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ПРОТОКОЛ № 02/01.07.2022 

ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КВО 

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 

 

I. Откриване на Общото събрание  

На 01.07.2022 в 17:00 часа, г-н Иво Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и 

председател на УС на Сдружение “МИГ Бяла Слатина” откри заседанието на Общото 

Събрание /КВО/ като обяви, че то е свикано съгласно чл. 34, ал. 1 и във връзка с чл. 35 

от Устава и обяви броя на присъстващите членове на Сдружението – 23. Съгласно чл. 36 

от Устава, ОС е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове 

на СДРУЖЕНИЕТО или техни пълномощници, т.е. от членски състав на ОС 35 членове-

физически и юридически лица, присъстват 23, има кворум и съгласно чл. 36 от Устава 

Общото събрание на СНЦ “Местна инициативна група Бяла Слатина” - гр. Бяла Слатина 

е законно и може да се проведе. 
 

Председателят на УС обяви ОС за открито. 

На Общото събрание присъстваха 23 членове, както следва: 

1. Община Бяла Слатина, представлявана от законния си представител Иво Цветков – 

Кмет на Община Бяла Слатина; 

2. Евгени Ангелов, физическо лице; 

3. Сдружение „Футболен клуб Любимец Търнава“, представлявано от законния си 

представител Борислав Мотовски; 

4. Сдружение “Различни, но ръка за ръка”, представлявано от законния си представител 

Иван Ценов; 

5. Борислава Иванова, физическо лице; 

6. Сдружение „Първи юни“, представлявано от законния си представител Наталия 

Фенерска; 

7. Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава, представлявано от законния си 

представител Габриела Раловска; 

8.Сдружение „Спортен клуб по силов трибой, културизъм, фитнес и вдигане на тежести 

Чавдар“, представлявано от законния си представител Петьо Шишков; 

9. Сдружение “Сдружение за подпомагане и развитие на младежката заетост и 

ценности”, представлявано от законния си представител Веселка Барисова; 

10. Сдружение “Етника”, представлявано от законния си представител Митко Кунев; 

11. Светлина Берова, физическо лице; 

12. Сдружение “Ловно-рибарско дружество-Бяла Слатина”, представлявано от законния 

си представител Димитър Генов; 

13. Сдружение “Майчин център Алтернатива”, представлявано от законния си 

представител Мирена Бочева; 
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14. “Венира” ООД, представлявано от Управителя Радослав Цветков; 

15. ЕТ “Виялишки-90-Антон Пенчев”, представлявано от Антон Пенчев; 

16. “Кожухарски” ООД, представлявано от Управителя Емил Кожухарски; 

17. “Скреж 2009” ЕООД, представлявано от Управителя Евгени Асенов; 

18. “Ралчев син” ЕООД, представлявано от Управителя Милен Ралчев; 

19. “Нева Велчеви” ООД, представлявано от Управителя Недялка Денчева; 

20. Таня Николова Петкова, вещо лице; 

21. “Селебра” ЕООД, представлявано от Управителя Ива Йотова; 

22. ЗП Петър Иванов Петров; 

23. ЗП Милчо Първанов Данов; 

На Общото събрание на Сдружение “МИГ Бяла Слатина” присъства и Изпълнителния 

директор на МИГ Бяла Слатина - г-жа Сашка Първанова. 

За Председател на ОС е предложен и избран г-н Иво Цветков – Председател на УС на 

МИГ. За секретар на проведеното общо събрание е предложена и избрана г-жа Светлина 

Берова, член на ОС, която води и настоящия протокол. 

След проведено гласуване: 

ЗА  -   23,  ПРОТИВ  - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -  няма. 

Г-н Цветков обяви резултатите от гласуването: Председателят на заседанието и 

секретарят са избрани от Колективния върховен орган /КВО/ на Сдружение „Местна 

инициативна група Бяла Слатина“ с мнозинство. 

 

II. Обявяване на дневния ред на Общото събрание 
Г-н Иво Цветков обяви дневния ред на редовното Общо събрание: 

1. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г.  

2. Вземане на решение за съгласие за реализиране на проекта по подмярка 19.1 „Помощ 

за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

3. Разни. 

След представяне на дневния ред, водещият събранието даде думата за допълнения и 

изказвания. Такива не постъпиха. 

 

След проведено гласуване на дневния ред: 

ЗА  -  23,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

Иво Цветков обяви резултатите от проведеното гласуване. 

Дневният ред е приет единодушно от Общото събрание /КВО/. 
 



       
________________________________________________________________________________________     

„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. 

