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„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 № 01 

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  

НА  

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 

гр. Бяла Слатина, 30 Януари 2019 г. 

 

I. Откриване на Общото събрание  

 

В 16:00 часа, г-н Иво Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и председател на 

УС на Сдружение МИГ Бяла Слатина открива редовното Общо Събрание /ОС/ като 

обявява, че то е свикано съгласно чл. 34, ал. 1 и във връзка с чл. 35 от Устава. Обявява 

броя на присъстващите членове на Сдружението – 21. 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 37 членове-

физически и юридически лица, присъстват 21, 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 обявява ОС за открито. 

 

На Общото събрание присъстват 21 членове, както следва: 

 

Членове на КВО: 

 

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

Цветков – кмет на Община Бяла Слатина; 

2. Училищно настоятелство при НУ “Христо Смирненски” – гр. Бяла Слатина, 

представлявано от Данаил Йолов; 

3. Евгени Ангелов; 

4. Сдружение „Ентусиазъм“, представлявано от законния си представител 

Йордан Йорданов; 

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

си представител Борислав Мотовски; 

6. Сдружение „Различни, но ръка за ръка“ гр. Бяла Слатина, представлявано от 

законния си представител Иван Ценов; 

7. Валери Симеонов; 

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

ценности”, представлявано от законния си представител Веселка Борисова; 
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9. Сдружение “Етника”, представлявано от законния си представител Митко 

Кунев; 

10. Сдружение “Майчин център Алтернатива”, представлявано от Мирена 

Бочева; 

11. Сдружение “Спортен клуб Чавдар - 2015”, представлявано от Маргарита 

Пфайфер; 

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

13. “Кожухарски” ООД, представлявано от Емил Кожухарски; 

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

15. ЕТ “Ани-25-Ангел Ценов”, представлявано от законния си представител 

Ангел Ангелов; 

16. “Ралчев-син” ЕООД, представлявано от законния си представител Милен 

Ралчев; 

17. “Нева-Велчеви” ООД, представлявано от Димитър Димитров; 

18. ЗП Маргарита Боиева Колавери; 

19. ЗП Петър Иванов Петров; 

20. ЗП Милчо Първанов Данов; 

21. ЗП Марин Петров Маринов. 

 

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

екипа – г-жа Сашка Първанова – технически асистент. 

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

УС на МИГ. За секретар на днешното събрание е предложена и избрана г-жа Мирена 

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

 

Следва гласуване: 

ЗА  -   21,  ПРОТИВ  - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -  няма. 

Г-н Цветков обявява резултатите от гласуването: председателят на заседанието и 

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

инициативна група Бяла Слатина“. 

 

II. Обявяване на дневния ред на Общото събрание 
 

Г-н Иво Цветков обявява дневния ред, по начина, по който е обявен в поканата за 

свикване на редовното Общо събрание: 

 

1. Одобрение на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Бяла Слатина по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ за 2018 г.; 
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2. Одобрение на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 

2018 г.; 

3. Приемане на отчет за дейността на Сдружение „Местна инициативна група 

Бяла Слатина“ за 2018 г.; 

4. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „Местна инициативна 

група Бяла Слатина“ за 2018 г.; 

5. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по подмярка 

19.3. 

6. Организационни въпроси. 

 

След представяне на дневния ред, водещият събранието дава думата за допълнения 

и изказвания. Такива не постъпиха. 

 

Следва гласуване за приемане на дневния ред: 

ЗА  -  21,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

Иво Цветков обявява резултатите от проведеното гласуване. 

 

Дневният ред е приет от Общото събрание /КВО/. 

 

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

събрание /КВО/ с основните дейности, извършени от екипа на Сдружение „МИГ Бяла 

Слатина“ през изминалата 2018 г., след което даде думата на г-жа Сашка Първанова, 

която представи в детайли работата на екипа. Тя обърна внимание на всички изпълнени 

ангажименти като се ръководеше от одобрения за 2018 г. бюджет. Г-жа Първанова 

обобщи, че през 2018 г. са проведени 10 /десет/ събрания на Управителния съвет /УС/ 

на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и 3 /три/ Общи събрания на 

членовете на Колективния върховен орган /КВО/ на Сдружението.  

