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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

№ 132/01.04.2022 г. 
 

Днес, 01.04.2022 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. Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения и вземане на 

решение за съответствие на квалификацията и професионалната компетентност на 

предложените за председател, секретар, членове с право на глас, както и наблюдатели и 

помощник-оценители във връзка с оценка на проектни предложения, подадени по 

процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001–19.535: мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 

2014–2020 г.; 

2. Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения и вземане на 

решение за съответствие на квалификацията и професионалната компетентност на 

предложените за председател, секретар, членове с право на глас, както и наблюдатели и 

помощник-оценители във връзка с оценка на проектни предложения, подадени по 

процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001–19.534: мярка 19.2-7.6 „Съхранение и 

приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към 

наследството- наследството ни обединява" от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и 

Годеч по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014–2020 г.; 

3. Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения и вземане на 

решение за съответствие на квалификацията и професионалната компетентност на 

предложените за председател, секретар, членове с право на глас, както и наблюдатели и 

помощник-оценители във връзка с оценка на проектни предложения, подадени по 
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процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001–19.582: мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014–2020 г.; 

4. Представяне и утвърждаване на Годишен финансов отчет на Сдружение МИГ–

Берковица и Годеч за 2021 г. 

5. Насрочване и определяне на дневен ред на редовно заседание на Общото събрание на 

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч. 

6. Обсъждане и вземане на решение за одобрение на кандидати за изпълнители на 

планираните дейности за 2022 г. във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-

141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014–2020 г.; 

На заседанието на УС 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 Петрелийска информира членовете на УС, че към датата на приключване на приема 

(31.03.2022 г.) не е получен писмен отговор от УО на ПРСР 2014–2020 г., във връзка с излъчване 

на наблюдатели без право на глас за оценителната сесия на проектни предложения по мярка 

19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч. Проведен е 

разговор с отговорните експерти от УО на ПРСР 2014–2020 г., относно отправената покана, 

като в отговор УО няма да излъчи наблюдател.  

На членовете на УС е представен Списък на одобрените външни експерти–оценители по 

Протокол № 58/16.08.2017 г., заявили участие в комисия за подбор на проектни предложения 

(КППП) по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 



                                                                                               

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/                                                                                                                                                                   

 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ както и Списък от оценители от състава на 

Общото събрание на МИГ–Берковица и Годеч заявили участие в Комисия за подбор на 

проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч, 

одобрени с Протокол № 66/25.09.2018 г. 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява състава на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/, резервни 

членове на комисията и помощник-оценители по процедура за подбор на проектни 

предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001–19.535: 

мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г. в състав: 

Председател: 

Петя Петрова Димитрова - служител на МИГ, Магистър, специалност: Финанси на 

предприятията, професионална квалификация - Магистър по икономика, без право на глас; 

Секретар: 

Диляна Славейкова Иванова – служител на МИГ, магистър, специалност: Растителни 

биотехнологии, професионална квалификация - Агроном, без право на глас. 

Членове: 

1. Красимира Красимирова Боюклиева – Кубинска – външен експерт-оценител, магистър, 

специалност – Макроикономика, проф. квалификация – Икономист, с право на глас;  

2. Инж. Соня Маринова Обущарова - външен експерт-оценител, специалност – Технология 

на машиностроенето, проф. квалификация – Машинен инженер, с право на глас; 

3. Мариета Горкова Дамянова – член на Колективния върховен орган на МИГ– 

представител на нестопански сектор, магистър, специалност – Стопански и финансов 

контрол, професионална квалификация – Магистър по икономика, с право на глас. 

Резервни членове: 

1. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт - оценител, магистър, специалност–

Промишлена електроника, професионална квалификация – Инженер по електронна 

техника, с право на глас; 
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2. Инж. Васка Николова Каптебилова – външен експерт–оценител, магистър, специалност–

Обществено хранене, проф. квалификация – инженер технолог, с право на глас; 

3. Ваня Благоева Каменова – член на Колективния върховен орган на МИГ – представител 

на нестопански сектор, магистър, специалност – Горско стопанство, професионална 

квалификация – Инженер по горско стопанство, с право на глас. 

