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П Р О Т О К О Л  № 17 

от Общо събрание  

на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

Днес, 19.06.2020 г., в гр. Берковица, площад „Йордан Радичков“ № 4, в Заседателна зала 

на община Берковица се проведе Общо събрание на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч”, 

при следния ДНЕВЕН РЕД: 

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

по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.; 

2. Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч с 

проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения за 

подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество 

по процедура № BG06RDNP001-19.354. 

3. Разни. 

 

В 15:00 часа беше извършено регистриране на присъстващите членове на Сдружение 

“МИГ–Берковица и Годеч“ в списък на присъстващите членове за установяване на 

първоначалния кворум /кворум за провеждане на събранието – повече от половината от всички 

членове, т. 50 % + 1 – т. е. 50 души, съгласно чл. 17 от Устава/, необходим за откриване на 

заседанието. Бяха установени 12 присъстващи членове от общо 98 редовни членове на Общото 

събрание /ОС/.  

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 в 16:00 ч. от Председателя на Управителния съвет – Димитранка 

Каменова с регистриране на присъстващите редовни членове. Регистрираният кворум е 12 

членове, имащи право да гласуват от общо 98 членове на Общото събрание. Присъстващите 

членовете на Сдружението са отразени /срещу подпис/ в Списък на присъстващите членове, 

изготвен на основание чл. 29 от Устава – неразделна част от настоящия протокол.  

Председателят на Управителния съвет – Димитранка Каменова информира 

присъстващите, че Общото събрание е свикано по инициатива на Управителния съвет, съгласно 

решение по протокол № 98 от 11.05.2020 г., на основание чл. 16, ал. 1 от Устава на сдружението 

и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 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 
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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, стая 302, при спазване на срока, 

определен в Устава. Материалите по дневния ред са били налични в офиса на Сдружението в 

гр. Берковица и са били на разположение на членовете на сдружението.  

В залата присъстват и служители на МИГ – г-жа Цветка Петрелийска – Изпълнителен 

директор, г-жа Диляна Иванова – Експерт по прилагане на СВОМР, г-жа Петя Нейкова – 

Експерт по прилагане на СВОМР и г-жа Анжела Станоева – Счетоводител. 

Г-жа 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 

За протоколчик на събранието единодушно бе избрана Диляна Иванова. 

За преброител на събранието единодушно бе избрана Петя Нейкова. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 12 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 –12 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа 

 

По първа точка от дневния ред: 

Председателят на събранието обяви, че по първа точка от дневния ред докладва г-жа 

Цветка Петрелийска – изпълнителен директор. 

Г-жа Цветка Петрелийска информира присъстващите от необходимостта за вземане на 

решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, на основание чл. 10 

от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. и във връзка с чл. 39, т. 3 и т. 4 от Наредба № 22 от 

14 декември 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 ПРСР 2014-2020 г., Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, за промяна на 

стратегията за ВОМР по отношение на финансовите параметри до 10% от одобрения от 

ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 и на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с 

промяната на финансовите параметри. 
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Членовете на ОС бяха уведомени, относно спазване на процедурата за публикуване и 

оповестяване на материалите с предложенията за обществено обсъждане за промяна на 

споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие, като 

същите са били публикувани  на електронната страница на МИГ за обществено обсъждане от 

01.06.2020 г. до 18.06.2020 г. В посочения срок не са постъпили предложения за допълнение 

или възражения по публично оповестените материали. 

1. Промяна на раздел 6 Финансов план от СВОМР на МИГ-Берковица и Годеч 

1.1 Предложението за промяна на бюджета на мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от одобрената Стратегия за ВОМР 

на МИГ-Берковица и Годеч  

Предложението за промяна на бюджета се прави след задълбочен анализ и преценка на 

проведените 3 процедури за прием и подбор на проектни предложения по мярка 19.2-4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, при които имаме подаден 

и одобрен един проект на обща стойност 106 096,81 лв. като безвъзмездна финансова помощ е 

на стойност 53 048,40 лв. Направено беше и проучване на нагласите за бъдещи кандидати, но на 

този етап такива не бяха идентифиицирани. 