Реализираните дейности от МИГ Бяла Слатина по изпълнението на Стратегията за 

ВОМР, от 16.04.2018 г., датата на която е сключено Споразумението за финансиране на 

Стратегията за ВОМР, до края на месец декември 2018 г., са свързани основно с 

подготовката на приемите на проекти за 2018 г. по мерки 4.1 „Подкрепа за инвестиции 

в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. и осигуряване на финансиране за 

текущите разходи. В тази връзка, непосредствено след подписването на 

Споразумението, извършените дейности са: 

1. Подадено заявление за одобрение на планираните дейности и разходи – 2 бр.; 

2. Извършена промяна в Стратегията за ВОМР – 2 бр.; 

3. Сключени договори с външни изпълнители по дейностите – 19 бр.; 
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4. Закупено ново офис оборудване, обзавеждане и нов автомобил; 

5. Подадено авансово искане за плащане на разходите по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ в 

размер 50 на сто от стойността на одобрения бюджет за 2018 г.; 

6. Подадено междинно искане за отчитане на разходите по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 

периода 16.04.2018 г. – 30.09.2018 г.; 

7. Изготвен бюджет за 2019 г.; 

8. Проведен Конкурс за избор на външни оценители по процедурите за прием на 

проекти; 

9. Кандидатстване с проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, съвместно с МИГ-Троян-

Априлци-Угърчин и МИГ-Сливница-Драгоман; 

10. Отворена процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.; 

11. Отворена процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-

2020 г.; 

12. Предоставена информация към УО на ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020. 

Иво Цветков дава думата за въпроси и изказвания от страна на членовете на КВО. 

Няма въпроси и изказвания. Преминава се към гласуване на така представената 

информация.  

 

Следва гласуване: 

ЗА  -   21,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  -  няма. 

Представената информация се приема. 

 

Решение по т. 1 от Дневния ред: 

 

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

Слатина“ приема представената информация и одобрява годишния доклад за отчитане 

изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ за 2018 г. 

 

ІV. По т. 2 от дневния ред, г-н Цветков сподели пред членовете на КВО, че 

Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ има разходи за възнаграждения и осигуровки на 

екипа.  

Направени са: 
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- Разходи за наем на офис, съгласно договор №2627/17.02.2017 г. за отдаване на 

общинска собственост; 

- Разходи за комуникация и външни услуги (телефон, интернет), съгласно 

Договор №У-03/11.05.2018 г. с ЕТ „Тамара Стоянова Стоева“ за интернет и У-

06/04.06.2018 г. с мобилен оператор „ТЕЛЕНОР“; 

- Разходи за куриерски услуги съгласно Договор У-13/20.08.208 г. с ЕКОНТ; 

- Разходи за трудова медицина, съгласно Договор №У-05/04.06.2018 г.; 

- Разходи за други оперативни – ел. енергия. 

През 2018 г. са извършени разходи за външна услуга по реда на ЗОП за изготвяне на 

Насоки/Условия за набиране на проекти, документация, образци на документи за 

кандидатстване, съгласно сключен договор ГДУ-01/30.07.2018, като услугата включва 

разработване на пълния пакет от документи за одобрените мерки от Стратегията за 

ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина. 

Извършени са разходи за командировки на екипа на МИГ във връзка с оперативната 

текуща дейност, работни посещения в МЗХГ, участие в срещи, входиране на документи 

и писма.  

