
                           

СДРУЖЕНИЕ    
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 
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ПРОТОКОЛ 
от 

проведено редовно заседание на Управителен съвет на  

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 
 

 

Днес, 19.06.2018 г. /вторник/ от 17.00 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 

 

Водещ на заседанието съгласно Устава на сдружението е Председателят на 

Управителния съвет – г-н Иво Цветков, 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 
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ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Одобрение на индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР 

на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ за 2018 г.; 

2. Утвърждаване на ред за оценка на проектни предложения по предвидените 

приеми за проекти през 2018 г.; 

3. Утвърждаване на вътрешни процедурни правила за избор на външни експерти-

оценители на проекти към СВОМР на МИГ Бяла Слатина; 

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: 

 

През 2018 г. МИГ има ангажимент да съгласува индикативния график за приеми 

по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина с управляващите органи на 

програмите не по-късно от 30 юни 2018 г.  

В този смисъл г-н Цветков представи на останалите членове на Управителния 

съвет информация относно предвидените през 2018 г. приеми по мерки от Стратегията 

за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, а именно: 

 Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 

2014-2020 г., предвидена за откриване през първата седмица на месец 

октомври 2018 г. и планиран край – последната седмица на месец 

октомври 2018 г. 

 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от ПРСР 2014-2020 г., предвидена за откриване през третата 

седмица на месец октомври 2018 г. и планиран край – втората седмица на 

месец ноември 2018 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 през втората седмица на 

месец октомври 2018 г. и планиран край – третата седмица на месец 

ноември 2018 г. 

 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 ноември 2018 г. и планиран край – последната седмица 

на месец декември 2018 г. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

 

Г-н Иво Цветков, Председател на УС на МИГ-Бяла Слатина, информира за 

задължението на Сдружението да разработи и качи на интернет страницата си 

/www.mig-bsl.com/ ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие. Г-н Цветков уточни, че документът е разработен в 
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съответствие с разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от Постановление № 161 на Министерски 

съвет от 04.07.2016 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. (ПМС № 161) и с разпоредбите на чл. 45, ал. 1 от 

Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ н мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. Г-н Цветков информира, че разработеният ред за оценка предвижда ред и 

условия за оценка на проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, който 

не се различава от минималните изисквания, утвърдени от Заместник министър-

председателя по чл. 5, ал. 11, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, публикувани на Единния информационен портал. 

 

По т. 3 от дневния ред: 

 

Г-н Иво Цветков поясни на останалите членове на УС на МИГ Бяла Слатина, че 

съгласно разпоредбите на ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни 

правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от ЕСИФ за периода 2014 – 2020 г., съгласно Минималните изисквания 

към реда за оценка на проекти към стратегиите за ВОМР, разработени по реда на чл. 41, 

ал. 2 от ПМС № 161 от 04.07.2016 г. и съгласно чл. 86, ал. 2, т. 12 от Наредба № 22 от 

14.12.2015 г., екипът на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ е разработил вътрешни 

правила за провеждане на конкурс за избор на външни експерти-оценители на проектни 

предложения към Стратегията за ВОМР, в който се съдържат изискванията към тях, 

реда за провеждане на конкурса /обявяване на същия, ред за кандидатстване и ред за 

разглеждане на документите/ и процедурата за избор на оценителите.  

 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 49 от Устава на сдружението и 

чл. 32 от ЗЮЛНЦ, членовете на УС взеха следните  

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

По т. 1  

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

одобрява индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ 

Бяла Слатина.  

 

По т. 2 

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

утвърждава реда за оценка на проектни предложения към Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“. 

 

По т. 3 

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

утвърждава Вътрешни правила на Сдружение „Местна инициативна група Бяла 
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Слатина“ за провеждане на конкурс за избор на външни експерти-оценители на 

проектни предложения към Стратегията за ВОМР. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

Приложения: 

1. Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла 

Слатина за 2018 г. 

2. Ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Бяла 

Слатина“; 

3. Вътрешни правила на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ за 

провеждане на конкурс за избор на външни експерти-оценители на проектни 

предложения към Стратегията за ВОМР. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ : 

Иво Цветков : /П, П/ 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 

      Милена Петрова: /П/ 

 

 

 

 

 

 
 


