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П Р О Т О К О Л № 23 

от Общо събрание на Сдружение  

„Местна инициативна група – Берковица и Годеч” 

 

Днес, 30.11.2022 г. от 15:00 часа, в гр. Берковица, Заседателна зала на общинска администрация 

– Берковица се проведе Общо събрание на Сдружение „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, включително разпределение на средствата по мерките от Стратегията; 

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

предложение по процедура за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество 

по процедура № BG06RDNP001-19.607 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.; 

3) Разни. 

Заседанието е свикано по реда на чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ–Берковица и Годеч” 

по инициатива на Управителния съвет. Констатира се, че всички членове на Сдружението са 

редовно поканени за настоящото общо събрание, съгласно устава и закона. 

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

“МИГ–Берковица и Годеч“ в списък за установяване на първоначалния кворум, необходим за 

откриване на заседанието. Съгласно чл. 17 от Устава, за провеждане на събранието е необходимо 

присъствието на повече от половината от всички членове, т.е. 50 % + 1 или 49 души. От общо 96 

редовни членове на Общото събрание /ОС/ в списъка бяха вписани 9 присъстващи членове.  

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

Димитранка Каменова с регистация на присъстващите редовни членове. Регистрираният кворум 

е 11 членове, имащи право да гласуват от общо 96 членове на Общото събрание. Присъстващите 

членове на Сдружението са отразени /срещу подпис/ в Списък на присъстващите членове – 

неразделна част от настоящия протокол.  

Председателят на УС на МИГ, Димитранка Каменова информира присъстващите, че 

Общото събрание е свикано по инициатива на Управителния съвет на основание чл. 16, ал. 1 от 
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Устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно 

решение по протокол № 142 от 09.11.2022 г. 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 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, офис 302, при спазване на срока, определен в Устава. 

Материалите по дневния ред са били налични в офиса и на интернет страницата на МИГ, и са 

били на разположение на членовете на сдружението.  

Госпожа 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 на МИГ – Берковица и Годеч. 

За Протоколчик на събранието единодушно бе избрана Диляна Иванова. 

За преброител на събранието единодушно бе избран Анжела Станоева.  

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 11 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 – 11 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 ще докладва Цветка 

Петрелийска – Изпълнителен директор на Сдружението. Госпожа Петрелийска представи на 

членовете на ОС предложенито за промяната в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна 

инициативна група – Берковица и Годеч“, което е публикувано на страницата на МИГ  за 



                                        

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  

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/                                                                                                                                                                  

3 

 

обществено обсъждане (съгласно Приложение № 1 към настоящия Протокол)и бе достъпно за 

членовете на МИГ от 21.11.2022 г.  

Г-жа Петрелийска уточни, че в срока за обществено обсъждане не са постъпили предложения за 

изменение, допълнение или възражение по публично оповестените материали. 

Не постъпиха предложения и възражения от страна на присъстващите членове, след което ОС 

премина към гласуване. 

РЕШЕНИЕ 1: 

На основание чл. 10, ал. 1 и 2 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие  № РД 50-141/21.10.2016 г. на Сдружение „Местна инициативна 

група-Берковица и Годеч“ и в съответствие с чл. 39, т. 3, т. 4 и т. 5 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“. 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 11 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 ще докладва Петя 

Димитрова – Експерт по прилагане на СВОМР на Сдружението.  

Госпожа Димитрова разясни Условията за кандидатстване и изпълнение по отворената за 

прием на проектни предложения процедура № BG06RDNP001-19.607 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. Бяха обсъдени няколко теми и проектни идеи, с които МИГ да кандидатства с 

проектни предложения за транснационално и вътрешнотериториялно сътрудничество, като след 

обсъждане на възможностите, членовете на ОС преминаха към гласуване. 

РЕШЕНИЕ 2: 

Общото събрание взема решение за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.607 по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни 
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групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 

 

Начин на гласуване – явно. 

ЗА – 11 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 за обсъждане и поради 

изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16:40 часа. 

 

Приложения:  

1. Заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от 

общностите местно развитие. 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра. 

 

 

30.11.2022 г.     Председател на събранието:……………………….. 

          /Димитранка Каменова/ 

        

  

 

Протоколчик:……………………………….. 

