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П Р О Т О К О Л   

  
от проведено Общо-отчетно събрание на Сдружение МИГ Невестино – Кюстендил 

 
 

Днес 14.03.2022 г. от 17:00 часа, в с. Невестино, община Невестино, област 

Кюстендил, в сградата на Културно – информационния център, находяща се на ул. 

“Владимир Поптомов” № 29 А, се проведе Общо-отчетно събрание на Сдружение МИГ 

Невестино – Кюстендил. 

 

От 32 (тридесет и двама) действителни членове, присъстваха 19 (деветнадесет) 

редовни членове, съгласно приложен списък на получилите покана за събранието и 

присъстващите членове на ОС на Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил“, неразделна 

част от настоящия протокол. 

 След установяване на кворум, Председателят на УС обяви събранието за редовно и 

го откри. 

 

Събранието се проведе при следния проект за Дневен ред:  

1. Отчет за извършената дейност през 2021 г. 

2. Отчет за изразходваните средства през 2021 г. 

3. Приемане на проектобюджет за 2022 г. 

4. Разни 

 

 Преди да се пристъпи към гласуване на дневния ред, се извърши избор на 

Председател и секретар  на ОС.  

Г-жа Спаска Методиева, предложи за Председател на ОС г-н Иван Андонов и секретар - г-

жа Йорданка Иванова. 

 Други предложения не постъпиха, и ОС с пълно мнозинство – 19 гласа "За", 

"Против" - 0 гласа, "Въздържали се" - 0 гласа, прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Избира за председател на ОС г-н Иван Андонов. 

Избира за протоколист  на ОС - г-жа Йорданка Иванова. 

Същите изразиха съгласие да изпълняват функцията на Председател и протоколист на ОС 

на Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил“. 

  

Председателят г-н Иван Андонов предложи ОС да гласува предложения проект за Дневен 

ред на Общото събрание във вида, в който е предложен в Поканата.  

   

 Други предложения не постъпиха и Председателя на ОС подложи на гласуване 

проекта на Дневен ред на ОС.  

 

Членовете пристъпиха към гласуване на Дневния ред, като в резултат на гласуването, със 

19 гласа "За", "Против" - 0 гласа, "Въздържали се" - 0 гласа, ОС прие следното: 

 



                              

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Събранието да протече при следния Дневен ред: 

 

1. Отчет за извършената дейност през 2021 г. 

2. Отчет за изразходваните средства през 2021 г. 

3. Приемане на проектобюджет за 2022 г. 

4. Разни 

 

По т. 1 от Дневния ред: Отчет за извършената дейност през 2021 г. 

Г-н Иван Андонов, представи пред ОС Отчет за извършената дейност през 2021 г. 

Присъстващите бяха поканени от председателя на ОС - г-н Иван Андонов да изразят, 

мнение, становище, да направят възражения. Такива не постъпиха и след проведено 

гласуване, с 18 гласа “За”, 0 “Против” и 1 “Въздържали се” бе взето следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

ОС приема Отчет за извършената дейност през 2021 г. 

 

По т. 2 от Дневния ред: Отчет за изразходваните средства през 2021 г. 

Г-н Иван Андонов представи отчет на бюджета /за изразходваните средства/ през 2021 г. 

След проведеното обсъждане, в резултат на  гласуването, с 19 гласа “За”, 0 “Против” и 0 

“Въздържали се” Общото събрание прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

ОС приема Отчета за изразходваните средства през 2021 г. 

 

По т. 3 от Дневния ред: Приемане на проектобюджет за 2022 г. 

Г-н Иван Андонов представи проект на бюджет през 2022 г. 

След проведеното обсъждане, в резултат на  гласуването, с 19 гласа “За”, 0 “Против” и 0 

“Въздържали се” Общото събрание прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

ОС приема проектобюджета за 2022 г. 

 

По т. 4 от Дневния ред: Разни  

По т. Разни бяха обсъдени възможности за кандидатстване по различни европейски и 

национални програми. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на ОС обяви закриване на ОС в 18:25 

часа, като неразделна част от протокола е списък на присъстващите лица на ОС на 

14.03.2022 г. и Списък на лицата, получили покани за ОС, констативни протоколи за 

залепване на поканата за ОС. 

 

 

 

Председател на УС и ОС: Иван Андонов 

   

Протоколист на ОС: Йорданка Иванова 

 


