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П Р О Т О К О Л  № 12 

от Общо събрание на Сдружение  

„Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

Днес, 17.01.2019 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. Прием на нови членове и освобождаване на стари членове; 

2. 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 6 присъстващи члена от общо 94 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 

19 члена, имащи право да гласуват от общо 94 члена на Общото събрание.  

В залата присъства и г-жа Димитринка Иванова в качеството си на кандидат за член 

на ОС на Сдружението. 

Бяха направени предложения за председател на събранието, протоколчик и 

преброител. 

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

Председател на УС 

За Протоколчик на събранието единодушно бе избрана Бориславка Костова. 

За преброител на събранието единодушно бе избрана Диляна Иванова. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 19 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 
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Председателят на събранието предложи за гласуване предварително обявения дневен 

ред на Общото събрание. 

Не постъпиха възражения и други предложения. Предложението за дневен беше 

подложено за гласуване. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 19 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

По първа точка от дневния ред: 

Председателят на събранието обяви, че в офиса на Сдужението са постъпили 

документи от кандидат за членство в сдружението и заявление за прекратяване на членство 

в сдружението. 

Г–н Доцов запозна всички присъстващи с постъпилото Заявление за прекратяване на 

членство от Сдружение „МСК Мездрея-МХ Рейсинг“.  

Г–н Доцов запозна всички присъстващи с постъпилата молба за членство, надлежно 

комплектована с необходимата декларация и внесен встъпителен членски внос в 

Сдружението от г-жа Димитринка Кирилова Иванова. 

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 1: 

Общото събрание констатира изключване на Сдружение „МСК Мездрея-МХ 

Рейсинг“  на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружението, поради подадена 

изрично молба за прекратяване на членство. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 19 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

РЕШЕНИЕ 2: 

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

събрание приема Димитринка Кирилова Иванова за член в състава на Общото събрание.  
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Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 19 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

Списъкът на новоприетите членове е неразделна част от настоящия протокол. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Г-н Доцов запозна подробно всички присъстващи с проведения първи прием по 

мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, в който са регистрирани 5 проектни 

предложения. Комисията за подбор на проектни предложения е одобрила 3 от тях, като 

общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 205 725,56 лв. 

Г-н Доцов призова да се насърчават хората да кандидатстват с проектни 

предложения и уточни, че времето за усвояване на безвъзмездната финансова помощ е 

трърде кратко. 

 Г-жа Димитрова запозна присъстващите с отворените към момента процедури за 

прием по мерките 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ и 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“, също така уточни, че предстои 

отварянето на прием по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

и мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти” в края на месец януари. 

 

Г-н Доцов благодари на всички за тяхното присъствие. 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16:30 ч. 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра. 

 

 

17.01.2019 г.      Председател на ОС :……………………….. 

          /инж. Милчо Доцов/ 

         

 

Протоколчик:……………………………….. 

          /Бориславка Костова/ 

 