През 2018 г. са закупени офис оборудване и обзавеждане, лек автомобил, направени 

са разходи за техническо обслужване на автомобила, всички ДМА са застраховани, 

проведени са редица обучения на екипа и на уязвими групи от хора, проведени са 

семинари и работни срещи с цел популяризиране на Стратегията, извършени са 

финансови разходи за банкови такси за поддържане банковата сметка на Сдружението 

и извършване на плащания от нея, извършен е мониторинг и оценка на Стратегията, 

реализирани са публикации в печатни медии и на страницата на Сдружението, 

изготвени са рекламни и информационни материали. 

 

Следва гласуване: 

ЗА  -   21,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма. 

Представената информация се приема. 

 

Решение по т. 2 от Дневния ред: 

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

Слатина“ приема представената информация и одобрява годишния доклад за 

извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2018 г. 

 

 V. По т. 3 от дневния ред накратко беше представен отчета за дейността на 

Сдружение “Местна инициативна група Бяла Слатина”, който се припокрива с 

годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла 
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„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. 

 

Слатина по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие”. 

 

Следва гласуване: 

ЗА  -   21,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма. 

Представената информация се приема. 

 

Решение по т. 3 от Дневния ред: 

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

Слатина“ приема представената информация и одобрява отчета за дейността на 

Сдружението за 2018 г. 

 

VI.  По т. 4 от дневния ред накратко беше представен финансовият отчет на 

Сдружение “Местна инициативна група Бяла Слатина” за 2018 г., който се припокрива 

с годишния доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 “Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР” на МИГ Бяла Слатина за 2018 г. 

 

Следва гласуване: 

ЗА  -   21,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма. 

Представената информация се приема. 

 

Решение по т. 4 от Дневния ред: 

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

Слатина“ приема представената информация и одобрява финансовия отчет на 

Сдружението за 2018 г. 

 

VII.  По т. 5 от дневния ред г-н Иво Цветков обяви, че в Сдружение „МИГ Бяла 

Слатина“ е постъпило предложение от екипа на МИГ Троян-Априлци-Угърчин за 

съвместно кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите 

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

обясни, че по подмярката се финансират дейности, които допринасят за развитието на 

териториите, обхванати от МИГ – разработване на съвместни продукти/услуги, 

включващи придобиване на активи, включително строително-монтажни работи или 

строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България за 

целите на проекта, изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със 

съвместните продукти/услуги, реализиране на промоционални или маркетингови 

кампании, провеждане на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и др., 
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„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. 

 

дейности по публичност и информираност и дейности по координация на изпълнението 

на дейностите по проекта.  

Допустими кандидати за предоставяне на финансова помощ по процедурите са 

местни инициативни групи. Партньори по проектите за вътрешнотериториално 

сътрудничество могат да бъдат други МИГ или местни инициативни рибарски групи 

(МИРГ). Партньори по проектите за транснационално сътрудничество могат да бъдат 

освен МИГ и МИРГ от България, така и МИГ, МИРГ, местни групи за действие или 

други групи от местни публични и частни партньори на определена територия в 

Европейския съюз или трети страни.  

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички 

одобрени проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.083 

„Вътрешнотериториално и транснационално 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 Програма за развитие 

на селските райони 2014-2020 г. възлизат на 1 600 000 лева. Максималният размер на 

безвъзмездната финансова помощ за проекти за сътрудничество за кандидата и всеки от 

партньорите е до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално 

сътрудничество и до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално 

сътрудничество. 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 00:00 ч. на 

28.02.2019 г. 

 

Решение по т. 5 от Дневния ред: 

 

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

Слатина“ приема представената информация и одобрява кандидатстването по подмярка 

19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020 г.  

 

 

VIII. По т. 6 от дневния ред г-н Цветков и г-жа Първанова представиха на 

членовете на Общото събрание кратка информация относно предстоящата дейност на 

Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и свързаните с дейността 

ангажименти на екипа. 

 

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

 

30.01.2019 г.                                                 

гр. Бяла Слатина 

                                                                          Протоколчик: /П/ 

                                                                                                            /Мирена Бочева/     

 

       

       Водещ на събранието: /П, П/  

              /Иво Цветков/ 
 

 


