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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, 21 Януари 2020 г. 

 

I. Откриване на Общото събрание  

 

В 16:30 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 – 20. 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 20, 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 20 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. Борислава Иванова; 

5. Народно читалище „Зора-1904“, представлявано от законния си представител 

Цветослав Ценов; 

6. Народно читалище „Напредък-1898“, представлявано от законния си 

представител Габриела Раловска; 

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

тежести Чавдар“, представлявано от законния си представител Петьо Шишков; 

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. Милена Петрова; 

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

Бочева; 

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

Пфайфер; 

13. “Венира” ООД, представлвано от Радослав Цветков; 

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

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

16. “АПЕ 2001” ООД, представлявано от Първан Първанов; 

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

Ангел Ангелов; 

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

19. Таня Николова Петкова - ВЛ; 

20. ЗП Милчо Първанов Данов; 

 

На Общото събрание на Сдружение “МИГ Бяла Слатина” присъстват и всички 

членове на екипа – г-н Йонко Йонков – изпълнителен директор, г-жа Сашка Първанова 

– експерт СВОМР, г-жа Цветина Запринова - технически асистент и г-жа Цветанка 

Данова - счетоводител. 

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 Габриела 

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

 

Следва гласуване: 

ЗА  -   20,  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. Приемане на годишен отчет за дейността на Управителния съвет през 2019 г. и 

план за дейност на Сдружението за 2020 година; 
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2. Приемане 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 2019 г.; 

3. Приемане на годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите 

разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2019 г.; 

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

група Бяла Слатина“ за 2019 г.; 

5. Вземане на решение относно размера на членския внос. 

 

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

и изказвания. Такива не постъпиха. 

 

Следва гласуване за приемане на дневния ред: 

ЗА  -  20,  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 календарна 2019 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 2019 г. бюджет. Г-

жа Първанова обобщи, че през 2019 г. са проведени 16 /шестнадесет/ събрания на 

Управителния съвет /УС/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и 1 

/едно/ Общо събрание на членовете на Колективния върховен орган /КВО/ на 

Сдружението.  

Тя уведоми всички присъстващи, че на събранията на УС и КВО са взети общо 31 

бр. решения, свързани с: 

- одобрение на пакет с документи и условия за кандидатстване по процедури за 

прием на проекти  - 6 броя; 

- одобрение на структурния състав на КППП – 5 броя; 

- утвърждаване на Правила за работа на Комисия за подбор на проекти – 5 броя; 

- определяне на лицата и поименния състав на КППП – 3 броя; 

- одобрение на Оценителен доклад от работата на КППП – 5 броя; 

- определяне на минимален брой точки за класиране на проектни предложения с 

равен брой точки и срок за изпълнение на проектите – 1 брой; 
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- утвърждаване на актуализиран график за прием на проекти по мерки от СВОМР 

– 6 броя. 

През изминалата година, екипът на Сдружението и членове на КВО са взели 

участие в 2 бр. обучения във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие. 

- 1 бр. двудневно обучение за повишаване на капацитета на екипа на МИГ и 

членовете на КВО за прилагане на екипна ефективност при изпълнение на 

дейностите, за управление на МИГ и вътрешни системи за административни, 

финансови и други процедури, както и запознаване с практики за добро 

управление и вземане на решения в условия на прозрачност и отчетност пред 

общността; 

- 1 бр. четиридневно обучение и обмяна на опит на екипа и членове на КВО за 

прилагането на Стратегията за ВОМР в Кипър. 

По отношение на плана за дейността на Сдружението през 2020 г. се предвиждат 

следните дейности: 

- Провеждане на заседания на УС – регулярно и при необходимост; 

- Утвърждаване на пакет с документи и условия за кандидатстване по Мярка 1.1, 

Мярка 7.2 /остатъчен ресурс/, Мярка 6.4, Мярка 7.6, Мярка 4.1 и Мярка 4.2; 

- Одобрение на структурата и поименния състав на КППП; 

- Утвърждаване на оценителни доклади от приеми по мерките; 

- Актуализиране на индикативен график за прием на проекти; 

- Сключване на договори с одобрените бенефициенти; 

- Изпълнение на дейности по одобрен проект по мярка 19.3; 

- Прехвърляне на средства от мярка 4.2 към мярка 4.1 /при необходимост/. 

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  -   20,  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 отчет за дейността 

на Управителния съвет през 2019 г. и плана за дейността на Сдружението за 2020 

година. 
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ІV. По т. 2 от дневния ред, г-жа Сашка Първанова представи пред присъстващите 

извършените от екипа дейности, свързани с приемите на проекти по мерките от 

Стратегията за ВОМР през 2019 г.: 

- мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; 

- мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

- мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“; 

- мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на 

община Бяла Слатина“. 

