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П Р О Т О К О Л  № 18 
от Общо събрание на Сдружение  

„Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

Днес, 12.04.2021 г. от 15:00 часа, в гр. Берковица, Заседателна зала на общинска 

администрация – Берковица се проведе Общо събрание на Сдружение „МИГ – Берковица и 

Годеч”, при следния дневен ред: 

1. Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2020 г.; 

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.; 

3. Приемане на бюджет за дейността за 2021 г. 

4. Освобождаване на стари и прием на нови членове; 

5. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет; 

6. Избор на нов Управителен съвет; 

7. Избор на Председател на Управителния съвет; 

8. 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. 50 души, съгласно чл. 17 от Устава/, необходим за откриване на заседанието. Бяха 

установени 9 присъстващи членове от общо 98 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 Изпълнителния директор на МИГ с регистриране на 

присъстващите редовни членове. Регистрираният кворум е 10 членове, имащи право да гласуват 

от общо 98 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.  

Изпълнителният директор на МИГ, Цветка Петрелийска информира присъстващите, че 

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

протокол № 116 от 05.03.2021 г., на основание чл. 16, ал. 1 от Устава на сдружението и чл. 26 
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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 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 Цветка Петрелийска – Изпълнителен 

директор, г-жа Диляна Иванова – асистент, г-жа Петя Димитрова – Експерт по прилагане на 

СВОМР, г-жа Анжела Станоева – Счетоводител.  

Госпожа Петрелийска 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 избрана Красимир Райков – Член на УС на 

МИГ – Берковица и Годеч. 

За Протоколчик на събранието единодушно бе избрана Диляна Иванова. 

За преброител на събранието единодушно бе избрана Петя Димитрова. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 10 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 –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 докладва Цветка 

Петрелийска – Изпълнителен директор на Сдружението. Госпожа Петрелийска представи 



                                        

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

гр. Берковица, ул. „д – р Иван Панов” № 1, e–mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/                                                                                                                                                                  

3 

годишния доклад за дейността на Сдружението за 2020 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 2020 г., изготвен на 

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

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 2020 г. и възлага на служителите на 

МИГ да предприемат действия за публикуване на доклада за дейността на Сдружението в 

Търговски регистър 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 – 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 Анжела 

Станоева – Счетоводител на Сдружението. Госпожа Станоева представи Годишния финансов 

отчет за 2020 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 2020 г., счетоводен баланс към 

31.12.2020 г., отчет за паричните потоци за 2020 г., отчет за собствения капитал за 2020 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 2020 г. 

На присъстващите беше дадена думата за изказвания. 

Не постъпиха възражения по представения отчет, след което ОС премина към гласуване. 
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РЕШЕНИЕ 2: 

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

Сдружение „МИГ–Берковица и Годеч“ за 2020 г. и възлага на служителите на МИГ да 

предприемат действия за публикуване на финансовите отчети на Сдружението в Търговски 

регистър 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 – 10 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 Цветка 

Петрелийска и Анжела Станоева. 

Госпожа Петрелийска представи пред Общото събрание план за дейността на Сдружението 

по отношение на планирания през 2021 г. прием на проекти по мерките от Стратегия за ВОМР, 

както и предстоящите дейности за 2021 г. за управление и популяризиране на одобрената 

Стратегия за ВОМР. 

Госпожа Станоева представи на вниманието на Общото събрание бюджета на Сдружението 

за 2021 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 МЗХГ 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 2021 г. бяха подробно 

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

На присъстващите беше дадена думата за изказвания. 

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 на Сдружението, Общото събрание приема План за 

дейността и бюджет на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч” за 2021 г.  

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 10 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа 
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По четвърта точка от дневния ред: 

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

за прекратяване на членство в сдружението. 

Г–н Райков запозна всички присъстващи с постъпилите Заявления за прекратяване на членство 

от „ЖОТО“ ЕООД -юридическо лице и Валя Цветанова Манова – физическо лице. 

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 

Общото събрание, 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. 

Председателят на събранието обяви, че не са постъпили заявления за приемане на нови 

членове, след което ОС премина към гласуване. 

