
       
 

 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 08/14.06.2019 г. 
от 

проведено заседание на Управителен съвет на 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 

 

Днес, 14.06.2019 г. /петък/ от 17:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес гр. 

Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание чл. 32 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и чл. 49, ал. 2 и 3 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 

  

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/.  
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 Предложението беше прието единодушно. Заседанието бе свикано по 

инициатива от председателя на УС и се проведе при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Актуализиране на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за 

ВОМР на МИГ Бяла Слатина за 2019 г.; 

2. 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 информира членовете на УС, че е необходимо актуализиране 

на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на Сдружение 

„МИГ Бяла Слатина“ поради забава в разглеждането на докладите от страна на ДФ 

„Земеделие“ и липсата на информация относно хода на тяхното одобрение по вече 

приключили процедури за прием на проекти по някои от мерките /4.1, 4.2 и 7.2/ от 

Стратегията за Водено общностите местно развитие на МИГ Бяла Слатина. В тази 

връзка, той предложи през 2019 г. приемът на проектни предложения по мерките, 

включени в Стратегията за ВОМР, да се извършва по следния график: 

Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014-2020 г., 

предвидена за откриване през третата седмица на месец август 2019 г. и планиран край 

– третата седмица на месец септември 2019 г. 

Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014-2020 г., 

предвидена за откриване с остатъчен ресурс през последната седмица на месец 

ноември 2019 г. и планиран край – последната  седмица на месец декември 2019 г. 

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

предвидена за откриване с остатъчен ресурс през третата седмица на месец ноември 

2019 г. и планиран край – третата седмица на месец декември 2019 г. 

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

ПРСР 2014-2020 г., предвидена за откриване с остатъчен ресурс през първата седмица 

на месец август 2019 г. и планиран край – втората седмица на месец септември 2019 г. 

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., 

предвидена за откриване през последната седмица на месец септември 2019 г. и 

планиран край – последната седмица на месец октомври 2019 г. 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., предвидена за 

откриване с остатъчен ресурс през последната седмица на месец септември 2019 г. и 

планиран край – четвъртата седмица на месец октомври 2019 г. 
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Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020 г., 

предвидена за откриване през последната седмица на месец октомври 2019 г. и 

планиран край – последната седмица на месец ноември 2019 г. 

Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на 

община Бяла Слатина“ от ОПИК 2014-2020 г., предвидена за откриване с остатъчен 

ресурс през третата седмица на месец юни 2019 г. и планиран край – втората седмица 

на месец октомври 2019 г.  

 

След проведеното гласуване: 

ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/, УС 

взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

По т.1 

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

утвърждава актуализирания график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на 

МИГ Бяла Слатина за 2019 г. 

 

След като дневния ред беше изчерпан и други предложения за гласуване не 

постъпиха, събранието на УС беше закрито от г-н Иво Цветков. 

 

 

 

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: /П; П/ 

Иво Цветков 

 

  

ПРОТОКОЛЧИК: /П/ 

Милена Петрова  


