СДРУЖЕНИЕ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
БЯЛА СЛАТИНА”
гр. Бяла Слатина, 3200, ул. „Климент Охридски” № 68

ПРОТОКОЛ № 10
от
проведено заседание на Управителен съвет на
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”
Днес, 20.12.2018 г. /четвъртък/ 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.
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На заседанието присъства и един гост – член на екипа на МИГ Бяла Слатина:
1. 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
ДНЕВЕН РЕД:

СДРУЖЕНИЕ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
БЯЛА СЛАТИНА”
гр. Бяла Слатина, 3200, ул. „Климент Охридски” № 68

1. Разглеждане на обява, условия за кандидатстване и пакет документи по процедура
№ BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
2. Разглеждане на обява, условия за кандидатстване и пакет документи по процедура
№ BG06RDNP001-19.221 МИГ Бяла Слатина 7.6 „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
3. Актуализиране на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за
ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
4. Вземане на решение за класиране на подадени проектни предложения, получили
еднакъв брой точки по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
5. Вземане на решение за класиране на подадени проектни предложения, получили
еднакъв брой точки по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
6. 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 предложи за разглеждане обявата, условията за кандидатстване
и пакета документи по процедура № BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина. Той даде
думата на г-жа Сашка Първанова – технически асистент на МИГ Бяла Слатина – да
представи изготвените Условия за кандидатстване по мярка 7.2.
Тя запозна членовете на УС с обявата, условията за кандидатстване и пакета
документи, включващ документи за попълване и информация към Условията за
кандидатстване, както и Условия за изпълнение и документите към тях и обоснова
административната готовност на екипа за обявяване на прием по мярката.
Г-жа Първанова обърна внимание, че членовете на УС на МИГ Бяла Слатина
следва да определят някои от параметрите по процедурата, които не са включени
изрично в текстовете на Стратегията за ВОМР, като например: определяне на минимален
брой точки за класиране на проектни предложения и срок за изпълнение на проектите.
Всичко това е необходимо с оглед обявяване на обществено обсъждане на документите,
както и тяхното последващо публикуване в ИСУН 2020 за съгласуване и одобрение от
УО на ПРСР 2014-2020.
В случай, че след провеждане на общественото обсъждане не постъпят
предложения за коригиране на текстове от Условията за кандидатстване по мярката,
както и предложения за промяна на приложимите документи, пакетът документи се
счита за утвърден със Заповед на Председателя на Управителния съвет на МИГ Бяла
Слатина.
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По т. 2 от дневния ред:
Г-н Иво Цветков предложи за разглеждане обявата, условията за кандидатстване
и пакета документи по процедура № BG06RDNP001-19.221 МИГ Бяла Слатина 7.6
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР. Той даде
думата на г-жа Сашка Първанова – технически асистент н МИГ Бяла Слатина – да
представи изготвените Условия за кандидатстване по мярка 7.6.
Тя запозна членовете на УС с пакета документи, включващ Условия за
кандидатстване, документи за попълване и информация към тях, както и Условия за
изпълнение и документите към тях и обоснова административната готовност на екипа за
обявяване на прием по мярката през месец ноември.
Г-жа Първанова обърна внимание, че членовете на УС на МИГ Бяла Слатина
следва да определят някои от параметрите по процедурата, които не са включени
изрично в текстовете на Стратегията за ВОМР, като например: определяне на минимален
брой точки за класиране на проектни предложения, както и срок за изпълнение на
проектите. Всичко това е необходимо с оглед обявяване на обществено обсъждане на
документите, както и тяхното последващо публикуване в ИСУН 2020 за съгласуване и
одобрение от УО на ПРСР 2014-2020.
В случай, че след провеждане на общественото обсъждане не постъпят
предложения за коригиране на текстове от Условията за кандидатстване по мярката,
както и предложения за промяна на приложимите документи, пакетът документи се
счита за утвърден със Заповед на Председателя на Управителния съвет на МИГ Бяла
Слатина.
По т. 3 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“
за 2019 г. В тази връзка, през 2019 г. приемът на проектни предложения по мерки ще се
извършва по следния график:
Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от
ПРСР 2014-2020 г., предвидена за откриване през третата седмица на месец
април 2019 г. и планиран край – втората седмица на месец май 2019 г.
Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от
ПРСР 2014-2020 г., предвидена за откриване с остатъчен ресурс през
третата седмица на месец октомври 2019 г. и планиран край – първата
седмица на месец ноември 2019 г.
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопансктва“ от
ПРСР 2014-2020 г., предвидена за откриване с остатъчен ресурс през
първата седмица на месец юни 2019 г. и планиран край – първата седмица