Подадените в и одобрени от МИГ проектни предложения по мярка 4.1 са 6 на брой 

със заявена и одобрена от МИГ БФП в размер на 294 414,00 лв. Към настоящия момент 

няма сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

бенефициентите, тъй като ДФ „Земеделие“ все още разглежда процедурата за прием на 

проектите. 

Проектните предложения по мярка 4.2, подадени в МИГ в рамките на двете 

отворени през годината процедури, са общо 3 на брой, като МИГ е одобрил само едно 

от тях за предоставяне на БФП на стойност 34 573,50 лв. Останалите 2 бр. проектни 

предложения са заявили общ размер на БФП на стойност 77 966,83 лв. като едното от 

тях е отхвърлено от МИГ на основание непредставяне на допълнителни документи и 

информация от страна на кандидата в определения с уведомителното писмо краен срок, 

а другото е оттеглено по желание на кандидата. Все още с кандидата и МИГ не е 

сключен тристранен договор за предоставяне на БФП. 

Подадените и одобрени от МИГ проектни предложения по мярка 7.2 са общо 3 на 

брой с одобрена от МИГ безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 169 778,97 лв. 

Все още няма сключени договори за предоставяне на БФП. 

По мярка 2.2 от ОПИК, в рамките на първата отворена процедура за прием на 

проекти, са подадени и одобрени 3 бр. проектни предложения със заявена БФП на 

стойност 1 054 336,50 лв. С одобрените кандидати вече са сключени тристранни 

договори за предоставяне на БФП и изпълнение на проектите. 

Г-жа Първанова информира членовете на КВО, че през 2019 г. е направена промяна 

на Стратегията за ВОМР по инициатива на УО на ПРСР, за която е сключено 

допълнително споразумение № РД50-29/25.07.2019 г. към Споразумение № РД50-

29/16.04.2018 г. Промяната касае интензитета на помощта по мярка                                  

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за дейности, свързани с 

развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги), който след промяната от 75% безвъзмездно финансиране се 

намалява на 5% БФП от общите допустими разходи за един проект. 

Проведените през изминалата 2019 г. събития са следните: 

 



       
________________________________________________________________________________________     

„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. 

 

- Двудневно обучение на екипа и членовете на КВО във връзка с прилагане на 

Стратегията за местно развитие – 1 бр.; 

- Еднодневна работна среща на екипа и членовете на КВО – 1 бр.; 

- Работни срещи на екипа на МИГ Бяла Слатина с колеги от МИГ в страната – 2 бр.; 

- Информационни срещи в различни населени места по отворени процедури за 

прием на проекти по мерки от СВОМР – 5 бр.; 

- Двудневно обучение за управление и отчитане на проекти по мерки от Стратегията 

за ВОМР за бенефициенти – 2 бр.; 

- Двудневно обучение за управление и отчитане на проекти по мерки от Стратегията 

за ВОМР за бенефициенти – 2 бр.; 

- Празник на МИГ Бяла Слатина. 

Дейностите по информиране и публичност, които МИГ има ангажимент да 

изпълнява и е изпълнил през 2019 г., са: 

- Публикации в регионален вестник „СЕВЕРОЗАПАД ДНЕС“ – 10 бр.; 

- Публикуване на информация и материали на интернет страницата на МИГ Бяла 

Слатина - www.mig-bsl.com; 

- Изработени комплекти рекламни материали – 250 бр.; 

- Тримесечен информационен бюлетин на МИГ Бяла Слатина – 4 бр. тиражи по 350 

бр. 

За постигане на целите на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина за периода от 

нейното прилагане от 16.04.2018 г. до 30.06.2023 г. се осъществява вътрешен и външен 

мониторинг всяка година. Събраната информация и данни се използват с цел 

проследяване напредъка и контрол на разходваните средства.  

МИГ Бяла Слатина има създадени следните регистри:   

- Регистър деловодство; 

- Регистър на външни експерт-оценители; 

- Регистър командировки; 

- Регистър на гражданските договори; 

- Регистър на договорите с външни изпълнители; 

- Регистър на заповеди „ТРЗ и личен състав“; 

- Регистър на заповедите. 

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  -   20,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  -  няма. 

Представената информация се приема. 

 

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

 

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 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 2019 г. 

 

V. По т. 3 от дневния ред, г-н Цветков сподели пред членовете на КВО, че през 

2019 г. няма настъпили промени в управлението на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, 

след което даде думата на г-жа Сашка Първанова за подробности. Тя информира 

членовете на КВО за реализираните от МИГ дейности по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ през изминалата календарна година. 

