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ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ
НА19.01.2018 година

Днес, 19.01.2018 г., в Заседателната зала на Община Чепеларе на ул. „Беломорска”
44Б се проведе Общо събрание /ОС/ на СНЦ МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и
Чепеларе с начален час 09:00 ч. Събранието е свикано по инициатива на Управителния
съвет взето с решение на заседание на 24.11.2017година със следния дневен ред:
1.Регистрация на присъстващите, избор на председател, секретар и преброител
на ОС
2. Приемане на годишен доклад за дейността на МИГ „Преспа” през 2017г.
3. Приемане на годишен финансов отчет на МИГ”Преспа” за 2017 г.
4. Приемане на бюджет за 2018 год.
5. Други
След преброяване на присъстващите се установи, че присъства 9 членове от общо 44
членове на Общо събрание.Поради липсата на кворум съгласно чл. 30от Устава на
Сдружението, председателят на УС на МИГ „Преспа” – г-жа София Димитрова, отложи
събранието с 1 час, за 10:00 часа.
В 10.00 часа заседанието бе открито от г-жа София Димитрова, която приветства
присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието.
Всички присъстващи членове на общото събрание се регистрираха в присъствен списък
по първа точка от дневния ред.
На заседанието присъстваха: Ваня Куцева, София Димитрова, Невен Белчев, Катя
Стайкова, Ангел Николов,Диляна Смилкова, Мария Димитрова, Васил Качаков,
Владимир Гаджуров
На събранието без право на глас присъстваха екипът по администриране
Стратегията за ВОМР на МИГ „Преспа”- Иванка Талева- изпълнителен директор, Соня
Ружинова- експерт и Даниела Радева-експерт.
София Димитрова предложи по първа точка от дневния ред Иванка Талева за
председател на събранието, Соня Ружинова за секретар и Даниела Радева за
преброител.
Други предложения нямаше и се премина към гласуване:
Гласували "ЗА": 9
Гласували "ПРОТИВ" – няма;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма;
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РЕШЕНИЕ:Председател на днешното събрание е Иванка Талева, секретар- Соня
Ружинова и преброител- Даниела Радева.
По втора точка от дневния ред: Г-жа Иванка Талева представи подробно на всички
присъстващи Годишен доклад за извършени дейности по подмярка 19.4.”Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР на МИГ „Преспа- общини Баните,
Лъки и Чепеларе” по всички точки описани в доклада.
Г-жа Талева каза, че поради забавени плащания не са извършени много от
дейностите заложени в бюджет 2017година.
София Димитрова предложи така представения доклад да бъде приет от Общото
събрание.
Предложението се подложи на гласуване:
Гласували "ЗА": 9
Гласували "ПРОТИВ" – няма;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма;
РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Годишен доклад за извършени дейности по
подмярка 19.4.”Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР на МИГ
„Преспа- общини Баните, Лъки и Чепеларе”
По трета точка от дневния ред:
Г-жа Талева представи на всички присъстващи годишен финансов отчет на
Сдружението за 2017година. Разходите за предходната година са в размер на
58 920,27лв.
Приходите за 2017година са в размер на 113 506,13лв от членски внос,авансово
плащане и възстановени разходи за 2016година и по мярка 19.1.
По подадена заявка за първо шестмесечие на 2017 все още нямаме възстановени
разходи.
София Димитрова предложи така представения годишен финансов отчет да бъде
приет от Общото събрание.
Предложението е подложено на гласуване:
Гласували "ЗА": 9
Гласували "ПРОТИВ" – няма;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма;
РЕШЕНИЕ:Общото събрание приема годишен финансов отчет на МИГ „преспа”
за 2017година.
По точка четири от дневния ред:
На всички присъстващи е представен Бюджетът на Сдружението за 2018година.
Ваня Куцева попита какво е различното в бюджет 2018 от 2017година.
Иванка Талева отговори,че в перо Разходи за популяризиране на стратегията за
ВОМР на територията - съгласно чл.9, ал.3 от наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХГ е

Сдружение Местна Инициативна Група „Преспа” - общини Баните, Лъки и Чепеларе
адрес: гр. Чепеларе 4850; ул. ”Йордан Данчев” № 1; e-mail: migprespa@gmail.com
телефон за контакти: 0887 909 338

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г

заложен един анализ ,повече средства за популяризиране,информиране и публичност и
разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни
лидери и за уязвими групи, които не успяха да бъдат реализирани в 2017година.
София Димитрова предложи неусвоения ресурс от бюджет 2016 г. и 2017 г. да
бъде поискан за прехвърляне към бюджет 2018 година за извършване на неотложни
дейности и разходи за 2018година.
Така предложеният бюджет за 2018година бе подложен на гласуване.
Гласували "ЗА": 9
Гласували "ПРОТИВ" – няма;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма;
РЕШЕНИЕ:Общото събрание приема Бюджет за 2018година на МИГ „Преспа”.
Неусвоеният ресурс от бюджет 2016 г. и 2017 г. да бъде поискан за прехвърляне
към бюджет 2018 година.
В точка Други София Димитрова предложи молбата на Росен Деянов за
прекратяване на членство да бъде разгледано на следващо заседание на ОС,което по
нейно предложение да е през месец април 2018 година в гр.Лъки ,понеже тогава
предстои и ротацията на председателството на УС и да бъдат вписани двете промени в
съда.
Останалите членове на днешното заседание се съгласиха с така направеното
предложение на София Димитрова.
Иванка Талева предложи Вера Касабова да приключи финансовата година на
МИГ „Преспа” и за целта да бъде подписан граждански договор с нея за извършена
услуга. Всички присъстващи членове на ОС изразиха съгласие по предложението.
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се разпуска.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИВАНКА ТАЛЕВА

СЕКРЕТАР:
СОНЯ РУЖИНОВА

ПРЕБРОИТЕЛ:
ДАНИЕЛА РАДЕВА

Приложение: Присъствен списък подписан от председател,секретар и преброител
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