От неусвоения бюджет по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч в 

размер на 236 951.60 лв. бе предложено да се прехвърлят средства в размер на 164 925.00 лв. 

към мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаване и подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч.  

Така преди промяната бюджета на мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч е в 

размер на  290 000.00 лв., а след одобрението на промяната бюджетът по мярката да стане 

125 075.00 лева. 

1.2 Предложението за промяна на бюджета на мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизрането и търговията на горски 

продукти“ от одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч 

 Предложението за промяна на бюджета се прави след задълбочен анализ и преценка на 

проведените 2 процедури за прием и подбор на проектни предложения по мярка 19.2-8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизрането и търговията  на 

горски продукти“, при които имаме подаден и одобрен един проект на обща стойност 149 

850,00 лв. като безвъзмездна финансова помощ е на стойност 74 925,00 лв. Направено беше и 

проучване на нагласите за бъдещи кандидати, но на този етап такива не бяха идентифиицирани. 

Неусвоения наличен бюджет на мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство 

и в преработката, мобилизрането и търговията  на горски продукти“е на стойност 125 075.00 лв. 

предлагаме на прехвърлим целия бюджет към мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаване и 

подобряването или разшиярването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от 
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Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч. Така преди промяната бюджета на мярка 19.2-

8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизрането и търговията на 

горски продукти“ е в размер на 200 000.00 лв., а след промяната бюджетът по мярката да стане 

74 925.00 лева. 

1.3 Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по 

програмии мерки 

Съгласно Стратегията за ВОМР (страница 53): 

Мерките насочени към конкурентоспособността са с бюджет  1 140 000.00 лв.  

Предложението за промяна е: 

Мерките насочени към конкурентоспособността са с бюджет  975 075,00 лв. 

 

Съгласно Стратегията за ВОМР (страница 54): 

За да не се изнася тя само като суровина, по мярка 19.2-4.2 ще се подпомогне 

създаването на преработвателни предприятия за млечни и месни продукти, преработка и 

пакетиране на мед и пчелни продукти, преработка на билки и др., свързани с разнообразяване 

на произвежданата продукцията. Средствата за това са 290 000 лв.   

Предложението за промяна е: 

За да не се изнася тя само като суровина, по мярка 19.2-4.2 ще се подпомогне 

създаването на преработвателни предприятия за млечни и месни продукти, преработка и 

пакетиране на мед и пчелни продукти, преработка на билки и др., свързани с разнообразяване 

на произвежданата продукцията. Средствата за това са 125 075 лв.   

 

Съгласно Стратегията за ВОМР (страница 54): 

За мерките насочени към околната среда са предвидени 200 000 лв 

Чрез мярка 19.2-8.6 ще се осигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както 

и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат 

да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, 

които да продължат устойчивото управление на горите си. 

Предложението за промяна е: 

За мерките насочени към околната среда са предвидени 74 925.00 лв. 

Чрез мярка 19.2-8.6 ще се осигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както 

и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат 

да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, 

които да продължат устойчивото управление на горите си. 

 

Съгласно Стратегията за ВОМР (страница 54): 

За мерките насочени към качеството на живота/разнообразяване е предвидено най-

голямото перо от бюджета-1 593 745.00 лв. 
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Мерки 19.2-7.2, 19.2-7.5 стимулират публичния сектор и структурите на гражданското 

общество да развият дейности за подобряване на живота в селските райони, чрез инвестиции в 

инфраструктура, оборудване и обзавеждане в размер на 608 000 лв. 

Предложението за промяна е: 

За мерките насочени към качеството на живота/разнообразяване е предвидено най-

голямото перо от бюджета-1 883 745 лв. 

Мерки 19.2-7.2, 19.2-7.5 стимулират публичния сектор и структурите на гражданското 

общество да развият дейности за подобряване на живота в селските райони, чрез инвестиции в 

инфраструктура, оборудване и обзавеждане в размер на 898 000 лв. 

Не постъпиха други предложения и възражения, след което ОС премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ 1: 

 

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за 

изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, т. 3 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., одобрява предложението 

за промяна на Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и 

Годеч“ по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. 

