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ПРОТОКОЛ 
от 

проведено заседание на Управителен съвет на  

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 
 

 

Днес, 03.09.2018 г. /понеделник/ от 16.00 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 

 

На заседанието присъстваха и двама гости – членове на екипа на МИГ Бяла 

Слатина: 

1. Йонко Йонков – Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“; 

2. Сашка Първанова – Технически асистент на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“. 

Водещ на заседанието съгласно Устава на сдружението е Председателят на 

Управителния съвет, 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. Разглеждане на представените от участниците в конкурса за избор на външни 

експерти-оценители на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ 

Бяла Слатина документи за съответствие с посочените в поканата изисквания и 

съставяне на списък  с одобрените в резултат на проверката лица; 

2. Актуализиране на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за 

ВОМР на МИГ Бяла Слатина; 

3. Определяне на участниците в предстоящото 4-дневно обучение на екипа и КВО в 

страна-член на ЕС; 

4. Одобрение на планираните дейности и разходи за следващата календарна 2019 г. 

5. 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: 

 

Г-н Иво Цветков, Председател на УС на МИГ Бяла Слатина, съвместно с 

изпълнителния директор и техническия асистент на МИГ, представиха пред 

присъстващите на заседанието всички кандидати, подали заявление за участие в 

конкурса за избор на външни експерти-оценители на проекти по Стратегията за ВОМР 

на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“. Последва разглеждане на представените от 

участниците документи за съответствие с посочените в поканата изисквания. В рамките 

на проверката бе установено, че кандидатите са представили посочените в т.4 от 

поканата за участие в конкурса за избор на външни експерти-оценители документи. За 

всяко едно заявление, подадено от кандидат, бе попълнен контролен лист за проверка на 

съответствието на кандидата с посочените изисквания. Съгласно изискванията на чл. 10, 

т. 4 от Вътрешните правила за провеждане на конкурса, бе изготвен списък с одобрение 

в резултат на проверката лица, които могат да бъдат включвани като външни експерти-

оценители в Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/, представляващ 

Приложение № 1 към протокола от проведеното заседание. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

 

Г-н Иво Цветков информира, че е необходимо актуализиране на индикативния 

график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“. 

Промяната е наложителна поради обстоятелството, че към настоящия момент все още не 

са изработени Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение, както и образците 

на документи към тях по предвидените до края на 2018 г. приеми по мерки от 

Стратегията. В тази връзка, през 2018 г. приемът на проектни предложения по мерки ще 

се извършва по следния график: 

 Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от 

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

ноември 2018 г. и планиран край – третата седмица на месец декември 2018 

г. 
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 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г., предвидена за 

откриване през третата седмица на месец ноември 2018 г. и планиран край 

– третата седмица на месец декември 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 последната седмица на 

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

декември 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. 3 от дневния ред: 

 

Председателят на УС на МИГ Бяла Слатина информира останалите за 

предстоящото четиридневно обучение на екипа и членове на Колективния върховен 

орган /КВО/ на Сдружението с цел обмяна на опит в страна-член на ЕС. Предвид темите 

на обучението и във връзка с възможностите, свързани с осъществяване на контакти с 

цел бъдещи партньорства по различни проекти, председателят на УС предложи в 

обучението да се включат членовете на екипа на МИГ и членове на КВО, 

представляващи НПО-сектора. 

 

По т. 4 от дневния ред: 

 

Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ 

представи проекта на бюджет за 2019 г., изготвен в съответствие с правилата и 

разпоредбите на Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 

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

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

селските райони за периода 2014-2020 г. 

Той разясни, че до 80% (или 186 054,68 лв.) от планираните средства в бюджета ще 

се използват за текущи разходи за управление на стратегията на МИГ. Те включват: 

1. Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт разходи за 

социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна 

неработоспособност и други, дължими от работодателя; 

2. Прилагане на опростени разходи в съответствие с чл.67§1,б, г от Регламент на ЕС 

N1303/2013г.; 

3.  Разходи за външни услуги, възнаграждения и осигуровки, дължими от МИГ на 

експерти (физически или юридически лица), свързани с прилагането на стратегията 

(оценители, консултанти, външни експерти и други); 

4. Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на 

МИГ; 

5. Разходи за закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис 

оборудване и обзавеждане; 
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6. Разходи за техническо обслужване и годишни винетни такси за лек автомобил; 

7. Разходи за застраховане на закупени след подписване на договора за изпълнение 

на стратегия ДМА, както и на такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г.; 

8. Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във 

връзка с прилагането на стратегията за водено от общностите местно развитие; 

9. Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи на 

МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен 

орган в срещи с други МИГ и други; 

10. Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска 

мрежа за развитие на селските райони, както и на Европейската ЛИДЕР асоциация и 

други асоциации на МИГ; 

11. Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за 

издаване на изискуеми документи; 

12. Разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на 

задълженията на МИГ по чл.34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013. 

Останалите 20% (или 48 700 лв.) от бюджета представляват разходите за 

популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение. Те 

включват: 

      1. Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания); 

     2. Разходи за популяризиране, информиране и публичност;      

     3. Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни 

лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, 

свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.52, ал.1 и чл.53, ал.1 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” 

след като разгледа всички представени от участниците в конкурса за избор на външни 

експерти-оценители на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла 

Слатина документи, одобрява съставения списък с външни експерти-оценители. 

 

По т.2 

Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

одобрява актуализирания индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за 

ВОМР на МИГ Бяла Слатина. 

 

По т.3 

Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

одобрява предложението на Председателя на УС и определя в предстоящото 

четиридневно обучение да вземат участие членовете на екипа на МИГ, както и членове 

на КВО, представители на НПО-сектора. 
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По т.4 

Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

одобрява планираните дейности и разходи за следващата календарна 2019 г. по подмярка 

19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 

2014-2020 г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

Приложения: 

1. Списък с одобрените в резултат на проверката външни експерти-оценители на 

проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина; 

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

Слатина; 

3. Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за периода 01.01.2019 

г. – 31.12.2019 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ : 

Иво Цветков: /П, П/ 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 

      Милена Петрова: /П/ 

 

 

 

 

 

 
 


