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ПРОТОКОЛ № 6 

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

 СНЦ „МИГ -  МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“ 

 
Днес, 26.03.2018 г. от 10.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация 

Мъглиж се проведе редовно заседание на Общото събрание на „МИГ - Мъглиж, Казанлък, 

Гурково“, с БУЛСТАТ 177022537. 

След преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 26 от 39 броя членове 

на Сдружението. Съгласно чл. 44, ал. 1 от Устава на сдружението събранието може да се 

проведе.  

Събранието бе открито от Председателя на Управителния съвет Господин Господинов, 

който благодари на всички присъстващи за отделеното време и съобщи, че същото е свикано 

по инициатива на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково”, на 

основание чл. 43, ал.1 от Устава на сдружението. Спазени са изискванията на чл. 43, ал.2  от 

Устава относно реда са свикване на общо събрание: изготвена е покана за провеждане на 

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

при спазване на срока, определен в Устава; 

- поканата е публикувана и на интернет страницата на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково“; 

-   поканата е поставена на сградата на Сдруженето; 

- материалите по дневния ред са били налични в офиса на Сдружението и са били на 

разположение на членовете на сдружението, които са поканени за днешното заседание по 

надлежния ред при спазване на устава и закона.  

Господин Антонов Господинов, предложи за секретар-протоколист на днешното 

събрание да бъде избран, Евгения Коскина – Технически сътрудник и преброител Катерина 

Костова – Експерт по прилагане на СВОМР. 

 

След проведеното гласуване с: 26 гласа «ЗА» , «ПРОТИВ» - 0, «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0 

 

се взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

1. За секретар-протоколист на днешното събрание се избира, Евгения Коскина – 

Технически сътрудник 

2. За преброител на днешното събрание се избира, Катерина Костова – Експерт по 

прилагане на СВОМР. 

 

Общото събрание протече по обявения в поканата дневен ред: 

 

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” за 2017 г.; 

2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2017 г.; 

3. Приемане на Доклад за дейността на Управителния съвет  за 2017 г.; 

4. Промяна в Стратегията за Водено общностите местно развитие на МИГ-Мъглиж, 

Казанлък, Гурково; 

5.  Други - вземане на решение за размера на дължимия от членове на общото събрание 

членския внос за 2018 г. 
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По първа точка от дневния ред:   

 

Господин Господинов – Председател на Управителния съвет на „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково”, даде думата на Изпълнителния директор г-жа Вълкова, която представи 

доклада за дейността на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2017 г.  

 

     Г-н Господинов прикани присъстващите да изразят мнение по представения доклад. 

Не постъпиха възражения и се пристъпи към гласуване: 

 

Участвали в гласуването 26 членове, от които «за» - 26 , «против» - 0, «въздържали 

се» - 0 

 

След проведеното гласуване се взе следното Решение № 28 

 

На основание чл. 41, ал.1, т. 6 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”, 

общото събрание одобрява и приема Годишения доклад за дейността на СНЦ „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2017 г. 

 

По точка втора от дневния ред:   

 

Господин Господинов – Председател на Управителния съвет, даде думата на 

Изпълнителния директор г-жа Вълкова, която представи Годишния финансов отчет на СНЦ 

„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2017 г.  

 

    Г-н Господинов прикани присъстващите да изразят мнение по представения отчет. 

Не постъпиха възражения и се пристъпи към гласуване: 

 

Участвали в гласуването 26 членове, от които «за» - 26 , «против» - 0, «въздържали 

се» - 0 

 

След проведеното гласуване се взе следното Решение № 29 

 

На основание чл. 41, ал.1, т. 6 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”, 

общото събрание одобрява и приема Годишения финансов отчет за 2017 година на СНЦ 

„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 

 

По точка трета от дневния ред:   

 

Председателя на Управителния съвет и водещ на Общото събрание, представи доклада 

за дейността на Управителния съвет  за 2017 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”.  

    

 Г-н Господинов прикани присъстващите да изразят мнение по представения доклад. 

