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П Р О Т О К О Л № 20 

от Общо събрание на Сдружение  

„Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

Днес, 14.10.2021 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. Освобождаване на стари и прием на нови членове; 

2. Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване по процедура за подбор 

№BG06RDNP001-19.355 за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, 

по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма 

за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

3. 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 за установяване на първоначалния кворум, необходим за 

откриване на заседанието. Съгласно чл. 17 от Устава, за провеждане на събранието е 

необходимо присъствието на повече от половината от всички членове, т.е. 50 % + 1 или 49 

души. От общо 96 редовни членове на Общото събрание /ОС/ в списъка бяха вписани 9 

присъстващи членове.  

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 отново в 16:00 ч. от Председателя на Управителния съвет на 

МИГ – Димитранка Каменова с регистация на присъстващите редовни членове. 

Регистрираният кворум е 9 членове, имащи право да гласуват от общо 96 членове на Общото 

събрание. Присъстващите членове на Сдружението са отразени /срещу подпис/ в Списък на 

присъстващите членове – неразделна част от настоящия протокол.  
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Председателят на УС на МИГ, Димитранка Каменова информира присъстващите, че 

Общото събрание е свикано по инициатива на Управителния съвет на основание чл. 16, ал. 1 

от Устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

съгласно решение по протокол № 123 от 24.09.2021 г. 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, офис 302, при спазване на 

срока, определен в Устава. Материалите по дневния ред са били налични в офиса и на 

интернет страницата на МИГ, и са били на разположение на членовете на сдружението.  

В залата присъстват и служители на МИГ – г-жа Диляна Иванова – асистент, г-жа 

Анжела Станоева – Счетоводител. 

Госпожа Каменова 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 Димитранка Каменова – 

Председател  на УС на МИГ – Берковица и Годеч. 

За Протоколчик на събранието единодушно бе избрана Анжела Станоева. 

За преброител на събранието единодушно бе избран Иван Димитров.  

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 9 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 – 9 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа 
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По първа точка от дневния ред: 

Председателят на събранието обяви, че по първа точка от дневния ред ще докладва Диляна 

Иванова. 

Г-жа Иванова обяви, че в офиса на Сдужението е получена информация за смъртта на 

Кръстанчо Симеонов Кръстанов – член на колективния върховен орган на Сдружение “МИГ – 

Берковица и Годеч“, в доказателство на което е издаден Препис извлечение на смъртен акт. В 

тази връзка е необходимо да се прекрати членството на лицето в Общото събрание на 

основание чл. 12, ал 1, т. 2 от Устава на Сдружение. 

Г-жа Иванова запозна всички присъстващи с постъпилото Заявление за членство в Общото 

събрание от Борис Николов Борисов – земеделски производител. 

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, след което ОС премина към гласуване. 

РЕШЕНИЕ 1: 

Общото събрание констатира изключване на Кръстанчо Симеонов Кръстанов на основание 

чл. 12, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 9 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа 

РЕШЕНИЕ 2: 

Общото събрание приема за член на Общото събрание Борис Николов Борисов – 

земеделски производител на основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 9 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 докладва г-жа 

Диляна Иванова. 

Г-жа Иванова, запозна членовете на ОС с условията за кандидатстване и изпълнение с 

проектно предложение по процедура за подбор №BG06RDNP001-19.355 за 



                                        
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 – БЕРКО

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

4 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014–

2020 г. 

Управителният съвет предлага на колективния върховен орган на „МИГ – Берковица и Годеч” 

да одобри кандидатстването с проектно предложение по процедура за подбор 

№BG06RDNP001-19.355 за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Не постъпиха други предложения и възражения. 

След обсъждане на възможностите за кандидатстване и реализиране на проекта, 

Общото събрание на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” на основание чл. 25, ал. 1, т. 10 

от Устава на МИГ взе следното  

РЕШЕНИЕ 3: 

Взема решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура за подбор 

№BG06RDNP001-19.355 за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014–2020 г. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 9 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа Въздържали се – 0 гласа  

По трета точка от дневния ред: 

По т. Разни, не бяха поставени за обсъждане въпроси и предложения за обсъждане и поради 

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

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра. 

 

14.10.2021 г.     Председател на събранието

          

         

 

Протоколчик:……

          

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