 

По т. 1 от дневния ред, г-н Цветков запозна накратко присъстващите членове на Общото 

събрание /КВО/ с отворения прием за кандидатстване за подготвителни дейности по 

процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и поясни, че МИГ Бяла Слатина е допустим 

кандидат. За подробно представяне на информацията по приема и условията за 

кандидатстване, г-н Цветков предостави думата на Изпълнителния директор на МИГ 

Бяла Слатина – г-жа Сашка Първанова, която презентира основните моменти и 

изисквания. Тя отбеляза, че целта на процедурата е за разработване на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие за следващия програмен период и посочи 

допустимите дейности на финансирането от ПРСР 2014-2020, които са свързани с 

процеса за подготовка на новите стратегии за местно развитие. Също така, 

присъстващите членове на КВО бяха информирани за размера на предоставяната 

безвъзмездната финансова помощ, който за МИГ, прилагали подхода ВОМР е 25 000 

евро и за продължителността на подготвителните дейности. Беше обърнато внимание на 

критериите за допустимост и условията, които следва да бъдат изпълнени от кандидат 

МИГ.   

След подробно представената информация по отворения прием за подготовка на 

стратегии за ВОМР, г-н Цветков съобщи, че за да може МИГ Бяла Слатина да участва с 

проектно предложение за подготвителни дейности по подмярка 19.1, е необходимо 

членовете на КВО да вземат решение, с което дават съгласие МИГ Бяла Слатина да 

кандидатства по процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.  

След така представената информация, г-н Иво Цветков даде възможност за въпроси и 

изказвания от страна на присъстващите членове на КВО. Въпроси и коментари не 

постъпиха и се премина към гласуване.  

 

След проведено гласуване: 

ЗА  -   23,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  -  няма. 

Единодушно беше взето следното: 
 

РЕШЕНИЕ №1  

Общото събрание /КВО/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ 

ДАВА съгласие МИГ Бяла Слатина да кандидатства с проектно предложение по 

процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020г.  
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По т. 2 от дневния ред, г-н г-н Цветков съобщи, че във връзка с отворения прием за 

кандидатстване за подготвителни дейности по процедура №BG06RDNP001-19.610 по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., в началото 

на месец май 2022 са инициирани разговори с кметовете на две съседни на община Бяла 

Слатина общини - Мизия и Кнежа, като е отправено предложение за предприемане на 

действия за разширяване на територията на МИГ Бяла Слатина. В отговор на 

отправените покани и двете общини са отказали предложението, поради вече предприети 

стъпки за учредяване на МИГ с други общини. Предвид това, той сподели, че за бъдещата 

подготовка на стратегията за местно развитие и прилагането на подхода ВОМР, 

Колективният върховен орган на МИГ трябва да вземе решение,  с което да даде съгласие 

за реализиране на проекта и/или включване в партньорство с цел създаване на нова МИГ 

за реализиране на проекта. След което, г-н Иво Цветков предостави възможност за 

изказвания и мнения от страна на присъстващите членове на КВО.  

След проведена дискусия, присъстващите членове на събранието на КВО единодушно 

изразиха мнение и се обединиха около това, че за бъдещата подготовка на стратегията за 

местно развитие и прилагането на подхода ВОМР, ще бъде по-ефективно територията на 

МИГ Бяла Слатина да се запази с оглед на това, че община Бяла Слатина е със значително 

по-многобройно население и площ от съседните на нея общини, освен това МИГ вече 

има опит и капацитет в изпълнението на СВОМР.  

След изчерпване на изказванията от страна на присъстващите членове на КВО и 

проведено гласуване: 

ЗА  -   23,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  -  няма. 

Беше взето единодушно следното: 
 

РЕШЕНИЕ №2 

Общото събрание /КВО/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ 

ДАВА съгласие МИГ Бяла Слатина да реализира проект по процедура №BG06RDNP001-

19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. 

 

По т. 3 от дневния ред Г-н Цветков информира присъстващите членове на КВО, че 

проектното предложение за международно сътрудничество по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., в 

което МИГ Бяла Слатина е партньор, вече е одобрено за финансиране и предстои 

сключване на Административен договор за предоставяне на БФП. Той напомни, че 

проект „РУРеалност“ е насочен към намиране на нови решения за развитие на устойчив 

туризъм, чрез съвместно насърчаване използването на местните дадености и чрез 



       
________________________________________________________________________________________     

„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. 

 

прилагане на единен подход, ориентиран към нуждите на местните заинтересовани 

страни.  

Поради изчерване на дневния ред г-н Иво Цветков закрива Общото събрание. 

 

 Неразделна част към настоящия Протокол 02/01.07.2022 г. е Списък на 

присъствалите членове на КВО. 

 

 

 

01.07.2022 г.                                                 

гр. Бяла Слатина 

                                                                          Протоколчик: ПП 

                                                                                                        /Светлина Берова/     

 

       

       Водещ на събранието: ПП   

        /Иво Цветков/ 


