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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 №03 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  

НА  

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПАБЯЛА СЛАТИНА” 

гр. Бяла Слатина, 10 август 2018 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 извънредното Общо Събрание /ОС/ като 

обявява, че то е свикано съгласно чл. 34, ал. 3 и във връзка с чл. 35 от Устава. Обявява 

броя на присъстващите членове на Сдружението – 25. 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 25, 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 25 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 „Различни, но ръка за ръка“ гр. Бяла Слатина, представлявано от 

законния си представител Иван Ценов; 

6. Борислава Иванова; 

7. Народно читалище “Напредък - 1898”, с. Търнава, общ. Бяла Слатина, 

представлявано от Габриела Раловска; 

8. Сдружение “Спортен клуб по силов трибой, културизъм, фитнес и вдигане на 

тежести Чавдар”, представлявано от законния си представител Петьо Шишков; 
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9. Сдружение “Сдружение за подпомагане и развитие на младежката заетост и 

ценности”, представлявано от законния си представител Веселка Борисова; 

10. Сдружение “Етника”, представлявано от законния си представител Митко 

Кунев; 

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

Бочева; 

12. Църковно настоятелство при храм “Успение Богородично” – с. Тлачене, общ. 

Бяла Слатина, представлявано от Тодор Дудов; 

13. Врачански съюз на зърнопроизводителите, представлявано от Цветомила 

Спасова; 

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

15. “ДС Комерсиал” ЕООД, представлявано от Веселин Трайков; 

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

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

18. “Апе 2001” ООД, представлявано от Първан Първанов; 

19. ЕТ “Ани-25-Ангел Ценов”, представлявано от Ангел Ангелов; 

20. “Ралчев-син” ЕООД, представлявано от Милен Ралчев; 

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

22. ЗП Николай Богданов Нинов; 

23. ЗП Маргарита Боиева Колавери; 

24. ЗП Петър Иванов Петров; 

25. ЗП Милчо Първанов Данов. 

 

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. 

 

След проведеното гласуване Г. Раловска обяви резултатите от гласуване: 

ЗА  -   25,  ПРОТИВ  - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -  няма. 

 

II. Обявяване на дневния ред на Общото събрание 
 

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

свикване на редовното Общо събрание: 

 

1. Вземане на решение за членство на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ в СНЦ 

Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“; 

 2. Определяне на представител на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ в СНЦ 

Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“; 
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3. Вземане на решение за приоритизиране на проекти с еднакъв брой точки по Мярка 

4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и Мярка 6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ Бяла Слатина; 

4. Организационни въпроси. 

 

След представяне на дневния ред, водещият на събранието даде думата за 

предложения за допълване. След като не постъпиха такива, дневният ред е подложен на 

гласуване.  

След проведеното гласуване Г. Раловска обяви резултатите: 

ЗА  -   25,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  -  няма. 

Дневният ред се приема единодушно 

 

III. По т. 1 от дневния ред, г-н Цветков запозна Общото събрание /КВО/ с 

основната идея на Асоциацията, като обясни, че целта на Сдружението с нестопанска 

цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ е подпомагане на успешното 

прилагане на Стратегиите за водено от общностите местно развитие от 

Местните инициативни групи в България, подкрепа на национално, регионално и 

местно ниво на процесите на формиране и реализиране на политиките за развитие на 

селските райони. Важен аспект от дейността на Асоциация „Българска национална 

ЛИДЕР мрежа“ е постоянният диалог с управляващите органи и институциите в посока 

идентифициране и решаване на различни казуси при прилагане на подхода ВОМР. Г-н 

Цветков обясни, че Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ съдейства за 

прилагане на Стратегиите за водено от общностите местно развитие на Местните 

инициативни групи в България, като работи в партньорство с централната, регионална 

и местна администрация и социално-икономическите партньори. Той подчерта, че 

значителни усилия се насочват към утвърждаването на местните инициативни групи 

като основен инструмент за децентрализирано развитие на селските райони, съчетаващ 

европейските и национални приоритети с интересите на местните общности чрез 

прилагане на подхода „отдолу-нагоре”. Асоциация „Българска национална ЛИДЕР 

мрежа“ работи и за развитието на успешно международно, транснационално и 

вътрешнотериториално сътрудничество и за обмен на добри практики. Г-н Цветков 

подчерта, че членството на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ в подобна организация е 

от изключително значение за бъдещото развитие на територията на МИГ Бяла Слатина, 

което ще бъде постигнато посредством създаване на контакти с други Местни 

инициативни групи от територията на цялата страна. Той добави, че към настоящия 

момент, в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, членуват 45 местни 

инициативни групи /МИГ/ от цялата страна.  
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След така представената информация от Председателя на УС - Иво Цветков, беше 

дадена възможност за изказвания и въпроси. От страна на членовете на КВО не 

постъпиха такива и се премина към гласуване.  

