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ПРОТОКОЛ № 06 
от 

проведено заседание на Управителен съвет на  

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 
 

 

Днес, 16.10.2018 г. /вторник/ от 16.00 часа в гр. Бяла Слатина, ул. „Климент 

Охридски” № 68, в залата на Общински съвет – Бяла Слатина, на основание чл. 32 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 49 от Устава на Сдружение „Местна 

инициативна група Бяла Слатина“ се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на 

сдружението.  

Присъстваха/отсъстваха следните членове на УС: 

 

№ 

по 

ред 

Член на УС 

/КУО/ 

Представляващ 

/ имена 

Присъствал 

на 

заседанието 

Да/Не 

Подпис Забележка 

 

1. 
Община Бяла 

Слатина 
Иво Цветков ДА /п/ 

Законен 

представител-

Кмет 

2. 

Апе 2001 ООД-

с. Галиче, общ. 

Б. Слатина 

Първан 

Първанов 
ДА /п/ 

Законен 

представител-

Управител 

3. 

Скреж 2009 

ЕООД-гр. Бяла 

Слатина 

Евгени Асенов ДА /п/ 

Законен 

представител-

Управител 

4. 

Сдружение 

„Първи юни”-

гр. Бяла 

Слатина 

Наталия 

Костадинова 
ДА /п/ 

Законен 

представител-

Председател на 

УС 

5. 

Милена Еньова 

Петорва-

физическо лице 

Милена Петрова ДА /п/ 

Физическо 

лице/читалищен 

деец 

 

На заседанието присъства и един гост – член на екипа на МИГ Бяла Слатина: 

1. Сашка Първанова – Технически асистент на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“. 

 

Водещ на заседанието съгласно Устава на сдружението е Председателят на 

Управителния съвет, а за протоколчик г-н Цветков предложи Милена Петрова.  

Други предложения не постъпиха и Председателят постави предложението на 

гласуване. След проведеното гласуване резултатите са следните: 

ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/. 

Предложението беше прието единодушно. 

Заседанието бе свикано по инициатива от председателя на УС и се проведе при 

следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Обсъждане на напредъка по прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла 

Слатина; 

2. Разглеждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“; 

3. Разглеждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

4. Организационни въпроси. 

Други предложения по дневния ред не постъпиха и Председателят постави 

предложението на гласуване. След проведеното гласуване резултатите са следните: 

ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/. 

Предложението беше прието единодушно. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

 

Г-н Иво Цветков, Председател на УС на МИГ Бяла Слатина, представи напредъка 

по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Реализираните 

дейности от МИГ – Бяла Слатина по изпълнението на Стратегията за ВОМР, от 

16.04.2017 г., датата на която е сключено Споразумението за финансиране на 

Стратегията за ВОМР, до настоящия момент, са свързани основно с подготовката на 

приемите по проекти за 2018 г. и осигуряване на финансиране за текущите  разходи. В 

тази връзка, непосредствено след подписването на Споразумението, бяха извършени 

следните дейности: 

1. Подадено заявление за одобрение на планираните дейности и разходи; 

2. Извършена промяна в Стратегията; 

3. Сключени договори с външни изпълнители по дейностите; 

4. Закупено ново офис оборудване и нов автомобил; 

5. Подадено междинно искане за отчитане на разходите по подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие"; 

6. Изготвен бюджет за 2019 г.; 

7. Проведен Конкурс за избор на външни оценители по процедурите за прием на 

проекти; 

8. Кандидатстване с проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, съвместно с МИГ-Троян-

Априлци-Угърчин и МИГ-Сливница-Драгоман; 

9. Предоставена информация към УО на ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020. 

С цел повишаване на информираността на населението в общината относно 

подхода ВОМР и насърчаване на активното участие на бизнеса и земеделските 

производители в процеса, екипа на МИГ Бяла Слатина реализира поредица от дейности  

за популяризиране на Стратегията за ВОМР. Сред тези дейности са: 

- Поддръжка на интернет страницата на МИГ – Бяла Слатина: www.mig-

bsl.com, на която ежедневно се публикува актуална информация за СВОМР; 

- Публикуване на информация за СВОМР в местни медии; 

-  Изработване на 250 комплекта рекламни материали; 

-  Организиране и провеждане на различни събития – информационни срещи 

семинари и обучения, както в гр. Бяла Слатина, така и в различни населени места от 

общината. 

