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ПРОТОКОЛ № 03/21.10.2022 

ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КВО 

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 

 

I. Откриване на Общото събрание  

На 21.10.2022 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-ма членове, както следва: 

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, 

представлявана от законния си представител Азис Алилов; 

3. Евгени Ангелов, физическо лице; 

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

представител Борислав Мотовски; 

5. Борислава Иванова, физическо лице; 

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

Фенерска; 

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

Чавдар“, представлявано от законния си представител Петьо Шишков; 

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

9. Светлина Берова, физическо лице; 

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

си представител Димитър Генов; 

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

представител Мирена Бочева; 

12. ЕТ “Милчо Босилков”, представлявано от Милчо Босилков; 

13. “Венира” ООД, представлявано от Управителя Радослав Цветков; 

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

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

16. “Апе - 2001” ООД, представлявано от Управителя Първан Първанов; 
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17 “Ралчев-син” ЕООД, представлявано от Управителя Милен Ралчев; 

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

19. Таня Николова Петкова, вещо лице; 

20. ЗП Маргарита Бобиева Колавери;  

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 като гост 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 

Маргарита Колавери, член на ОС, която води и настоящия протокол. 

След проведено гласуване: 

„ЗА“  -   23 гласа,  „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 Общото събрание: 

1. Вземане на Решение за кандидатстване с проект за 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 ПРСР 2014 

- 2020 г. 

2. 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 гласа,  „ПРОТИВ“  -  няма,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма 

Иво Цветков обяви резултатите от проведеното гласуване. 

Дневният ред е приет единодушно от Колективния върховен орган /КВО/ на 

Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“. 
 

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

на МИГ Бяла Слатина с предложението за кандидатстване с проектно предложение за 

транснационално сътрудничество по процедура №BGRDNP001-19.607 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. Той сподели, че МИГ Бяла Слатина вече е реализирала 

успешно проект по помярка 19.3, за вътрешно териториално сътрудничество с МИГ 

Троян, Априлци, Угърчин, който е отчетен и верифициран на 100%, също така в момента 

изпълнява проект за транснационално сътрудничестно „РУРеалност: Подобряване 
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условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална 

стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“, за който 

е сключен  Административен договор №РД50-27 от 04.07.2022 г. между Управляващия 

орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 и водещия 

партньор -Сдружение „Местна инициативна група Поморие“.  

Той поясни, че МИГ Бяла Слатина има подписано Рамково споразумение за 

транснационално сътрудничество по темата за иновациите със 7 Местни групи за 

действие от Сицилия /Италия/ и още 3 МИГ от България, в което е договорено 

партньорството в рамките на подхода LEADER, както за настоящия програмен период, 

така и за поддържане на бъдещи взаимовръзки за обмен на опит, които чрез 

непрекъснатото интерактивно присъствие на съответните експерти да продължи да се 

разширява и развива. Предвид това и в продължение на сътрудничеството, към МИГ 

Бяла Слатина е отправена покана за включване в проектно предложение, чиято основна 

цел е създаването на "система за про-активност и обмен" (полюси на иновациите и работа 

в мрежа), подходяща  за създаване на трайно международно сътрудничество  и  за 

повишаване чрез иновации капацитета за устойчивост  на общините от териториите на 

партньорските МИГ. Съвместния проект за сътрудничество има като обща цел 

социализиране, споделяне и систематизиране на опита по отношение на иновациите по 

различни теми в контекста на селските райони, в икономически, социален и 

административен смисъл, които ще бъдат активирани от сътрудничещите 

транснационални МИГ. В резултат от постигането на общата цел, се очаква по проекта 

да се създаде общ продукт, който се състои в изграждане на полюси на иновациите. 

Темата, по която МИГ Бяла Слатина ще обменя опит и ще разработи проектни дейности 

е „Културно наследство и повишаване качеството на живот“. Това ще бъде реализирано 

чрез обособяване на многофункционално културно пространство за провеждането на 

различни видове творчески, образователни и информационни събития, предлагащо 

възможности за активно взаимодействие между представителите на местната общност, 

културни и творчески общности.  

Г-н Цветков поясни, че за да може да се обособи това пространство за културен обмен, 

общуване и развитие на иновативни форми за привличане на публика в разнообразни 

образователни, информационни и творчески събития, е нужно МИГ Бяла Слатина да 

наеме помещения, в които, в случай че проекта бъде одобрен, ще се изпълняват 

дейностите. С оглед на това и предвид обстоятелството, че МИГ Бяла Слатина не 

разполага със собствени помещения, които да бъдат обособени за целите на проекта, се 

предвижда МИГ Бяла Слатина да заяви пред НЧ „Развитие - 1892“ гр. Бяла Слатина и 

община Бяла Слатина, ползването на част от помещенията в сградата „Културен дом“ гр. 

Бяла Слатина, които са публична общинска собственост. 

След подробно представената информация за допустимите дейности, максималния 

бюджет и ефекта от изпълнението на проекта на теригорията на МИГ Бяла Слатина и за 

да се участва по процедурата, г-н Цветков също така поясни, че за да се започне с 
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подготовката на проектното предложение е необходимо да се вземе решение на 

компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване.  

След проведените обсъждания с членовете,  изказаното положително становище за 

участие в проекта и след проведено гласуване по т.1 от дневния ред:    

ЗА – 23 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/, от 

членовете на  Общото събрание /КВО/ беше взето следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ като взе 

предвид представената информация ОДОБРЯВА участието в проектно предложение 

„ИННРете. Полюси на иновациите в селските общности“ по процедура №BGRDNP001-

19.607 Подбор на проектни предложения за 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 ПРСР 2014 – 2020 г. и ВЪЗЛАГА на УС и екипа на МИГ Бяла 

Слатина подготовката на документите за кандидатстване.  

 

По т. 2 от дневния ред 
След като дневния ред беше изчерпан и други предложения за гласуване не постъпиха, 

събранието  беше закрито от г-н Иво Цветков.  

 

 

Присъствен списък на членовете на ОС на Сдружение „Местна инициативна група Бяла 

Слатина“ е неразделна част от настоящия протокол.  

 

 

 

21.10.2022 г.                                                 

гр. Бяла Слатина 

                                                                          Протоколчик: ПП 

                                                                                                         /Маргарита Колавери/     

 

       

       Водещ на събранието: ПП   

     /Иво Цветков/ 

 