          /Диляна Иванова/ 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД



                                        

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

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/ 

 

Приложение № 1 

Към Протокол от ОС на МИГ-Берковица и Годеч № 23 от 30.11.2022 г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ПРОМЯНА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ 

 

Наименование на бенефициента: Сдружение с обществено полезна дейност ,,Местна 

инициативна група – Берковица и Годеч” 

Председател на Управителен 

орган/представляващ МИГ 
Димитранка Замфирова Каменова 

Регистрация по ЕИК 176027912 

№ на Споразумението за 

изпълнение на СВОМР 
РД 50-141/21.10.2016 г.   

Седалище и адрес на управление  

(по съдебно решение)  

гр. Берковица 3500,  

ул. ,,Д-р Иван Панов” № 1 

Електронен адрес  proektmig@abv.bg 

Мобилен телефон:  0884 415 261 

 

На основание чл. 10, ал. 1 и 2 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие № РД 50-141/21.10.2016 г. на Сдружение „Местна инициативна 

група-Берковица и Годеч“ и в съответствие с чл. 39, т. 3, т. 4 и т. 5 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., заявявам промяна в 

одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч.  

Предложенията за промяната в Стратегията за ВОМР са инициирани от екипа на МИГ, като 

в периода от 15.11.2022 г. до 25.11.2022 г. бе проведено обществено обсъждане с цел 

съгласуване на изменението. На интернет страницата на Сдружението (www.mig-bg.org) бе 

поместена информация с предложението за промяна на Стратегията, като на местната 

общност и заинтересовани страни бе предоставена възможност да изпраща по електронна 

http://www.mig-bg.org/
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поща (proektmig@abv.bg) писмени предложения и коментари, относно представените 

материали. Такива не са постъпили.  

Промяната е одобрена с решение на Общото събрание на Сдружението по Протокол № 

23/30.11.2022 г., както следва: 

1. Промяна в съответствие с чл. 39, т. 3 от Наредба № 22: Прехвърляне на средства 

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

продукти“ в размер на 83 000 лв. към бюджета на мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в неземеделски 

дейности”.   

Мярка 

Бюджет съгл. Споразумение  

РД 50-141/21.10.2016 г. и 

последващите изменения 

Бюджет след 

исканата промяна 

19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

125 075,00 лв. 42 075,00 лв. 

19.2-6.4 „Инвестиции в 

неземеделски дейности” 
1 435 745,00 лв. 1 518 745,00 лв. 

В раздел 6. Финансов план, в точка 6.1. „Индикативно разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки“ таблицата се изменя така:  

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020г. 

(ЕЗФРСР) 
3 682 745,00 98,66% 

19.2-4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 850 000,00 22,77% 

19.2-4.2 
Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 
42 075,00 1,13% 

19.2-8.6 

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

74 925,00 2,01% 

19.2-6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 1 518 745,00 40,67% 

mailto:proektmig@abv.bg


                                        

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

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/ 

 

19.2-7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

972 000,00 26,04% 

19.2-7.5 

Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура 

225 000,00 6,03% 

 

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но 

са включени в Регламент (EC) № 1305/2013  

(финансирани от ЕЗФРСР) 

50 000,00 1,34% 

19.2-7.6 
Съхранение и приобщаване към местното културно, 

историческо и природно наследство  
50 000,00 1,34% 

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 3 732 745,00 100% 

  
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие 
1 091 915,00 25% 

 

В Раздел 6. „Финансов план“, в точка 6.2. „Финансова обосновка на бюджета и 

разпределението на средствата по програми и по мерки“ таблицата се изменя така: 

Мерки Стойност в лева 
Процент от общия 

бюджет на СМР 

19.2-4.1 850 000 22.77 % 

19.2-4.2 42 075 1.13 % 

19.2-8.6 74 925 2.01 % 

19.2-6.4 1 518 745 40.67 % 

19.2-7.2 972 000 26.04 % 

19.2-7.5 225 000 6.03 % 

19.2-7.6 50 000 1.34 % 

Всичко 3 732 745,00 100 % 

 

2. Промяна в съответствие с чл. 39, т. 5 от Наредба № 22:  

• Промяна във финансовите параметри на проектите по Мярка 19.2-4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“, а именно: Максималния размер на допустимите 

разходи по проект - от 150 000 лв. да се  увеличи на 200 000 лв. 