Помощник-оценители: 

1. Анжела Трифонова Станоева – служител на МИГ, магистър, специалност – Икономика и 

организация на труда, професионална квалификация – Икономист, без право на глас; 

2. Цветка Георгиева Петрелийска – служител на МИГ, магистър, специалност – Счетоводство 

и контрол, професионална квалификация – Магистър по икономика, магистър, специалност– 

Химическо Машиностроене, професионална квалификация – Машинен инженер, без право 

на глас;  

Комисия за подбор на проектни предложения трябва да разгледа и оцени подадените проектни 

предложения по процедура за прием № BG06RDNP001–19.535: мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, постъпили в периода от 17 януари 2022 г. до 31 март 2022 г. по обява с втори 

срок за прием на проектни предложения, утвърдена с решение на УС на МИГ по Протокол 

№129/12.01.2022 г 

УС счита, че за пълния състав на КППП е налице съответствие на квалификацията и опита със 

съответната операция по Процедура за подбор на проектни предложения за представяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001–19.535: мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014–2020 г. 

2. Възлага на Председателя на УС на МИГ – Димитранка Каменова, със заповед да назначи 

КППП по процедура № BG06RDNP001–19.535: мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 

като определи конкретните задачи за изпълнение, съобразно функциите на членовете на 

КППП. 

Начин на гласуване – явно  

За – 4 гласа; Против – няма; Въздържали се – няма. 
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По втора точка от дневния ред: 

Г-жа Петрелийска информира членовете на УС, че към датата на приключване на приема 

(31.03.2022 г.) не е получен писмен отговор от УО на ПРСР 2014–2020 г., във връзка с излъчване 

на наблюдатели без право на глас за оценителната сесия на проектни предложения по мярка 

19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно 

наследство–Напред към наследството- наследството ни обединява" от Стратегия за ВОМР на 

МИГ–Берковица и Годеч. Проведен е разговор с отговорните експерти от УО на ПРСР 2014–

2020 г., относно отправената покана, като в отговор УО няма да излъчи наблюдател.  

 

На членовете на УС е представен Списък на одобрените външни експерти–оценители по 

Протокол № 58/16.08.2017 г., заявили участие в комисия за подбор на проектни предложения 

(КППП) по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и 

природно наследство–Напред към наследството–наследството ни обединява" от СВОМР на 

„МИГ–Берковица и Годеч”, както и Списък от оценители от състава на Общото събрание на 

„МИГ–Берковица и Годеч“ заявили участие в Комисия за подбор на проектни предложения по 

мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“, одобрени с Протокол 

№66/25.09.2018 г. 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява състава на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/, резервни 

членове на комисията и помощник-оценители по процедура № BG06RDNP001-19.534: мярка 

19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно 

наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява", както следва: 

Председател: 

Цветка Георгиева Петрелийска - служител на МИГ, магистър, специалност - Счетоводство и 

контрол, професионална квалификация – Магистър по икономика, магистър, специалност - 

Химическо Машиностроене,  професионална квалификация – Машинен инженер, без право на 

глас; 

Секретар: 

Надя Асенова Тодорова – член на Колективния върховен орган на МИГ – представител на 

нестопански сектор, магистър, специалност: Социална педагогика, проф. квалификация: 

Социален педагог, без право на глас. 
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Членове: 

1. Красимира Красимирова Боюклиева – Кубинска – външен експерт-оценител, магистър, 

специалност –Макроикономика, професионална квалификация – Икономист, без право на 

глас; 

2. Инж. Соня Маринова Обущарова - външен експерт-оценител, специалност – Технология 

на машиностроенето, проф. квалификация – Машинен инженер, с право на глас; 

3. Людмила Йорданова Филипова – член на Колективния върховен орган на МИГ–

представител на нестопански сектор, магистър, Професионална квалификация-аграрна 

икономика с право на глас.  