От бюджета по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч в размер на 290 000 

лв. да се прехвърлят средства в размер на 164 925.00 лв. към мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаване и подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч. Като преди промяната 

бюджета на мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

от одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч е в размер на  290 000.00 лв., а 

след одобрението на промяната бюджетът по мярката да стане 125 075.00 лева 

След одобряване на промяната в СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, да се коригира 

съответния текст в Раздел 6. Финансов план: 6.1. Индикативно разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки: – страници 51 и 52 от СВОМР и в подраздел 6.2. Финансова 

обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки: – страници 52 

и 53 от СВОМР. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 12 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа 

 

РЕШЕНИЕ 2: 
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На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за 

изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, т. 3 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., одобрява предложението 

за промяна на Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и 

Годеч“ по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. 

Неусвоения наличен бюджет на мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство 

и в преработката, мобилизрането и търговията  на горски продукти“ е на стойност 125 075.00 

лв. да се прехвърли към мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаване и подобряването или 

разшиярването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на 

МИГ-Берковица и Годеч. Така преди промяната бюджета на мярката е 200 000.00 лв., а след 

промяната бюджетът да стане 74 925.00 лева 

След одобряване на промяната в СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, да се коригира 

съответния текст в Раздел 6. Финансов план: 6.1. Индикативно разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки: – страници 51 и 52 от СВОМР и в подраздел 6.2. Финансова 

обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки: – страници 52 

и 53 от СВОМР. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 12 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа  

 

РЕШЕНИЕ 3: 

 

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за 

изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, т. 3 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., одобрява предложението 

за промяна на Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и 

Годеч“ по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. 

Одобрява промяната на Стратегията за ВОМР (страница 53), както следва:  

Мерките насочени към конкурентоспособността са с бюджет  975 075,00 

 

Одобрява промяната на Стратегията за ВОМР (страница 54), както следва:  

За да не се изнася тя само като суровина, по мярка 19.2-4.2 ще се подпомогне 

създаването на преработвателни предприятия за млечни и месни продукти, преработка и 
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пакетиране на мед и пчелни продукти, преработка на билки и др., свързани с разнообразяване 

на произвежданата продукцията. Средствата за това са 125 075 лв.   

 

Одобрява промяната на Стратегията за ВОМР (страница 54), както следва:  

За мерките насочени към околната среда са предвидени 74 925.00 лв. 

Чрез мярка 19.2-8.6 ще се осигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както 

и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат 

да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, 

които да продължат устойчивото управление на горите си. 

 

Одобрява промяната на Стратегията за ВОМР (страница 54), както следва:  

За мерките насочени към качеството на живота/разнообразяване е предвидено най-

голямото перо от бюджета-1 883 745 лв. 

Мерки 19.2-7.2, 19.2-7.5 стимулират публичния сектор и структурите на гражданското 

общество да развият дейности за подобряване на живота в селските райони, чрез инвестиции в 

инфраструктура, оборудване и обзавеждане в размер на 898 000 лв. 

След одобряване на промяната в СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, да се коригира 

съответния текст в Раздел 6. Финансов план: подраздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и 

разпределението на средствата по програми и по мерки: – страници 53 и 54 от СВОМР. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 12 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа  
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6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:– страници 51 и 52 

от СВОМР 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 

 

Код 

на 

мярка

та 

Име на мярката 

Общо за периода 

на стратегията 

лева % 

 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014-2020г. 

(ЕЗФРСР) 

2 883 745.00 
98.30

% 

19.2-

4.1 

Инвестиции в 

земеделски стопанства 
850 000.00 

28.97

% 

 19.2-

4.2 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

290 000.00 
9.88

% 

  

19.2-

8.6 

 

Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти 

200 000.00 
6.82

% 

19.2-

6.4 

 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

935 745.00 
31.90

% 

19.2-

7.2 

 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

383 000.00 
13.06

% 

  Подкрепа за публично 225 000.00 7.67

 

Код 

на 

мярка

та 

Име на мярката 

Общо за периода 

на стратегията 

лева % 

 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014-2020г. 