РЕШЕНИЕ 4: 

Общото събрание констатира изключване на „ЖОТО“ ЕООД и Валя Манова 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 – 10 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа 

 

По пета точка от дневния ред: 

Председателя на събранието информира присъстващите, че съгласно чл. 23, ал. 2 от Устава 

на Сдружението, Управителния съвет е с мандат от 5 години, като информира присъстващите, 

че мандата на настоящия Управителен съвет е изтекъл и е необходимо той да бъде освободен 

от отговорност.  

На присъстващите беше дадена думата за изказвания и задаване на въпроси. 

Не постъпиха въпроси, поради което ОС премина към гласуване. 

РЕШЕНИЕ 5: 

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за 

действията им, извършени през изтеклия мандат на управление на Сдружение ”Местна 

инициативна група–Берковица и Годеч”. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 10 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа 
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По шеста точка от дневния ред: 

Господин Райков прикани присъстващите да излъчат номинации за членове на Управителния 

съвет на Сдружение „МИГ–Берковица и Годеч”. 

Господин Кирил Иванов предложи да се запази състава на досегашния Управителен съвет на 

Сдружение „МИГ–Берковица и Годеч”, тъй като до момента така сформирания Управителен 

съвет е работещ и има опит с изпълнението на СВОМР. 

Господин Георги Горанов предложи кандидатурите за членове на УС да бъдат гласувани 

заедно /анблок/.  

Не постъпиха други предложения и възражения и предложението беше подложено на 

гласуване от Общото събрание.  

РЕШЕНИЕ 6:  

На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението, колективния върховен орган на 

”Местна инициативна група–Берковица и Годеч” избира следните членове на Управителния 

съвет: 

1. Община Берковица ЕИК 000320559 – с представител Димитранка Замфирова Каменова, 

/публичен сектор/; 

2. Община Годеч ЕИК 000776160 – с представител Радослав Василев Асенов, ЕИК 000776160, 

/публичен сектор/;  

3. Весислава Иванова Методиева – физ. лице, нестопански сектор; 

4. Красимир Цветанов Райков – ЗП, стопански сектор; 

5. Страмил Трейд ЕООД  ЕИК 200748476 – с представител Страхил Младенов Симов, 

/стопански сектор/; 

6. Сдружение „Еко Берк Мед“ ЕИК 111564238 – с представител Иван Димитров Димитров, 

/нестопански сектор/; 

7. „ДИАЛГО.КИ“ ЕООД, ЕИК 202930958- с представител Георги Кирилов Иванов, /стопански 

сектор/. 

Общото събрание на МИГ-Берковица и Годеч възлага на Димитранка Замфирова 

Каменова да подготви, в случай на необходимост документи за вписване на направените 

промени съобразно взетите решения на настоящото Общо събрание. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 10 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа 
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По седма точка от дневния ред: 

Господин Райков прикани присъстващите да излъчат номинации за Председател на 

Управителния съвет на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч”. 

Господин Райков предложи за Председател на Управителния съвет на Сдружение „МИГ-

Берковица и Годеч” да бъде избрана Димитранка Каменова - Представител на Община 

Берковица. 

Други предложения не бяха направени и ОС премина към гласуване. 

РЕШЕНИЕ 7: 

Общото събрание на Сдружение ”Местна инициативна група-Берковица и Годеч” основание 

чл. 15, ал. 1, т. 2 избира Председател на Управителния съвет на Сдружението лицето 

Димитранка Замфирова Каменова. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 10 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа 

 

По осма точка от дневния ред: 

По т. Разни, госпожа Петя Димитрова представи информация за бъдещи действия на МИГ 

във връзка с възможността за увеличение на бюджета на СВОМР. 

Не бяха поставени други въпроси за обсъждане и поради изчерпване на дневния ред 

събранието бе закрито в 17:00 часа. 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра. 

 

 

12.04.2021 г.     Председател на събранието:

          

         

 

Протоколчик:………

          

Заличено съгласно ЗЗЛД