Резервни членове: 

4. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт - оценител, магистър, специалност–

Промишлена електроника, професионална квалификация – Инженер по електронна техника, 

с право на глас; 

5. Инж. Васка Николова Каптебилова–външен експерт–оценител, магистър, специалност-

Обществено хранене, проф. квалификация – инженер технолог, с право на глас; 

6. Ваня Благоева Каменова – член на Колективния върховен орган на МИГ – представител 

на нестопански сектор, магистър, специалност–Горско стопанство, професионална 

квалификация – Инженер по горско стопанство, с право на глас. 

Помощник-оценители: 

1. Диляна Славейкова Иванова – служител на МИГ, магистър, специалност: Растителни 

биотехнологии, професионална квалификация - Агроном, без право на глас  

2. Анжела Трифонова Станоева – служител на МИГ, магистър, специалност – Икономика и 

организация на труда, професионална квалификация – Икономист, без право на глас; 

Комисия за подбор на проектни предложения трябва да разгледа и оцени подадените проектни 

предложения по процедура за прием № BG06RDNP001–19.534: мярка 19.2-7.6 „Съхранение и 

приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към 

наследството-наследството ни обединява" постъпили в периода от 17 януари 2022 г. до 31 март 

2022 г. по обява с втори срок за прием на проектни предложения, утвърдена с решение на УС 

на МИГ по Протокол № 129/12.01.2022 г 
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УС счита, че за пълния състав на КППП е налице съответствие на квалификацията и опита със 

съответната операция по Процедура за подбор на проектни предложения за представяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.534: мярка 19.2-7.6 „Съхранение и 

приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към 

наследството-наследството ни обединява" от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч 

по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие” от ПРСР 2014–2020 г. 

 

2. Възлага на Председателя на УС на МИГ–Димитранка Каменова, със заповед да назначи 

КППП по процедура № BG06RDNP001-19.534: мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване 

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

наследството ни обединява", като определи конкретните задачи за изпълнение, съобразно 

функциите на членовете на КППП. 

Начин на гласуване – явно.  

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

По трета точка от дневния ред: 

Г-жа Петрелийска информира членовете на УС, че към датата на приключване на приема 

(31.03.2022 г.) не е получен писмен отговор от УО на ПРСР 2014–2020 г., във връзка с излъчване 

на наблюдатели без право на глас за оценителната сесия на проектни предложения по мярка 

19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и 

Годеч. Проведен е разговор с отговорните експерти от УО на ПРСР 2014–2020 г., относно 

отправената покана, като в отговор УО няма да излъчи наблюдател.  

 

На членовете на УС е представен Списък на одобрените външни експерти–оценители по 

Протокол № 58/16.08.2017 г., заявили участие в комисия за подбор на проектни предложения 

(КППП) по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на „МИГ–

Берковица и Годеч”, както и Списък от оценители от състава на Общото събрание на „МИГ–

Берковица и Годеч“ заявили участие в Комисия за подбор на проектни предложения по мерки 

от Стратегията за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч, одобрени с Протокол №66/25.09.2018 г. 

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

РЕШЕНИЕ: 
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1. Одобрява състава на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/, резервни 

членове на комисията и помощник-оценители по процедура № BG06RDNP001-19.582: мярка 

19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ както следва: 

Председател: 

Цветка Георгиева Петрелийска – служител на МИГ, магистър, специалност–Счетоводство и 

контрол, професионална квалификация–Магистър по икономика, магистър, специалност–

Химическо Машиностроене,  професионална квалификация – Машинен инженер, без право на 

глас; 

Секретар: 

Надя Асенова Тодорова - член на Колективния върховен орган на МИГ – представител на 

нестопански сектор, магистър, специалност: Социална педагогика, проф. квалификация: 

Социален педагог, без право на глас. 

Членове: 

1.Красимира Красимирова Боюклиева–Кубинска–външен експерт-оценител, магистър, 

специалност–Макроикономика, проф. квалификация-Икономист, без право на глас; 

2. Инж. Соня Маринова Обущарова - външен експерт-оценител, специалност - Технология на 

машиностроенето, проф. квалификация – Машинен инженер, с право на глас; 

3. Людмила Йорданова Филипова – член на Колективния върховен орган на МИГ–

представител на нестопански сектор, магистър, Професионална квалификация-аграрна 

икономика с право на глас.  