(ЕЗФРСР) 

2 883 745.00 
98.30

% 

19.2-

4.1 

Инвестиции в 

земеделски стопанства 
850 000.00 

28.97

% 

 19.2-

4.2 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

125 075,00 
4.26

% 

  

19.2-

8.6 

 

Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти 

74 925,00 
2.56

% 

19.2-

6.4 

 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

935 745.00 
31.90

% 

19.2-

7.2 

 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малк  

по мащаби 

инфраструктура 

673 000.00 
22.94

% 

  Подкрепа за публично 225 000.00 7.67
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19.2-

7.5 

 

ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

% 

 

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013  

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

50 000.00 
1.70

% 

 19.2-

7.6 

 

Съхранение и 

приобщаване към 

местното културно, 

историческо и 

природно наследство  

50 000.00 
1.70

% 

  
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА 

СТРАТЕГИЯ: 
2 933 745.00 100% 

  

Текущи разходи и 

популяризиране на 

стратегия за водено 

от общностите 

местно развитие 

977 915.00 25% 

 

19.2-

7.5 

 

ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

% 

 

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013  

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

50 000.00 
1.70

% 

 19.2-

7.6 

 

Съхранение и 

приобщаване към 

местното културно, 

историческо и 

природно наследство  

50 000.00 
1.70

% 

  
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА 

СТРАТЕГИЯ: 
2 933 745.00 

100

% 

  

Текущи разходи и 

популяризиране на 

стратегия за водено 

от общностите 

местно развитие 

977 915.00 25% 
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Раздел 6. Финансов план 

подраздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по 

мерки:– страници 52 и 53 от СВОМР 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 

 

Мерки 
Стойност в 

лева 

Процент от 

общия 

бюджет на 

СМР 

19.2-4.1 850 000 28.97 % 

19.2-4.2 290 000 9.88 % 

19.2-8.6 200 000 6.82 % 

19.2-6.4 935 745 31.90 % 

19.2-7.2 383 00  13.06 % 

19.2-7.5 225 000 7.67 % 

19.2-7.6 50 000 1.70 % 

Всичко 2 933 745.00 100 % 
 

 

Мерки 
Стойност в 

лева 

Процент от 

общия 

бюджет на 

СМР 

19.2-4.1 850 000 28.97 % 

19.2-4.2 125 075 4.26% 

19.2-8.6 74 925 2.56 % 

19.2-6.4 935 745 31.90 % 

19.2-7.2 673  00 22.94% 

19.2-7.5 225 000 7.67 % 

19.2-7.6 50 000 1.70 % 

Всичко 2 933 745.00 100 % 
 

РАЗДЕЛ 6. Финансов план 

ПОДРАЗДЕЛ 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и 

по мерки: 

– страници 53 и 54 от СВОМР 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ 

 

• Мерките насочени към конкурентоспособността 

са с бюджет  1 140 000.00 

……………. 

За да не се изнася тя само като суровина, по мярка 

19.2-4.2 ще се подпомогне създаването на 

преработвателни предприятия за млечни и месни 

продукти, преработка и пакетиране на мед и 

пчелни продукти, преработка на билки и др., 

свързани с разнообразяване на произвежданата 

продукцията. Средствата за това са 290 000 лв.   

• За мерките насочени към околната среда са 

предвидени 200 000 лв 

 

• Мерките насочени към конкурентоспособността 

са с бюджет 975 075,00 

……………… 

За да не се изнася тя само като суровина, по мярка 

19.2-4.2 ще се подпомогне създаването на 

преработвателни предприятия за млечни и месни 

продукти, преработка и пакетиране на мед и пчелни 

продукти, преработка на билки и др., свързани с 

разнообразяване на произвежданата продукцията. 

Средствата за това са 125 075 лв.   

• За мерките насочени към околната среда са 

предвидени 74 925.00 лв. 
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2. Промяна на раздел 9 Индикатори за мониторинг и оценка от СВОМР на МИГ-

Берковица и Годеч  

 

2.1. ПОДРАЗДЕЛ 9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за 

ВОМР, включително брой създадени работни места– страници 70, 71 и 72 от СВОМР 

Предложението за промяна на Изходен индикатор по отношение на Брой проекти за 

опазване /възстановяване /подобряване състоянието на околната среда от 14 да бъде Брой 

проекти за опазване /възстановяване /подобряване състоянието на околната среда- 12. 

