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П Р О Т О К О Л  № 13 

от Общо събрание на Сдружение  

„Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

Днес, 15.04.2019 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. Приемане на доклад за дейността на Сдружението през 2018 г.  

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.  

3. Приемане на план за дейността и бюджет на Сдружението за 2019 г.  

4. Разни. 

 

Заседанието е свикано по реда на чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ – 

Берковица и Годеч” по инициатива на Управителния съвет. Констатира се, че всички членове 

на сдружението са редовно поканени за настоящото общо събрание, съгласно устава и закона. 

 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 /кворум за провеждане на събранието – повече от половината от 

всички членове, т. 50 % + 1 – т.е. 48 души, съгласно чл. 17 от Устава/, необходим за откриване 

на заседанието. Бяха установени 14 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, независимо от явилите се членове.  

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 

членовеа, имащи право да гласуват от общо 94 членове на Общото събрание. Присъстващите 

членовете на Сдружението са отразени /срещу подпис/ в Списък на присъстващите членове, 

изготвен на основание чл.29 от Устава – неразделна част от настоящия протокол.  

Председателят на Управителния съвет – инж. Милчо Доцов информира присъстващите, 

че Общото събрание е свикано по инициатива на Управителния съвет, съгласно решение по 

протокол № 74 от 01.04.2019 г., на основание чл. 16, ал. 1 от Устава на сдружението и чл. 26 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Спазени са изискванията на чл. 16 от Устава 

относно реда за свикване на общото събрание: изготвена е покана за провеждане на 

събранието, която съдържа дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на събитието; 

поканата е публикувана на интернет страницата на сдружението и на официалните страници 

на Общини Берковица и Годеч, като е поставена и на местата за обявление в сградите, в които 

се намират офиситe на сдружението – гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ет. 3, офис 

305 и изнесено работно място в гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302, при спазване на 
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срока, определен в Устава; материалите по дневния ред са били налични в офиса на 

Сдружението в гр. Берковица и са били на разположение на членовете на сдружението.  

В залата присъстват и служители на МИГ – г-жа Латинка Симова – Изпълнителен 

директор, г-жа Петя Димитрова – Експерт по прилагане на СВОМР, г-жа Бориславка Костова 

– Счетоводител. 

Г-н Доцов разясни процедурата за провеждане и гласуване, съгласно Устава на 

Сдружението и предложи в изпълнение на чл. 18 ал. 2 от Устава да бъде избрано ръководство 

на събранието - председател и протоколчик, който да води протокола от събранието и 

преброител. 

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 Петя Димитрова. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 19 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа 

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 

 

Преди да се пристъпи към изложение по точките от дневния ред, г-н Доцов изрази 

мнение, относно липсата на активност от страна на членовете на ОС за участие в годишното 

заседание. Той информира присъстващите, че служителите на МИГ са публикували поканата 

за провеждане на заседанието на ОС на електронната страница на Сдружението, отделно от 

това са уведомили лично по телефона всеки един от членовете и по електронна поща e-mail е 

изпратена покана до членуващите в ОС. Обобщи, че служителите на МИГ са предприели 

всички възможни действия в техните правомощия за осигуряване на присъствие, участие и 

кворум за провеждане на днешното заседание.  

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 2018 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“; 
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• 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 2018 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 2018 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. 

По време на изложението по т. 1 от дневния ред, в 16:15 часа, в залата влизат Страхил Симов и 

Надя Тодорова – членове на ОС и Петя Борисова – Експерт по прилагане на СВОМР. 

Преброителят регистрира кворум от 21 души. 

Г-н Доцов изрази мнение във връзка с подадените проекти през 2018 г. по мерките от 

Стратегията, като заяви че очаква да има по-голяма активност от страна на местната общност, 

защото периодът за прием ще приключи през 2020 г. и е възможно да останат неусвоени 

средства по мерките, което не бива да се допуска. 

На присъстващите беше дадена думата за изказвания. 

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

РЕШЕНИЕ 1: 

На основание чл. 15, ал. 1 от Устава, Общото събрание приема представения Годишен 

доклад за дейността на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ за 2018 г. и възлага на 

служителите на МИГ да предприемат действия за публикуване на доклада за дейността на 

Сдружението в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и на 

интернет страницата на „МИГ – Берковица и Годеч“ в изпълнение на задълженията по чл. 

86, ал. 2 от Наредба № 22/14.12.2015 г. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 21 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 2018 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 2018 г., счетоводен баланс към 31.12.2018 г., отчет за 

паричните потоци за 2018 г., отчет за собствения капитал за 2018 г. и представяне на 
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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 2018 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 

2018 г., благодарение на финансовата подкрепа на Община Берковица и Община Годеч. 

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

РЕШЕНИЕ 2: 

На основание чл. 15, ал. 1 от Устава, Общото събрание приема Годишен финансов 

отчет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ за 2018 г. и възлага на служителите на 

МИГ да предприемат действия за публикуване на финансовите отчети на Сдружението в 

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и на интернет 

страницата на „МИГ – Берковица и Годеч“, в изпълнение на задълженията по чл. 86, ал. 2 от 

Наредба № 22/14.12.2015 г. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 21 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 Петя 

Димитрова – Експерт по прилагане на СВОМР на Сдружението и Бориславка Костова – 

Счетоводител. 

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

отношение на планирания през 2019 г. прием на проекти по мерките от Стратегия за ВОМР, 

както и предстоящите дейности за 2019 г. за управление и популяризиране на одобрената 

Стратегия за ВОМР. 

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

2019 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.  и одобрен със 

заповед на Управляващия орган на ПРСР. Планираните дейности в бюджета за 2019 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. 

Не постъпиха други въпроси по представения план и бюджет, след което ОС премина към 

гласуване. 

РЕШЕНИЕ 3:  

На основание чл. 15, ал. 1 от Устава, Общото събрание приема План за дейността и 

бюджет на Сдружение „Местна инициативна група - Берковица и Годеч” за 2019 г.  
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Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 21 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

въпроси. 

Г-н Марин Генов изказа мнение, че комуникацията се затруднява, поради липса на достатъчно 

информация за дейностите на МИГ и за предстоящите приеми на проекти по мерките и 

предлага, при стартиране на процедури по прием на проекти по различните мерки, както и по 

всеки друг повод, членовете на ОС да бъдат уведомявани чрез изпращане на информация по 

електронна поща. Той счита, че е налице информираност на местната общиност чрез 

публичното оповестяване на различни информационни материали на електронните страници 

на Сдружението и двете общини Берковица и Годеч, но смята, че не е във възможностите на 

човек ежедневно да следи публикуването на нови данни и информация, която би се оказала 

необходима и важна за бъдещи намерения и действия. 

Г-н Петър Якимов изрази мнение, че МИГ имат електронна страница в която се публикува 

всичко и ако човек има конкретен интерес, би могъл да се информира. 

Г-н Доцов обобщи направените предложения и Общото събрание взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ 4:  

 Възлага на служителите на МИГ – Берковица и Годеч, да информират своевременно 

като изпращат по електронна поща на заявилите членове на Общото събрание, материали и 

различна по вид информация във връзка с дейността на Сдружението. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 21 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

Г-н Доцов благодари на всички за тяхното присъствие. Поради изчерпване на дневния ред 

събранието бе закрито в 17:15 ч. Настоящият протокол се изготви в два еднообразни 

екземпляра. 

 

15.04.2019 г.      Председател на ОС :……………………….. 

          /инж. Милчо Доцов/ 

         

 

Протоколчик:……………………………….. 

          /Бориславка Костова/ 