 

След проведеното гласуване Г. Раловска обяви резултатите: 

ЗА  -   25,  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“ одобрява членството на МИГ Бяла Слатина в СНЦ Асоциация „Българска 

национална ЛИДЕР мрежа“. 

 

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

Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, след като приема да членува в Асоциация „Българска 

национална ЛИДЕР мрежа“ следва да излъчи свой представител. С цел да се избегне 

издаването на допълнителни документи (напр. пълномощни), г-н Цветков предложи 

самият той да бъде подкрепен от Колективния върховен орган (КВО) като представител 

на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ в СНЦ Асоциация „Българска национална ЛИДЕР 

мрежа“. 

 

След проведеното гласуване Г. Раловска обяви резултатите: 

ЗА  -   25,  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“ одобрява и приема г-н Иво Цветков, Председател на УС на МИГ Бяла 

Слатина, да е представител на МИГ Бяла Слатина в Сдружението в СНЦ Асоциация 

„Българска национална ЛИДЕР мрежа“. 

 

 V. По т. 3 от дневния ред “Вземане на решение за приоритизиране  на 

проекти с еднакъв брой точки по Мярка 4.1, Мярка 4.2 и Мярка 6.4 от СВОМР на 

МИГ Бяла Слатина”  

Във връзка с предстоящите приеми на проекти по мерки от СВОМР, експертът по 

прилагане на Стратегията представи пред членовете на КВО на МИГ Бяла Слатина 

критериите за оценка на проектните предложения по 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
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селскостопански продукти“ и Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от одобрената СВОМР със Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. С оглед 

вероятността от получаване на равен брой точки по така определените критерии за 

оценка на проктите и тяхната тежест по Мярка 4.1, 4.2 и 6.4 и предвид факта, че в 

Стратегията не е указано по какъв начин ще се процедира и как ще се приоритизират 

проектите при такива случаи, КВО следва да избере подход за приоритизиране и 

класиране на проектите, получили еднакъв брой точки при оценка. Този подход ще 

бъде включен в Условията за кандидатстване по предстоящите приеми на проектни 

предложения. След дискусия на различни предложения във връзка с приоритизиране и 

класиране на проекти, получили равен брой точки при оценка, се очертаха следните 

възможни варианти:  

ВАРИАНТ 1: Проектите с равен брой точки, за които не достигат средства, да бъдат 

отхвърлени; 

ВАРИАНТ 2: Проектите с равен брой точки да се финансират с по-нисък интензитет 

на финансовата помощ, за да се включат в общия бюджет на приема;    

ВАРИАНТ 3: Класирането на проектите с еднакъв брой точки по Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в земеделски стопанства“ и Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” да бъде в низходящ ред, като се 

дава предимство на “Проекти, подадени от кандидати, посочили по-голям процент 

от земята или площта, върху която ще се реализират предвидените по проекта 

дейности, или по-голям брой животни”, а за Мярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ при наличие на две или повече проектни предложения с равен 

брой точки да се “Приоритет при класиране ще се дава на проектни предложения, 

подадени от кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години, чиито 

проекти включват производство на местни продукти/услуги от територията на 

МИГ и осигуряващи заетост”. 

По отношение на минималния брой точки за класиране на проектите, беше направено 

предложение от Наталия Костадинова, прага за класиране на проектите да е възможно 

по-малък с цел да се даде възможност на повече кандидати за участие. След кратко 

обсъждане беше определен минималният брой точки за класиране на проекти по 

съответните мерки да е: 

- 5 точки за мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и 

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“; 

- 15 точки за мярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

 

Следва гласуване Г. Раловска обяви резултатите: 

ЗА  -   25,  ПРОТИВ  -  няма,   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма. 

Представената информация се приема. 



       
________________________________________________________________________________________     

„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. 3 от Дневния ред: 

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

Слатина“ възлага на Управителния съвет на МИГ Бяла Слатина преди утвърждаване на 

Условията за кандидатстване за всяка отделна процедура по Мярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти“ и Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от СВОМР, да определи с Решение един от трите възможни варианта за 

класиране/приоритизиране на проектни предложения с еднакъв брой точки. 

Определеният вариант следва да бъде включен в Условията за кандидатстване по 

съответната процедура.  

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

Слатина“ приема и одобрява минималния брой точки за класиране на проектни  

предложения, както следа: 

- 5 точки за мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“  

- 5 точки за Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“; 

- 15 точки за мярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

 

VI.  По т. 4 от дневния ред “Организационни въпроси” г-н Цветков представи 

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

 

 

10.08.2018 г.                                                    

гр. Бяла Слатина 

                                                                          Протоколчик: /П/ 

                                                                                                            /Габриела Раловска/     

 

       

       Водещ на събранието: /П; П/  

                     /Иво Цветков/ 
 

 


