
       
 

 „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 № 02/17.05.2022 г. 
от 

проведено заседание на Управителен съвет на 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 

 

Днес, 17.05.2022 г. /вторник/ от 09:00 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. 

ЗП Маргарита 

Бобиева 

Колавери 

Маргарита 

Колавери 

ДА /п/ Законен 

представител-

Управител 

3. 

Скреж 2009 

ЕООД-гр. Бяла 

Слатина 

Евгени Асенов ДА /п/ Законен 

представител-

Управител 

4. 

Борислава 

Иванова 

Физическо лице  

Борислава 

Иванова 

ДА /п/ Физическо 

лице/самодеец 

5. 

СНЦ „Първи 

юни“ 

Наталия 

Фенерска 

ДА /п/ Законен 

представител-

Председател на 

УС  

Водещ на заседанието съгласно Устава на сдружението е Председателят на 

Управителния съвет, а за протоколчик г-н Цветков предложи г-жа Наталия Фенерска. 

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  
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ДНЕВЕН РЕД: 
1. Утвърждаване на пакет документи за кандидатстване по мярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина; 

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 и водещият заседанието предложи да се 

пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред.   

 

По т. 1 от дневния ред 
Г-н Иво Цветков - Председател на УС на МИГ Бяла Слатина, представи пред 

останалите членове напредъка по изпълнение на Мярка 7.2 от СВОМР. Той информира 

присъстващите за успешното изпълнение на одобрените проекти и сподели, че въпреки 

забавата в одобрението от страна на ДФЗ, два от общо трите проекта по мярката са 

изпълнени, отчетени и средствата са верифицирани. Също така, той поясни, че  всички 

допълнителни средства от 799 000 лв., за които беше подписано допълнително 

споразумение в края на 2021 г., ще бъдат заделени за проекти по Мярка 7.2 от СВОМР, 

предвид успеваемостта и нуждата от подобряване на жизнената среда.  

Г-н Цветков заяви, че към остатъчния ресурс по мярката, ще се добавят 

допълнителните средства и по този начин,  общият размер на безвъзмездната 

финансова помощ (БФП) по нея ще достигне сумата от 928 653,61 лв. Намеренията на 

екипа на МИГ Бяла Слатина, за да не се губи време в отварянето на приема,  е да се 

стартира приема на проекти по процедура BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 

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

малка по мащаби инфраструктура“, по която през 2021 г. не постъпиха проектни 

предложения. Предвид това и в съответствие с разпоредбите на чл.4 от ПМС 161/2016, 

УС на МИГ Бяла Слатина следва да утвърди насоките по процедура BG06RDNP001-

19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за подбор на 

проекти в изпълнение на СВОМР, независимо от това, че пакета с документи е без 

промени и съдържа: 

- Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за 

ВОМР на МИГ Бяла Слатина; 

- Условия за кандидатстване; 

- Документи за информация към Условия за кандидатстване; 

- Документи за попълване към Условия за кандидатстване; 
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- Условия за изпълнение; 

- Документи към Условия за изпълнение. 

Г-н Цветков информира членовете на УС на МИГ, че пакетът с документи за 

кандидатстване е публикуван при първоначалнто обявяване на процедура 

BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

на Интернет страницата на МИГ Бяла Слатина на адрес www.mig-bsl.com с цел 

предоставяне на възможност на широката общественост да се запознае с материята и да 

даде конструктивни предложения за промяна/допълване/заличаване на текстовете. в В 

обявения краен срок за провеждане на общественото обсъждане през 2021 г. 

(27.02.2021 г. – 05.03.2021 г.) няма постъпили коментари и въпроси от страна на 

широката общественост. 

След така представената информация и обсъждане на важните моменти, залегнали в 

текстовете, на основание чл.52, ал.1 и чл.53, ал.1 от Устава на сдружението и чл. 32 от 

ЗЮЛНЦ и след гласуване, 

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

взе следното: 

РЕШЕНИЕ: 

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

утвърждава Насоките за кандидатстване и пакета с документи по процедура за подбор 

на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-

19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, съдържащ: 

- Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за 

ВОМР на МИГ Бяла Слатина; 

- Условия за кандидатстване; 

- Документи за информация към Условия за кандидатстване; 

- Документи за попълване към Условия за кандидатстване; 

- Условия за изпълнение; 

- Документи към Условия за изпълнение. 

 

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/ 

Иво Цветков 

  

ПРОТОКОЛЧИК: /П/ 

Наталия Фенерска   

http://www.mig-bsl.com/