Предложението за промяна на Индикатор за резултат: - Запазена заетост или създадени нови 

работни места, от които:  „30, жени -10, мъже -20“, да бъде Запазена заетост или създадени нови 

работни места, от които:  „28, жени -9, мъже -19“. 

Не постъпиха други предложения и възражения, след което ОС премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ 4: 

 

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за 

изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, 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., 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. 

Одобрява промяната на Изходен индикатор по отношение на Брой проекти за опазване 

/възстановяване /подобряване състоянието на околната среда от 14 да стане Брой проекти за 

опазване /възстановяване /подобряване състоянието на околната среда- 12. 

 

• За мерките насочени към качеството на 

живота/разнообразяване е предвидено най-

голямото перо от бюджета-1 593 745.00 лв. 

Мерки 19.2-7.2, 19.2-7.5 стимулират публичния 

сектор и структурите на гражданското общество да 

развият дейности за подобряване на живота в 

селските райони, чрез инвестиции в 

инфраструктура, оборудване и обзавеждане в 

размер на 608 000 лв. 

 

• За мерките насочени към качеството на 

живота/разнообразяване е предвидено най-

голямото перо от бюджета-1 883 745 лв. 

Мерки 19.2-7.2, 19.2-7.5 стимулират публичния 

сектор и структурите на гражданското общество да 

развият дейности за подобряване на живота в 

селските райони, чрез инвестиции в инфраструктура, 

оборудване и обзавеждане в размер на 898 000 лв. 
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Одобрява промяната на Индикатор за резултат: - Запазена заетост или създадени нови 

работни места, от които:  „30, жени -10, мъже -20“, да стане Запазена заетост или създадени 

нови работни места, от които:  „28, жени -9, мъже -19“. 

След одобряване на промяната в СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, да се коригира 

съответния текст  в РАЗДЕЛ 9. Индикатори за мониторинг и оценка:ПОДРАЗДЕЛ 9. 1. 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени 

работни места– страници 70, 71 и 72 от СВОМР 

 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 12 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа  

 

2.2. ПОДРАЗДЕЛ 9.2.  Индикатори по Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти– страници 73 и 74 от СВОМР 

 

Предложението за промяна на Изходен индикатор по отношение 

Подпомогнати предприятия по мярката -2, да бъде Подпомогнати предприятия по мярката -1 

Бенефициенти, подпомогнати по мярката-2, да бъде Бенефициенти, подпомогнати по мярката-1 

 

Общ размер на финансирането 290 000 лв. да бъде Общ размер на финансирането 125 075 лв. 

РАЗДЕЛ 9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

ПОДРАЗДЕЛ 9. 1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, 

включително брой създадени работни места – страници 70, 71 и 72 от СВОМР 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 

 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

ИЗХОДЕН Брой проекти за 

опазване 

/възстановяване 

/подобряване 

състоянието на 

околната среда 

брой 14 

ЗА 

РЕЗУЛТАТ 

Запазена 

заетост или 

създадени нови 

работни места, 

от които: 

Брой 30 

- за жени   10 

- за мъже  20 
 

 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

ИЗХОДЕН Брой проекти за 

опазване 

/възстановяване 

/подобряване 

състоянието на 

околната среда 

брой 12 

ЗА 

РЕЗУЛТАТ 

Запазена 

заетост или 

създадени нови 

работни места, 

от които: 

Брой 28 

- за жени   9 

- за мъже  19 
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Предложението за промяна на Индикатор за резултат по отношение: 

Инвестициите включват преработка на суровини от чувствителните сектори (животновъдство, 

зеленчукови, овощни, влакнодайни, медицински и ароматни култури) – 2 да бъде Инвестициите 

включват преработка на суровини от чувствителните сектори (животновъдство, зеленчукови, 

овощни, влакнодайни, медицински и ароматни култури) – 1 

Запазена заетост/Създадени нови работни места – 4, да бъде Запазена заетост/Създадени нови 

работни места – 2. 

Не постъпиха други предложения и възражения, след което ОС премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ 5: 

 

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за 

изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, 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., 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. 

Одобрява промяната на Изходен индикатор по отношение 

Подпомогнати предприятия по мярката -2, да стане Подпомогнати предприятия по мярката -1 

Бенефициенти, подпомогнати по мярката-2, да стане Бенефициенти, подпомогнати по мярката-

1. 

