка Костова и 

преброител – Диляна Иванова. 

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 бе избрана Диляна Иванова. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 10 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 – 10 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 

докладват Латинка Симова – Изпъл. директор на Сдружението и Бориславка Костова – 

Счетоводител. 

Г–жа Симова представи годишния доклад за дейността на Сдружението за 2017 г. 

В отчетния период са извършени дейности по 2 от подмерките на мярка 19 „Водено от 

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

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

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

сключено Споразумение № 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 годишен доклад на Сдружението за дейността за 2017 г., изготвен на 

основание чл. 42, ал.1 от Устава на Сдружението във връзка с чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, 

беше структуриран в два раздела – технически доклад и финансов отчет за всяка от 

изпълняваните подмерки. Докладът съдържа и информация за дейността на 

Управителния съвет през 2017 г. 

 Г-жа Костова представи финансова таблица за реализираните дейности и разходи 

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

през отчетен период, 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 2017 г.  

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 10 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 Бориславка Костова – Счетоводител на Сдружението. 

Г–жа Костова представи Годишния финансов отчет за 2017 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 2017 г., счетоводен баланс към 

31.12.2017 г., отчет за паричните потоци за 2017 г., отчет за собствения капитал за       

2017 г. и представяне на приложението към ГФО. Подробно бяха представени и данните 
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за получените приходи от другите дейности за набиране на средства, извън 

изпълняваните проекти и постигнатия финансов резултат за 2017 г. 

Г-н Милчо Доцов – в  качеството си на председател на УС отбеляза, че видно и от 

представения финансов отчет, сдружението е успяло да извърши планираните дейности 

през 2017 г., изключително благодарение на финансовата подкрепа на Община 

Берковица и Община Годеч. 

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

гласуване. 

РЕШЕНИЕ 2: 

Общото събрание приема представения Годишен финансов отчет за 2017 г. на 

Сдружение „Местна инициативна група - Берковица и Годеч”. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 10 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

Гроздан Генов – член на ОС влиза в залата в 16.39 часа. Преброителят регистрира 

кворум от  11 души. 

 

По трета точка от дневния ред: 

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

докладват Латинка Симова – Изпъл. директор на Сдружението и Бориславка Костова – 

Счетоводител. 

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

Сдружението по отношение на планирания през 2018 г. прием на проекти по мерки от 

одобрената Стратегия за ВОМР, както и предстоящите дейности за 2018 г. за управление 

и популяризиране на одобрената Стратегия за ВОМР. 

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

Сдружението за 2018 г., включващ текущи разходи за управление, 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. Планираните дейности в бюджета за 2018 г. бяха подробно 

представени с данни за стойността, количеството и изискванията за изпълнение. 

Г-н Доцов – председател на събранието даде думата за възражения и въпроси. 

По отношение на дейност „Разходи за оценка на административното съответствие 

наи допустимост от членове на КППП“ и  „Разходи за Техническа и финансова оценка от 

членове на КППП” постъпи въпрос от г-жа Валентина Брънкина - член на ОС, дали е 

възможно като оценител – член на ОС да участва лице, което в същото време 

кандидатства с проект към Стратегията за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч. 

Г-жа Петя Димитрови отговори, че е налице конфликт на интереси, в случай че 

въпросното лице е член на Комисията за подбор на проекти и кандидат-бенефициент в 

една и съща процедура за прием на проектни предложения на МИГ. 

Г-н Иван Димитров постави въпрос кога ще бъдат проведени планираните 

обучения в представеният бюджет.  

Г-жа Бориславка Костова отговори, че дейностите по обучения на екипа и 

членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за 
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местно развитие, обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, се планира да стартират възможно 

най-скоро след получаване на заявеното плащане по 5-та Заявка за плащане по подмярка 

19.4. от ДФЗ. 

 Не постъпиха други въпроси 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 2018 г. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 11 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

 В 16,53часа  в залата влизат Весислава Методиева и Надя Тодорова – членове на 

Общото събрание. Регистрираният кворум става 13 души. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

докладва Петя Димитрова – Експерт по прилагане на стратегията. 

Г-жа Димитрова запозна подробно членовете на ОС с предложението за 

промяната в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – 

Берковица и Годеч“, което се налага във връзка с влизане в сила на Закона за изменение 

и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ бр. 2 от 

03.01.2018 г.), с което отпадна правното основание за издаване на наредби по чл. 9а за 

прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г. 

Съгласно чл. 9б, ал. 2 от ЗПЗП производствата ще се провеждат при условията и 

по реда на Закона за управление на средствата по Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). 

Беше разяснено, че промяната се извършва на основание чл. 10 от Споразумение 

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

 

Не постъпиха възражения, след което ОС премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ 4: 

Одобрява предложението за промяна на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица 

и Годеч“ по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 13 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

По пета точка от дневния ред: 

 

Г-н Доцов – председател на събранието даде думата на присъстващите за 

изказвания и въпроси по т. 5 Разни. 
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Г-н Петър Тодоров изказа мнение, че голямото забавяне в отварянето на приемите 

на проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч обезсърчават 

потгенциалните бенефициенти. Г-н Милчо Доцов коментира, че за съжаление, въпреки 

голямото желание на екипа на МИГ, отварянето на процедури за кандидатстване с 

проекти към момента не е възможно и забавянето се дължи на наложилите се 

многобройни нормативни промени. 

 

Г-н Доцов благодари за присъствието на членовете на Общото събрание и апелира 

за по–голяма активност и заинтересованост.  

 

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

 

Настоящия протокол се изготви в два еднообразни екземпляра. 

 

 

30.04.2018 г.                             

  

Председател на ОС :…………………… 

         /инж. Милчо Доцов/ 

 

         

  Протоколчик:………………………….. 

         /Бориславка Костова/ 

 