• Промяна във финансовите параметри на проектите по Мярка 19.2-7.6 

„Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – 
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Напред към наследството - наследството ни обединява“, а именно: Максималния размер на 

допустимите разходи по проект - от 12 000 лв. да се увеличи на 20 000 лв.  

 

3. Промяна в съответствие с чл. 39, т. 4 от Наредба № 22:  

Във връзка с прехвърлянето на средства от бюджета на мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към бюджета на мярка 19.2-6.4 

„Инвестиции в неземеделски дейности” се извършват и следните промени в индикаторите за 

мониторинг и оценка в съответните мерки, както следва: 

В раздел 9. „Индикатори за мониторинг и оценка“, в точка 9.2 „Индикатори по мерки“ се 

правят следните изменения: 

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

селскостопански продукти“, таблицата в частта резултат се изменя така: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат 

Инвестиции, въвеждащи иновация 

по смисъла на ЛИДЕР  
% 30 

Сключени договори 

и изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Проектът включва преработка на 

произвеждани в района земеделски 

продукти  

Брой 1 

Сключени договори 

и изпълнени 

проекти, проектни 

досиета 

Инвестициите включват 

преработка на суровини от 

чувствителните сектори 

(животновъдство, зеленчукови, 

овощни, влакнодайни, медицински 

и ароматни култури) 

Брой 1 

Сключени договори 

и изпълнени 

проекти, проектни 

досиета 

Инвестиции за привеждане на 

предприятието в съответсвие със 

стандарти на Общността  

% 25 

Сключени договори 

и изпълнени 

проекти, проектни 

досиета 

Проектът допринася за 

утвърждаване на местна 

търговската марка  

% 100 

Сключени договори 

и изпълнени 

проекти, проектни 

досиета 

Инвестиции насочени директно за 

опазване на околната среда 
% 30 

Сключени договори 

и изпълнени 

проекти, проектни 

досиета 
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Запазена заетост/Създадени нови 

работни места 
Брой 1 

Сключени договори 

и изпълнени 

проекти 

 

 

• Индикатори по Мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 

таблицата в частта резултат се изменя така: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат 

Инвестиции в допълнителни 

туристически услуги  
% 30 

Сключени договори; 

изпълнени проекти  

Инвестиции в нови/ иновативни за 

населеното място производство,  

услуга или продукт или е за 

развитие на занаяти. 

% 30 
Сключени договори;  

изпълнени проекти  

Инвестиции осигуряващи услуги 

за повече от едно населени места, в 

т. ч. мобилни и здравни услуги 

Брой 2 
Сключени договори;  

изпълнени проекти  

Инвестиции предлагащи услуги, 

насочени към уязвими групи от 

населението, възрастни хора и/или 

деца 

Брой 2 
Сключени договори;  

изпълнени проекти  

 

Инвестиции включващи дейности, 

които надграждат съществуващ 

неземеделски бизнес и/или услуги 

Брой 1 
Сключени договори;  

изпълнени проекти 

 

Създадени нови работни места за 

жени и/или за лица над 54 и/ или 

младежи до 29 години 

Брой 5 
Сключени договори;  

изпълнени проекти 

Във връзка с промяна на финансовите параметри на проектите по мярка 19.2-7.6 

“Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  и природно наследство” 

се извършват и следните промени в индикаторите за мониторинг и оценка, в частта 

индикатори за резултат, като таблицата придобива следната редакция: 

• Индикатори по Мярка 19.2-7.6 “Съхранение и приобщаване към местното културно, 

историческо и природно наследство”: 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегият

а 

Източник на 

информация 

Резултат 

Инвестиции насочени 

към местната 

идентичност и  

Брой 3 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 
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пренасят културен 

опит, знания, умения и 

традиции между 

поколенията 

Инвестиции,  

популяризиращи 

ценни културно и 

исторически 

ландшафти и опазват  

биоразнообразието  и 

местно културно 

наследство 

Брой 2 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Инвестиции 

включващи нови 

технологии, нови 

методи и подходи за 

опазване на околната 

среда и насърчаване 

обществената 

информираност и 

екологична култура 

Брой 1 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

 

Исканата промяна не противоречи на приоритетите на стратегията за ВОМР и са спазени 

условията, които са били предмет на оценка. 

 

 

 

Председател на УС на МИГ – Берковица и Годеч:………………………………….. 

/Димитранка Каменова/ 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