Те са следните: 

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

- Извършена промяна в Стратегията за ВОМР – 1 бр.; 

- Сключени договори с външни изпълнители по дейностите – 30 бр.; 

- Закупена нова офис техника -  3 бр. настолни компютри и 1 бр. сървър; 

- Подадено авансово искане за плащане по подмярка 19.4 в размер 50 % от 

стойността на одобрения бюджет за 2019 г. – 105 290,24 лв.; 

- Подадено междинно искане за отчитане на разходите по подмярка 19.4 за периода 

01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. на стойност 154 843,54 лв.; 

- Изготвен бюджет за 2020 г. и индикативен график за прием на проекти през 2020 г.; 

- Сключен договор за БФП по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности 

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

Угърчин; 

- Съгласувани Условия за кандидатстване и отворени процедури за прием на 

проектни предложения по мярка 4.1, 4.2 и 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. и по мярка 2.2 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла 

Слатина“ от ОПИК 2014-2020 г.; 

- Инициирани и проведени 5 бр. оценителни сесии на проектните предложения, 

подадени в рамките на отворените процедури; 

- Изготвени оценителни доклади – 5 бр.; 

- Предоставена информация към УО на ПРСР 2014-2020, ОПИК 2014-2020 и ДФ 

„Земеделие“; 

- Актуализиран график за прием на проекти; 

- Участие в извършен Мониторинг и оценка на СВОМР; 

- Участие в заседанията на Управителния съвет; 
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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. 

 

- Участие в срещите на Национална селска мрежа и организираните обучения от УО 

на ПРСР; 

- Участие в изготвянето на Анализ на тема „Възможности за създаване и развитие на 

къси вериги за доставка на земеделски продукти от малки стопанства“ и Териториално 

проучване на възможностите за развитие на биологично земеделие на територията на 

МИГ Бяла Слатина; 

- Консултиране на място в офиса на 25 лица - кандидат бенефициенти; 

- Изготвени годишни доклади по подмярка 19.2 и подмярка 19.4 и справки към УО 

на ПРСР и ОПИК. 

 

Следва гласуване: 

ЗА  -   20,  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 годишния доклад за 

извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2019 г. 

 

VI.  По т. 4 от дневния ред беше представен годишният финансов отчет на 

Сдружение “Местна инициативна група Бяла Слатина” за 2019 г. Г-жа Цветанка Данова 

информира присъстващите, че заявената безвъзмездна финансова помощ за 

планираните дейности и разходи през 2019 г. възлиза на 234 754,68 лв. Одобрената 

сума, съгласно Заповед № РД-133/08.02.2019 г. е 228 080,48 лв., като от тях за 

управление на Стратегията - 182 889,48 лв. и 45 191,00 за популяризиране. Във връзка с 

подадената в началото на месец октомври 2019 г. деветмесечна заявка за плащане, г-жа 

Данова осведоми присъстващите, че заявената от МИГ сума за възстановяване за 

периода 01.01.2019 – 30.09.2019 г. е 154 843,54 лв., а за периода 01.10.2019 – 31.12.2019 

г. - 52 385,87 лв. Г-жа Данова поясни, че през изминалата година от МИГ са извършени 

допустими разходи за външни оценители, които не са включени в заявките за 

възстановяване на средства към ДФ „Земеделие“ и които съответно остават за сметка 

на МИГ. Тяхната обща стойност е 4 840,00 лв. На събранието стана още ясно, че от 

членски внос в Сдружението са постъпили 270,00 лв. 

 

Следва гласуване: 

ЗА  -   20,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма. 

Представената информация се приема. 
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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. 

 

Решение по т. 4 от Дневния ред: 

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

Слатина“ приема представената информация и одобрява годишния финансов отчет на 

Сдружението за 2019 г. 

 

VII.  По т. 5 от дневния ред г-н Иво Цветков предложи увеличение на размера 

на членския внос на Община Бяла Слатина и от 20,00 лв. той да стане 5 000,00 лв. 

предвид факта, че Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ не 

осъществява стопанска дейност, а в същото време има направени допустими разходи за 

външни експерти-оценители, които не са включени в заявките за плащане с цел 

незабавяне възстановяването на средствата по другите пера от бюджета и същите са 

останали за сметка на МИГ. Поради тази причина възникна необходимостта от 

увеличение на членския внос на Община Бяла Слатина.  

 

Следва гласуване: 

ЗА  -   20,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма. 

Представената информация се приема. 

 

Решение по т. 5 от Дневния ред: 

 

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

Слатина“ приема представената информация и одобрява увеличението на размера на 

членския внос на Община Бяла Слатина от 20,00 лв. на 5 000,00 лв. в качеството й на 

член на Колективния върховен орган на МИГ Бяла Слатина.  

 

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

 

 

 

 

21.01.2020 г.                                                 

гр. Бяла Слатина 

                                                                          Протоколчик: ...................................... 

                                                                                                            /Габриела Раловска/     

 

       

       Водещ на събранието: ..................................

                /Иво Цветков/ 