В периода 20.08.2018 г. – 22.08.2018 г. бяха проведени 3 бр. семинари в с. Търнава, 

с. Попица и гр. Бяла Слатина за местни лидери, потенциални кандидати и уязвими групи 

от населението, насочени към инвестиционна подкрепа за всички видове земеделски и 

неземеделски икономически дейности. Целта на събитията бе участниците да заявят пред 
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екипа на МИГ Бяла Слатина своите проектни намерения и степента на готовност, да 

получат актуална и полезна информация за периодите и условията за прием, както и 

конкретни указания за подготовка на проектните предложения. В организираните 

семинари взеха участие общо 61 души. 

На 03.09.2018 г. и 04.09.2018 г., както и на 25.09.2018 г. и 26.09.2018 г. в НЧ 

„Развитие - 1892“ гр. Бяла Слатина се организираха и проведоха 2 бр. двудневни 

обучения на местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи. В 

обученията бяха включени теми, свързани с ролята и значението на подхода ВОМР, 

запознаване с мерки 4.1 и 4.2 от СВОМР на МИГ Бяла Слатина, създаване на бизнес идея 

и бизнес план, както и конкретни съвети относно мерки 4.1 и 4.2.  

Екипът на МИГ Бяла Слатина и членове на Колективния върховен орган 

организираха и проведоха успешно редица еднодневни срещи с потенциални кандидати 

в различни населени места от територията. Срещите бяха проведени на 05.09.2018 г., 

07.09.2018 г., 12.09.2018 г. и 13.09.2018 г. съответно в читалищата на с. Бъркачево, с. 

Враняк, с. Габаре и с. Алтимир. Целта на срещите бе всички заинтересовани лица да 

получат експертни съвети, касаещи подготовката на проектните предложения, както и 

информация относно условията и сроковете за прием. На срещите присъстваха общо 56 

души които получиха и възможност да зададат доизясняващи темите въпроси, както и да 

получат компетентни отговори от страна на екипа на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“.  

В периода 10.09.2018 г. – 11.09.2018 г. се проведе двудневно обучение на екипа 

на МИГ Бяла Слатина и членове на Колективния върховен орган /КВО/ по процедурите 

за подбор и оценка на проекти. Темите на обучението бяха свързани с изискванията при 

подготовката на Условия за кандидатстване и образци на документи, запознаване с 

правилата за държавни помощи, критерии за допустимост и процедура за подбор на 

проекти, оценка на проектни предложения – техническа и финансова и работа в ИСУН 

2020 – създаване на процедура за кандидатстване, подаване на проектно предложение и 

създаване на оценителна комисия. 

Екипът на МИГ Бяла Слатина и членове на КВО проведоха работни срещи с 

колеги от други МИГ в страната с цел повишаване на административния капацитет чрез 

обмяна на опит при прилагането на Стратегиите за Водено от общностите местно 

развитие. Срещите бяха проведени на 14.09.2018 г., 17.09.2018 г., 18.09.2018 г. и 

20.09.2018 г. съответно с екипите на МИГ Троян-Априлци-Угърчин, МИГ Сливница-

Драгоман, МИГ Ябланица-Правец и МИГ Белене-Никопол. 

В периода 27.09.2018 г. – 30.09.2018 г. за екипа на МИГ Бяла Слатина и членове 

на КВО бе организирано 4-дневно обучение в Сицилия, Италия с цел обмeн на добри 

практики и обучение за подобряване на административния капацитет чрез организиране 

на срещи с МИГ Натиблей, посещения и беседи за прилагането на ВОМР, посещения на 

обекти, реализирали проекти към МИГ и опознаване принципите на действие в мрежа, 

включваща всички икономически субекти на територията на МИГ-а. 

В изпълнение на дейностите за прилагане и популяризиране на СВОМР в рамките 

на  подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 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., през месец 

септември 2018 г. бяха извършени проучвания и анализ на територията на МИГ Бяла 

Слатина по следните теми: 

  - Социално-икономически потенциал на територията на МИГ за 

формиране на добавена стойност при производството и реализацията на местни 

продукти. Възможност за създаване на местна марка продукти. 