Общ размер на финансирането 290 000 лв. да стане Общ размер на финансирането 125 075 лв. 

 

Одобрява промяната на Индикатор за резултат по отношение: 

Инвестициите включват преработка на суровини от чувствителните сектори (животновъдство, 

зеленчукови, овощни, влакнодайни, медицински и ароматни култури) – 2 да стане 

Инвестициите включват преработка на суровини от чувствителните сектори (животновъдство, 

зеленчукови, овощни, влакнодайни, медицински и ароматни култури) – 1 

Запазена заетост/Създадени нови работни места – 4, да стане Запазена заетост/Създадени нови 

работни места – 2. 

След одобряване на промяната в СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, да се коригира 

съответния текст в РАЗДЕЛ 9. Индикатори за мониторинг и оценка: ПОДРАЗДЕЛ 9.2.  

Индикатори по Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти– страници 73 и 74 от СВОМР.  
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Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 12 гласа  ПРОТИВ – 0 гласа   Въздържали се – 0 гласа  

 

РАЗДЕЛ 9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

ПОДРАЗДЕЛ 9.2.  Индикатори по Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти – страници 73 и 74 от СВОМР 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомогна

ти 

предприятия 

по мярката 

Брой 2 

Бенефициен

ти, 

подпомогнат

и по мярката 

Брой 2 

Общ размер 

на 

финансиране

то 

Фин. 

изражение 
290 000 лв. 

Резултат 

Инвестиции

те включват 

преработка 

на суровини 

от 

чувствителн

ите сектори 

(животновъд

ство, 

зеленчукови, 

овощни, 

влакнодайни

, 

медицински 

и ароматни 

култури) 

Брой 2 

Запазена 

заетост/Създ

адени нови 

работни 

места 

Брой 4 

 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомогна

ти 

предприятия 

по мярката 

Брой 1 

Бенефициен

ти, 

подпомогнат

и по мярката 

Брой 1 

Общ размер 

на 

финансиране

то 

Фин. 

изражение 
125 075 лв. 

Резултат 

Инвестиции

те включват 

преработка 

на суровини 

от 

чувствителн

ите сектори 

(животновъд

ство, 

зеленчукови, 

овощни, 

влакнодайни

, 

медицински 

и ароматни 

култури) 

Брой 1 

Запазена 

заетост/Създ

адени нови 

работни 

места 

Брой 2 
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2.3. ПОДРАЗДЕЛ Индикатори по Мярка19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

страница 76 от СВОМР 

Предложението за промяна на Изходен индикатор по отношение: 

Подпомогнати проекти по мярката- 3 да бъде Подпомогнати проекти по мярката- 5 

Бенефициенти, подпомогнати по мярката-3 да бъде Бенефициенти, подпомогнати по мярката-5 

Общ размер на финансирането - 383 000 лв.да бъде Общ размер на финансирането-673 000 лв. 

Не постъпиха други предложения и възражения, след което ОС премина към гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ 6: 

 

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за 

изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, 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., 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., 

 

Одобрява промяната на Изходен индикатор по отношение: 

Подпомогнати проекти по мярката- 3 да стане Подпомогнати проекти по мярката- 5 

Бенефициенти, подпомогнати по мярката-3 да стане Бенефициенти, подпомогнати по мярката-5 

Общ размер на финансирането - 383 000 лв.да стане Общ размер на финансирането-673 000 лв. 

 

След одобряване на промяната в СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, да се коригира 

съответния текст в РАЗДЕЛ 9. Индикатори за мониторинг и оценка: ПОДРАЗДЕЛ 9.2.  

Индикатори по Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти – страници 73 и 74 от СВОМР 
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РАЗДЕЛ 9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

ПОДРАЗДЕЛ Индикатори по Мярка19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - страница 76 от СВОМР 

 

 

2.4. ПОДРАЗДЕЛ Индикатори по Мярка19.2-8.6  Индикатори по Мярка 19.2-8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти”– страници 77 и 78 от СВОМР 

 

Предложението за промяна на Изходен индикатор по отношение 

Подпомогнати проекти по мярката -2 да бъде Подпомогнати проекти по мярката -1 

Бенефициенти, подпомогнати по мярката-2 да бъде Бенефициенти, подпомогнати по мярката-1 

Общ размер на финансирането-200 000 лв да бъде 

Предложението за промяна на Индикатор за резултат: Общ размер на финансирането-74 925лв. 

