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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 75/08.04.2019 г. 

 

Днес, 08.04.2019 г., се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч. 

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

членовете на Управителния съвет на Сдружението: 

1. инж. Милчо Доцов  

2. Радослав Асенов  

3. Весислава Методиева    

4. Страхил Симов   

5. Иван Димитров   

6. Красимир Райков   

7. Гроздан Генов  

взеха решения неприсъствено по следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на Доклад - отчет за дейността на Сдружението през 2018 г., който ще бъде 

внесен за приемане от Общото събрание на Сдружението на 15 април 2019 г.; 

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Сдружението за 2018 г., който ще бъде внесен за 

приемане от Общото събрание на Сдружението на 15 април 2019 г.; 

3. Приемане на План за дейността и бюджет на Сдружението за 2019 г., който ще бъде 

внесен за приемане от Общото събрание на Сдружението на 15 април 2019 г.; 

 

Всички членове на Управителния съвет на Сдружението са предварително уведомени за 

начина на провеждане на заседанието и дневния ред и са изразили съгласие относно 

неприсъствено вземане на решения по обявения дневния ред. 
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Материалите за неприсъственото заседание и вземане на решения от Управителния съвет на  

Сдружението са изпратени на членовете му по електронна поща и включват:  

1. Доклад – отчет за дейността на Сдружението през 2018 г. 

2. Годишен финансов отчет на Сдружението за 2018 г.  

3. План за дейността и бюджет на Сдружението за 2019 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ, след запознаване с предложения за одобрение Доклад – отчет за 

дейността на Сдружението за 2018 г., който ще бъде внесен за приемане от Общото събрание 

на 15 април 2019 г., прие единодушно и без възражения следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 9 от Устава на МИГ – 

Берковица и Годеч, одобрява Доклад - отчет за дейността на Сдружението за 2018 г., който 

ще бъде внесен за приемане от Общото събрание на 15 април 2019 г. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

По точка 2 от дневния ред: 

След запознаване с изпратения Годишен финансов отчет за 2018 г. на Сдружението, който 

ще бъде внесен за приемане от Общото събрание на 15 април 2019 г., УС на МИГ – 

Берковица и Годеч, прие единодушно и без възражения следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвърждава Годишен финансов отчет на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч за 2018 г., 

който ще бъде внесен за приемане от Общото събрание на 15 април 2019 г., 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – няма. 
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По точка 3 от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ, след запознаване с предложения за одобрение План за дейността и 

бюджет на Сдружението за 2019 г., който ще бъде внесен за приемане от Общото събрание 

на 15 април 2019 г., прие единодушно и без възражения следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. На основание чл. 25, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 7 от Устава на МИГ – 

Берковица и Годеч, одобрява План за дейността и бюджет на Сдружението за 2019 г., който 

ще бъде внесен за приемане от Общото събрание на 15 април 2019 г. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа;  Против – няма;  Въздържали се – няма. 

 

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

Сдружение с нестопанска цел МИГ – Берковица и Годеч, в три еднообразни екземпляра. 

 

Приложения:  

1. Доклад - отчет за дейността на МИГ – Берковица и Годеч за 2018 г.; 

2. Годишен финансов отчет на МИГ – Берковица и Годеч за 2018 г.; 

3. План за дейността и бюджет на Сдружението за 2019 г. 

 

Председател на УС: 

инж. Милчо Доцов  

Членове: 

Красимир Райков  

Гроздан Генов  

Радослав Асенов  

Страхил Симов  

Весислава Методиева  

Иван Димитров  

Заличено съгласно ЗЗЛД


