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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 125/14.10.2021 г. 

 

Днес, 14.10.2021 г. от 14:00 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. Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, 

насоки за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в 

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

продукти” към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–

Берковица и Годеч;, 

2. Обсъждане и вземане на решение за одобрение на изпълнител на дейността: 

Организиране и провеждане на работно посещение, свързано с пътуване, по 

Административен договор № РД 50-77/10.05.2021 г.  

3. Разни. 

На заседанието на Управителния съвет присъстват: 

Димитранка Каменова 

Георги Иванов 

Красимир Райков 

Иван Димитров 

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

обявения дневен ред. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Г-жа Иванова запозна членовете на УС с документите, включващи обява, насоки за 

кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на 

одобрените проекти, и образци на документи по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии 
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за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от 

Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч. 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. На основание чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 

и във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, одобрява обява за прием на проектни предложения 

към Стратегия за ВОМР, насоки за кандидатстване, определящи условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, и образци на документи 

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

мобилизирането и търговията на горски продукти”. 

2. На основание чл. 46а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 и във връзка с чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ, възлага на служителите на МИГ да 

подготвят в ИСУН процедурата за прием на проекти в съответствие с одобрената обява по 

чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 и насоките за кандидатстване, определящи условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, включително 

относимите документи по приложение № 11 към чл. 46а, ал. 1 от цитираната наредба, за 

което да информират с писмо УО на ПРСР 2014–2020 г. не по-късно от 20 работни дни 

преди началния срок за прием на проектни предложения и да публикуват обявата за прием 

на проектни предложения на интернет страницата на МИГ и най–малко в един местен 

вестник или друга местна медия, както и на общодостъпно място пред офиса на МИГ и 

сградите на общинските администрации на територията на МИГ не по-късно от 3 работни 

дни след активирането в ИСУН. 

 

Начин на гласуване – явно. 

За – 4 гласа; Против – няма; Въздържали се – няма. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Г-жа Иванова-координатор по проекта, запозна членовете на УС с постъпилите оферти за 

Организиране и провеждане на работно посещение, свързано с пътуване. Дейността е част 

от изпълнението на Административен договор № РД 50-77/10.05.2021 г. по проект 

№BG06RDNP001-19.354-0005, с наименование „Създаване на транснационално 

партньорство в търсене на нов подход за промотиране на местната идентичност“, по 



                                                             

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

 гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов” № 1, e-mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/                                                                                                                                                                   

 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014–

2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 

Изпратени са запитвания за оферти до 3 фирми с предмет на дейност в сферата на 

туристическите и туроператорски услуги. В срок в офиса на Сдружението са постъпили 3 

броя оферти, както следва: 

№ Наименование на участника 
Вх. № / дата на 

получаване 

Крайна цена на 

офертата 

1. АГРИТУР ЕООД 111/04.10.2021 г. 21 985,00 лв. 

2. РИВАС ТУР 112/04.10.2021 г. 21 948,00 лв. 

3. МОНДЕЛ ТРАВЕЛ 113/04.10.2021 г. 21 960,00 лв. 

 

След разглеждане на постъпилите оферти и предложените програми въз основа на критерия 

„най-ниска предложена цена“ Управителният съвет на Сдружение „МИГ–Берковица и 

Годеч” взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Избира офертата подадена от Ривас Тур ЕООД, ЕИК 131298551, представлявано от Любка 

Йонкова – управител, чиято стойност е най-ниска - 21 948,00 лв. и отговаря на всички 

предварително поставени изисквания.  

Във връзка с взетото решение възлага на екипа да подготви и сключи договор с избрания 

доставчик. 

 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа; Против – няма; Въздържали се – няма. 

 

По трета 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. 29, ал. 1 от Устава на 

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, в 2 еднообразни екземпляра. 
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Председател на УС: 

Димитранка Каменова  ………………………………  

Членове: 

Георги Иванов  ……………………………… 

Красимир Райков  ……………………………… 

Иван Димитров  ……………………………… 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