Резервни членове: 

4. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт - оценител, магистър, специалност–

Промишлена електроника, професионална квалификация – Инженер по електронна техника, 

с право на глас; 

5. Инж. Васка Николова Каптебилова–външен експерт–оценител, магистър, специалност-

Обществено хранене, проф. квалификация – инженер технолог, с право на глас; 

6. Ваня Благоева Каменова – член на Колективния върховен орган на МИГ – представител 

на нестопански сектор, магистър, специалност–Горско стопанство, професионална 

квалификация – Инженер по горско стопанство, с право на глас. 

Помощник-оценители: 
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1. Петя Петрова Димитрова – служител на МИГ, Магистър, специалност: Финанси на 

предприятията, професионална квалификация – Магистър по икономика, без право на глас 

2. Анжела Трифонова Станоева – служител на МИГ, магистър, специалност - Икономика и 

организация на труда, професионална квалификация - Икономист, без право на глас; 

Комисия за подбор на проектни предложения трябва да разгледа и оцени подадените проектни 

предложения по процедура за прием №BG06RDNP001–19.582: мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ постъпили в периода от 17 януари 2022 г. до 31 март 2022 г. по обява с 

на проектни предложения, утвърдена с решение на УС на МИГ по Протокол №128/09.12.2022г 

 

2. УС счита, че за пълния състав на КППП е налице съответствие на квалификацията и опита 

със съответната операция по Процедура за подбор на проектни предложения за представяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.582: мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014–2020 г. 

 

3.Възлага на Председателя на УС на МИГ–Димитранка Каменова, със заповед да назначи 

КППП по процедура № BG06RDNP001-19.582: мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“, като определи конкретните задачи за изпълнение, съобразно функциите на 

членовете на КППП. 

Начин на гласуване – явно.  

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

По четвърта точка от дневния ред: 

Членовете на УС се запознаха с представения от счетоводителя на Сдружението – Анжела 

Станоева, Годишен финансов отчет за 2021 г., който ще бъде внесен за приемане от Общото 

събрание. УС на МИГ – Берковица и Годеч, прие единодушно и без възражения следното 

РЕШЕНИЕ: 

Утвърждава Годишен финансов отчет на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч за 2021 г., който 

ще бъде внесен за приемане от Общото събрание на МИГ. 

Начин на гласуване – явно.  

За – 4 гласа; Против – няма; Въздържали се – няма. 
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По пета точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ бяха предварително запознати с предложения дневен ред за 

предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч. 

На основание чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч”, Управителният 

съвет на взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

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

27.04.2022г. 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) Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2021 г.; 

2) Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.; 

3) Приемане на бюджет за дейността за 2022 г. 

4) 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.; 

5) 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 – неприсъствено.  

За – 4 гласа; Против – няма; Въздържали се – 0. 

 

По шеста точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ, след запознаване със Списъка на планираните дейности за 2022 г., 

предложиха кандидати за изпълнители на същите. 

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

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема и одобрява кандидати за изпълнители на планираните дейности, съгласно Списък на 

планираните дейности и разходи за 2022 г. по чл. 16, ал. 2 от Вътрешни правила за управление 
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на цикъла на обществените поръчки на Сдружение Местна инициативна група – Берковица и 

Годеч; 

2. Възлага на Председателя на УС на Сдружението, след представяне на получените оферти от 

кандидатите за изпълнители, да сключи договор за изпълнение със същите, ако последните 

удовлетворяват изискванията на Възложителя. 

 

Начин на гласуване – явно.  

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

 

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. 

 

 

Председател на УС: 

Димитранка Каменова  ………………………………  

Членове: 

Георги Иванов  ……………………………… 

Красимир Райков  ……………………………… 

Иван Димитров  ……………………………… 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


