
       
 

 „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 № 13/23.12.2022 г. 
от 

проведено заседание на Управителен съвет на 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 

 

Днес, 23.12.2022 г. /петък/ от 10:30 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 /ПП/ Законен 

представител-

Кмет 

2. 

ЗП Маргарита 

Бобиева 

Колавери 

Маргарита 

Колавери 

ДА /ПП/ Законен 

представител-

Управител 

3. 

Скреж 2009 

ЕООД-гр. Бяла 

Слатина 

Евгени Асенов ДА /ПП/ Законен 

представител-

Управител 

4. 

Борислава 

Иванова 

Физическо лице  

Борислава 

Иванова 

ДА /ПП/ Физическо 

лице/самодеец 

5. 

СНЦ „Първи 

юни“ 

Наталия 

Фенерска 

ДА /ПП/ 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 Маргарита Колавери. 

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. Одобряване на Оценителен доклад от работата на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.684 МИГ Бяла Слатина 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с първи краен срок 17:30 ч. на 

06.11.2022 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 за приключилата оценка на постъпилите 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.684 МИГ Бяла Слатина 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с първи краен срок 17:30 ч. на 

06.11.2022 г. и предостави думата на г-жа Сашка Първанова – Изпълнителен директор 

на МИГ Бяла Слатина да представи информацията от Оценителния доклад.  

Тя обяви, че приема на проектни предложения по процедурата  е обявен на 28.09.2022 г.  

В рамките на първия краен срок за кандидатстване – 17:30 ч. на 06.11.2022 г., са 

постъпили общо 3 проектни предложения в ИСУН 2020 – 2 от които са за дейности, 

свързани с предоставянето на услуги и едно проектно предложение за дейности, 

свързани с производство.   

Г-жа Първанова представи подробна нформация за извършената оценка на етап АСД и 

ТФО, проведените заседания на КППП, както и взетите решения. По време на 

заседанието на УС беше уточнено,  че след проверка на изискуемите по процедурата 

документи и информация на етап АСД са установени пропуски и несъответствия и по 

трите проектни предложения, за което са изпратени 2 пъти уведомителни писма в ИСУН 

2020 за отстраняване на констатираните нередовности. В резултат на изпратените 

уведомителни писма за отстраняване на нередовности чрез ИСУН 2020, в указания срок 

кандидатите са представили отговори с изисканата допълнителна информация и 

документи.  

От представената информация за процеса на оценка на етап АСД, стана ясно, че по време 

на своята работа, Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед 

№09/07.11.2022 г. на Председателя на УС, е взела общо 10 Решения, които са подробно 

описани в Протокола №2 и в Оценителния доклад на КППП. Също така, беше уточнено, 

че дейностите по оценка на проектите на етап АСД са приключили на 15.12.2022 г., като 

до етап на оценка ТФО са допуснати две проектни предложения и едно проектно 

предложение поради това, че не отговаря на изискването по т.9 от раздел 13.2 „Условия 

за допустимост на дейностите“ не е допуснато до ТФО и е отхвърлено.  
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Техническата и финансова оценка на проектните предложения, които успешно са 

преминали етапа на АСД, в рамките на оценителна сесия BG06RDNP001-19.684-S1 e  

приключила на 16.12.2022 г., като в същият ден е съставен и Оценителният доклад.  

В резултат на извършения подбор и оцена на постъпилите проектни предложения  в 

рамките на първия краен срок по процедура BG06RDNP001-19.684 МИГ Бяла Слатина 

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, КППП е предложила за 

финансиране 2 проектни предложения: 

1. Проектно предложение с реф. № BG06RDNP001-19.684-0001 в ИСУН и наименование 

„ПО-ВИСОК КАПАЦИТЕТ НА „ДОКТОР ЗОРАН ЙОВАНОВСКИ И ДОКТОР САША 

СТАМЕНОВ-ТАНДЕМ-ДЕНТ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ООД“, с окончателна оценка от 

60 точки, с размер на БФП 86 595,00 лв.  

2. Проектно предложение с реф. № BG06RDNP001-19.684-0002 и наименование 

„Оборудване на урологична медицинска практика на „УРОМЕДИК-АМБУЛАТОРИЯ 

ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ ПО УРОЛОГИЯ-ДОКТОР НИКОЛОВ" ЕООД“ с окончателна оценка от 35 

точки, с размер на БФП 90 000,00 лв. 

След което, г-жа Първанова представи подробно информацията по отделните етапи на 

оценка , описани в оценителния доклад и протоколите от работата на Комисията.  

По така представената подробно информация и след разглеждане на Оценителния доклад 

и приложенията към него, беше дадена възможност членовете на УС за мнения и 

изказвания.  

Изказвания и мнения не бяха отправени и Председателят на УС предложи за гласуване 

представения оценителен доклад от работата на Комисия за подбор на проектни 

предложения в рамките на първия краен срок по процедура BG06RDNP001-19.684 МИГ 

Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

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”, като 

разгледа представената информация и резултатите от приключилата оценка на 

подадените проектни предложения в рамките на първи краен срок за кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-19.684 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ и на основание чл. 44, ал. 4 от Постановление №161 на МС от 

4.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на 

програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във 

връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 

2014 – 2020 г., ОДОБРЯВА Оценителен доклад от работата на Комисия за подбор на 

проектни предложения по оценителна сесия №BG06RDNP001-19.684-S1. 



       
 

 „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. 

 

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: /ПП/ 

Иво Цветков 

  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /ПП/ 

Маргарита Колавери 


