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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 98/11.05.2020 г. 

Днес, 11.05.2020 г. от 15:00 часа, в гр. Берковица, площад Йордан Радичков № 4, стая 

201, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ - 

Берковица и Годеч, при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – 

Берковица и Годеч;  

2. Вземане на решение за насрочване на извънредно Общо събрание на Сдружението и 

определяне на дневен ред; 

3. Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване с проект по мярка 19.2-7.6 

„Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство 

– Напред към наследството - наследството ни обединява"; 

4. Разни. 

На заседанието на УС присъстват: 

Димитранка Каменова 

Радослав Асенов 

Георги Иванов 

Красимир Райков  

Весислава Методиева  

Иван Димитров  

Страхил Симов 

На заседанието присъстват и служителите на МИГ: Цветка Петрелийска, Петя Нейкова и 

Диляна Иванова. 

Заседанието е редовно, има необходимия кворум и може да протече по предварително 

обявения дневен ред. 
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По първа точка от дневния ред: 

Г-жа Цветка Петрелийска запозна членовете на УС на МИГ с напредъка по прилагане на 

СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, усвоените до момента средства по приключилите 

процедури за прием на проекти и възникналите проблеми относно липсата на кандидати и 

останал финансов ресурс по две от мерките от Стратегията ВОМР на МИГ – Берковица и 

Годеч: мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ и 

мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането 

и търговията на горски продукти”. 

Предвид тези обстоятелства е необходимо да бъде извършена промяна на СВОМР на МИГ – 

Берковица и Годеч, на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50-

141/21.10.2016 г. и чл. 39, т. 3 и т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 

19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии 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.: 

„Чл. 10. (1) Всяка от страните по Споразумението може да поиска неговата 

промяна. 

(2) Промяна се допуска при условията и по реда на чл. 39-44 от Наредба № 

22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2“ 

„Чл. 39. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на 

споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

3. по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от 

ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2; 

4. по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна 

на финансовите параметри по т. 3 на минималната и максималната стойност на 

проектите или на интензитета на помощта по т. 5; 

В резултат Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява предложението за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ по Споразумение 

№ РД 50-141/21.10.2016 г., като възлага на Екипа на МИГ да подготви предложение за 

промяна, което да бъде внесено за разглеждане и одобрение на предстоящо заседание на 

Общото събрание на МИГ – Берковица и Годеч. 
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Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа; Против – няма; Въздържали се – 0. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ обсъдиха предложение за свикване на извънредно заседание на 

Общото събрание на сдружението и определяне на дневен ред. 

На членовете на УС бе предоставена възможност за изказване на мнения и задаване на 

въпроси. 

В тази връзка Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Свиква извънредно заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ – Берковица и 

Годеч за 19.06.2020 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – 

Берковица. При липса на кворум на основание чл. 17 от Устава на сдружението, събранието 

ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място, независимо от броя на явилите се 

членове.  

2. Одобрява предложения проект за дневен ред: 

1. Вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и 

Годеч;  

2. Разни. 

3. На основание чл. 16, ал. 3 от Устава на Сдружението, възлага на екипа на МИГ да 

публикува поканата на интернет страницата на Сдружението, на официалните интернет 

страници на Общини Берковица и Годеч и да постави същата на мястото за обявление на 

сградите, в които се намират офисите на сдружението, най-малко 7 дни преди насрочения 

ден. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа; Против – няма; Въздържали се – 0. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Г–жа Цветка Петрелийска, запозна членовете на УС с постъпилото от екипа предложение за 

кандидатстване с проект по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното 

културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни 

обединява" към Стратегия за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“. На членовете на УС 

бяха дадени разяснения относно условията за кандидатстване и изпълнение на проекта. 
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След обсъждане на възможностите за кандидатстване и реализиране на проекта, 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” на МИГ взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Взема решение за кандидатстване с проект по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване 

към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - 

наследството ни обединява" към Стратегия за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“. Екипът 

на МИГ да подготви и подаде проектно предложение в съответните срокове. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 7 гласа; Против – няма; Въздържали се – 0. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 30 от Устава на Сдружение 

МИГ – Берковица и Годеч, в 3 еднообразни екземпляра за Сдружението. 

 

Председател на УС: 

Димитранка Каменова  

Членове: 

Радослав Асенов  

Георги Иванов  

Красимир Райков  

Иван Димитров  

Весислава Методиева  

Страхил Симов           

Заличено съгласно ЗЗЛД