на месец юли 2019 г.
Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскотопански
продукти“ от ПРСР 2014-2020 г., предвидена за откриване с остатъчен
ресурс през третата седмица на месец юни 2019 г. и планиран край –
третата седмица на месец юли 2019 г.
Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от
ПРСР 2014-2020 г., предвидена за откриване през последната седмица на
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месец февруари 2019 г. и планиран край – първата седмица на месец април
2019 г.
Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от
ПРСР 2014-2020 г., предвидена за откриване с остатъчен ресурс през
втората седмица на месец юли 2019 г. и планиран край – втората седмица
на месец август 2019 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 януари 2019 г. и планиран край – третата седмица на месец март 2019
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 с остатъчен ресурс през
четвъртата седмица на месец май 2019 г. и планиран край – втората
седмица на месец юни 2019 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 втората
седмица на месец май 2019 г. и планиран край – последната седмица на
месец май 2019 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 с остатъчен ресурс
през последната седмица на месец септември 2019 г. и планиран край –
третата седмица на месец октомври 2019 г.
Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет на МСП на
територията на община Бяла Слатина“ от ОПИК 2014-2020 г., предвидена
за откриване през първата седмица на месец март 2019 г. и планиран край
– втората седмица на месец април 2019 г.
Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет на МСП на
територията на община Бяла Слатина“ от ОПИК 2014-2020 г., предвидена
за откриване с остатъчен ресурс през последната седмица на месец юли
2019 г. и планиран край – последната седмица на месец август 2019 г.
По т. 4 от дневния ред:
Г-жа Първанова поясни, че е необходимо да се вземе принципно решение за
процедиране при получили еднакъв брой точки след извършване на техническа и
финансова оценка две или повече проектни предложения. След обстоен преглед на
обективните критерии за оценка и тяхната тежест, г-н Цветков предложи при оценка на
проекти, получили еднакъв брой точки, да се дава предимство на проекти с инвестиции
в инициативи за повишаване на качеството на живот, което от своя страна кореспондира
с визията и основната цел на Стратегията, а именно „Икономически оживена територия
с повишен жизнен стандарт на населението и активна местна общност“.
По т. 5 от дневния ред:
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След преглед на обективните критерии за оценка и тяхната тежест, г-н Цветков
предложи при оценка на проекти, получили еднакъв брой точки, да се приоритизират
такива, обхващащи по-голям брой население, което ще се възползва от допустимите
дейности по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.
РЕШЕНИЕ:
По т.1
Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”
одобрява пакета документи за кандидатстване по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от ПРСР 2014-2020, като определя:
- минимален брой точки за класиране на едно проектно предложение - 5 точки;
- срок за изпълнение на проектите – до 24 месеца за проекти без СМР и 36
месеца за проекти, които включват СМР дейности, считано от датата на подписване
на договора за предоставяне на финансова помощ с ДФЗ – РА, като крайният срок за
изпълнение на проектите е до 30.06.2023 г.
По т.2
Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”
одобрява пакета документи за кандидатстване по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020, като определя:
- минимален брой точки за класиране на едно проектно предложение - 5 точки;
- срок за изпълнение на проектите – до 24 месеца за проекти без СМР и 36
месеца за проекти, които включват СМР дейности, считано от датата на подписване
на договора за предоставяне на финансова помощ с ДФЗ – РА, като крайният срок за
изпълнение на проектите е до 30.06.2023 г.
По т.3
Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”
утвърждава актуализирания график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ
Бяла Слатина.
По т.4
Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”
взема решение, че в случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв
брой точки при извършването на техническа и финансова оценка, същите ще бъдат
подреждани в низходящ ред по критерий № 4 от мярка 7.2 - „Проектът предлага нови
инициативи за повишаване на качеството на живот в района“
- На едно населено място – 5 точки;
- На територията на МИГ – 10 точки.
По т.5
Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”
взема решение, че в случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв
брой точки при извършването на техническа и финансова оценка, същите ще бъдат
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подреждани в низходящ ред по критерий № 3 от мярка 7.6 – „Брой население, което ще
се възползва от допустимите дейности“
- От 100 до 500 жители – 10 точки;
- От 500 до 1000 жители – 15 точки;
- Над 1000 жители – 20 точки.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ :
Иво Цветков: /П; П/

ПРОТОКОЛЧИК:
Милена Петрова: /П/