  - Проучване на потенциала на територията относно въвеждането на 

иновационни продукти. 
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До края на 2018 г. предстои прием на документи за кандидатстване с проектни 

предложения по мерки 4.1, 4.2, 7.2 и 7.6. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

 

Г-н Иво Цветков предложи за разглеждане пакета документи за кандидатстване 

по  Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г., 

предвидена за откриване през третата седмица на месец ноември 2018 г. и планиран край 

– третата седмица на месец декември 2018 г. Той даде думата на г-жа Сашка Първанова 

– технически асистент н МИГ Бяла Слатина – да представи изготвените насоки по мярка 

4.1.  

Тя запозна членовете на УС с пакета документи, включващ Условия за 

кандидатстване, документи за попълване и информация към тях, както и Условия за 

изпълнение и документите към тях и обоснова административната готовност на екипа за 

обявяване на прием по мярката през месец ноември. 

Г-жа Първанова обърна внимание, че членовете на УС на МИГ Бяла Слатина 

следва да определят някои от параметрите по процедурата, които не са включени 

изрично в текстовете на Стратегията за ВОМР, като например: определяне на минимален 

брой точки за класиране на проектни предложения; приоритизиране на критерии при 

наличие на две или повече проектни предложения с равен брой точки; срок за изпълнение 

на проектите. Всичко това е необходимо с оглед обявяване на обществено обсъждане на 

документите, както и тяхното последващо публикуване в ИСУН 2020 за съгласуване и 

одобрение от УО на ПРСР 2014-2020.   

 

 

По т. 3 от дневния ред: 

 

Г-н Иво Цветков предложи за разглеждане пакета документи за кандидатстване 

по  Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

ПРСР 2014-2020 г., предвидена за откриване през третата седмица на месец ноември 2018 

г. и планиран край – третата седмица на месец декември 2018 г. Той даде думата на г-жа 

Сашка Първанова – технически асистент н МИГ Бяла Слатина – да представи 

изготвените насоки по мярка 4.2.  

Тя запозна членовете на УС с пакета документи, включващ Условия за 

кандидатстване, документи за попълване и информация към тях, както и Условия за 

изпълнение и документите към тях и обоснова административната готовност на екипа за 

обявяване на прием по мярката през месец ноември. 

Г-жа Първанова обърна внимание, че членовете на УС на МИГ Бяла Слатина 

следва да определят някои от параметрите по процедурата, които не са включени 

изрично в текстовете на Стратегията за ВОМР, като например: определяне на минимален 

брой точки за класиране на проектни предложения; приоритизиране на критерии при 

наличие на две или повече проектни предложения с равен брой точки; срок за изпълнение 

на проектите. Всичко това е необходимо с оглед обявяване на обществено обсъждане на 

документите, както и тяхното последващо публикуване в ИСУН 2020 за съгласуване и 

одобрение от УО на ПРСР 2014-2020.   

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.52, ал.1 и чл.53, ал.1 от Устава на 

сдружението и чл. 32 от ЗЮЛНЦ, членовете на УС взеха следните  
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РЕШЕНИЯ: 

 

По т.1  

Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”  

 

По т.2 

Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

одобрява пакета документи за кандидатстване по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020, като определя: 

- минимален брой точки за класиране на едно проектно предложение - 5 точки; 

- при наличие на две или повече проектни предложения с равен брой точки да се 

процедира по следния начин – приоритет при подреждането на одобрените проекти 

ще се дава на проектни предложения, подадени от кандидати, посочили по-голям 

процент от земята или площта, върху която ще се реализират предвидените по 

проекта дейности или по-голям брой животни; 

- срок за изпълнение на проектите – 24 месеца. 

 

По т.3 

Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

одобрява пакета документи за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020, като определя: 

- минимален брой точки за класиране на едно проектно предложение - 5 точки; 

- при наличие на две или повече проектни предложения с равен брой точки да се 

процедира по следния начин – Проектите с равен брой точки, за които не достигат 

средства, да бъдат отхвърлени; 
- срок за изпълнение на проектите – 24 месеца. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ : 

Иво Цветков: /П, П/ 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 

      Милена Петрова: /П/ 

 