 

 Не постъпиха възражения и се пристъпи към гласуване: 

 

Участвали в гласуването 26 членове, от които «за» - 26 , «против» - 0, «въздържали 

се» - 0 
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      След проведеното гласуване се взе следното Решение № 30 

 

На основание чл. 41, ал.1, т. 6 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”, 

общото събрание одобрява и приема Доклад за дейността на Управителния съвет  за 2017 г. 

на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 

 

По точка четвърта от дневния ред:   

 

 Председателят на Управителния съвет и водещ на Общото събрание даде думата на г-

жа Радостина Вълкова, да изясни, че се налагат нови промени на СВОМР, които са свързани 

предимно с промени в Нормативната уредба, публикуваните Указания на УО   на 

финансиращите програми  и отстраняване на установени очевидни грешки.   

 

  Г-н Господинов предложи общото събрание първо да вземе решение за отмяна на 

Решение № 22 от 12.12.2017 г. за промяна на СВОМР. Предложението беше подложено на 

гласуване. 

Участвали в гласуването 26 членове, от които «за» - 26 , «против» - 0, «въздържали 

се» - 0 

 

След проведеното гласуване се взе следното Решение № 31 

 

На основание чл. 41, ал. 1, т. 12 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”, общото събрание отменя  решение № 22 от 12.12.2017 г. за одобряване на промени 

в СВОМР на СНЦ „ МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково ". 

 

Г-н Янко Спиров предложи проекта на предстоящите промени в СВОМР на СНЦ 

„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково" да се гласуват анблок: 

 

Участвали в гласуването 26 членове, от които «за» - 26 , «против» - 0, «въздържали 

се» - 0 

 

След проведеното гласуване се взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

            1. Всички предстоящи промени в СВОМР на СНЦ „ МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково "  да се гласуват анблок. 

 

Думата беше дадена на г-жа Радостина Вълкова да представи на Общото събрание 

проекта на предстоящите промени в Стратегия за водено от общностите местно развитие и  

получените коментари от заинтерисованите страни след проведеното обществено обсъждане 

на измененията в СВОМР.  

Г-н Господинов предложи на членовете на Общото събрание да вземат решение за 

одобрение на предложените промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”, съгласно публикувания за обществено обсъждане проект и отразяване на 

настъпилите предложения, и да изразят мнение по представените нови промени. 

 

Тъй като не постъпиха такива, предложенията бяха подложени на гласуване: 

 

Участвали в гласуването 26 членове, от които «за» - 26 , «против» - 0, «въздържали 

се» - 0 
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След проведеното гласуване се взе следното Решение № 32 

 

На основание чл. 41, ал.1, т. 12 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”, общото събрание одобрява предложените промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково”, съответстващи на публикувания за обществено обсъждане 

проект на изменения в Стратегията. 

По точка пета от дневния ред:  

    Г-н Господинов информира присъстващите, че съгласно актуалния устав на 

Сдружението, размера на членския внос за всяка календарна година се определя с решение на 

ОС и предложи членския внос на юридическите лица да е в размер на 60лв., за физически 

лица, НПО  и СНЦ в размер на 24 лева, както и членове - общини – 150лв. на месец. Премина 

се към гласуване. 

Участвали в гласуването 26 членове, от които «за» - 26 , «против» - 0, «въздържали 

се» - 0 

 

След проведеното гласуване се взе следното Решение № 33 

 

На основание чл. 41, ал. 1, т. 2 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”, общото събрание приема членовете да дължат годишен членски внос за 2018 г. 

в размер на: 

1. Физически лица, НПО и СНЦ - 24 лева; 

2. Юридически лица - 60 лева; 

3. Общини - 150 лева на месец  за всяка от общините. 

             Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на СНЦ „МИГ – Мъглиж, 
Казанлък, Гурково” бе закрито. 

 

ПРОТОКОЛИСТ: / П /                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: / П / 

                      /Евгения Коскина /                                                        /Господинов Господинов / 