 

Предложението за промяна на Индикатор за резултат по отношение: 

Инвестиции за закупуване на техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с 

одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност);-2 да бъде 

Инвестиции за закупуване на техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с 

одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност);-1 

Инвестиции за преработка на горски продукти-2- да бъде Инвестиции за преработка на горски 

продукти-1  

Не постъпиха други предложения и възражения, след което ОС премина към гласуване. 

 

 

РЕШЕНИЕ 7: 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

 

 

 

 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

Подпомогнат

и проекти по 

мярката 

Брой 3 

Бенефициент

и, 

подпомогнат

и по мярката 

Брой 3 

Общ размер 

на 

финансиране

то 

Фин. 

изражение 
383 000 лв. 

 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

 

 

 

 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

Подпомогнат

и проекти по 

мярката 

Брой 5 

Бенефициенти

, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 5 

Общ размер 

на 

финансиранет

о 

Фин. 

изражение 
673 000 лв. 
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На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. за 

изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ и чл. 39, 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., 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., 

 

Одобрява промяната на Изходен индикатор по отношение 

Подпомогнати проекти по мярката -2 да стане Подпомогнати проекти по мярката -1 

Бенефициенти, подпомогнати по мярката-2 да стане Бенефициенти, подпомогнати по мярката-1 

Общ размер на финансирането-200 000 лв. 

Предложението за промяна на Индикатор за резултат: Общ размер на финансирането-74 925лв. 

 

Одобрява промяната на Индикатор за резултат: 

Инвестиции за закупуване на техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с 

одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност);-2 да стане 

Инвестиции за закупуване на техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с 

одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност);-1 

Инвестиции за преработка на горски продукти-2- да стане Инвестиции за преработка на горски 

продукти-1  

 

След одобряване на промяната в СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, да се коригира 

съответния текст в РАЗДЕЛ 9. Индикатори за мониторинг и оценка: ПОДРАЗДЕЛ Индикатори 

по Мярка19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ страница 76 от СВОМР 
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РАЗДЕЛ 9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

ПОДРАЗДЕЛ Индикатори по Мярка19.2-8.6  Индикатори по Мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти”– страници 77 и 78 от СВОМР 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 12 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 

Цветка Петрелийска – изпълнителен директор. 

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

проектно предложение по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.354 за подготвителни 

дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, по подмярка 19.3 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 

Брой 2 

Бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 2 

Общ размер на 

финансирането 

Финансово  

изражение 
200 000 лв. 

Резултат 

Инвестиции за 

закупуване на 

техника, която 

притежава 

валиден 

сертификат за 

съответствие с 

одобрения тип 

(сертификат за 

одобрение на 

типа на 

Европейската 

общност); 

Брой 2 

Инвестиции за 

преработка на 

горски 

продукти 

Брой 2 

 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 

Брой 1 

Бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 1 

Общ размер на 

финансирането 

Финансово  

изражение 
74 925лв. 

Резултат 

Инвестиции за 

закупуване на 

техника, която 

притежава 

валиден 

сертификат за 

съответствие с 

одобрения тип 

(сертификат за 

одобрение на 

типа на 

Европейската 

общност); 

Брой 1 

Инвестиции за 

преработка на 

горски 

продукти 

Брой 1 
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„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 № 

BG06RDNP001-19.354 за подготвителни дейности 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 т10 от Устава на 

МИГ взе следното  

РЕШЕНИЕ 8: 

 

Взема решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура за подбор № 

BG06RDNP001-19.354 за подготвителни дейности 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 – 12 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. 

 

Не бяха поставени  други въпроси за обсъждане и поради изчерпване на дневния ред 

събранието бе закрито в 17:00 ч. 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра. 

 

19.06.2020 г.                              Председател:

          

 

   

Протоколчик

          

Заличено съгласно ЗЗЛД


