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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 № 16/04.11.2019 г. 
от 

проведено заседание на Управителен съвет на 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 

 

Днес, 04.11.2019 г. /понеделник/ от 18:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес 

гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание чл. 32 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и чл. 49, ал. 3 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 

Петрова-

физическо лице 

Милена Петрова ДА /п/ 

Физическо 

лице/читалищен 

деец 
  

На заседанието присъстваха и 2-ма гости без право на глас: 

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

2. Сашка Първанова – Експерт по прилагане на СВОМР; 
 

Водещ на заседанието съгласно Устава на сдружението е Председателят на 

Управителния съвет, а за протоколчик г-н Иво 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. 
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Заседанието е свикано от Председателя на УС и се протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разглеждане на коментари след проведено обществено обсъждане на Условията за 

кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по Процедура за 

подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-

2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на 

територията на община Бяла Слатина“. 

2. Утвърждаване на Обява, Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и 

приложенията към тях по Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни 

срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ 

3. Организационни въпроси. 

 

Други предложения по дневния ред не постъпиха и Председателят на УС постави 

предложението на гласуване.  

След проведеното гласуване: 

ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/. 

Предложението за дневен ред беше прието единодушно. 

 

Водещият заседанието предложи да се пристъпи към обсъждане на точките от дневния 

ред.  

 

По т. 1 от дневния ред 

Г-н Иво Цветков запозна присъстващите членове на УС с отговора на писмо от 

УО на ОПИК, в което са дадени указания за повторно обявяване на процедура за 

подбор на проекти по мярка  2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП 

на територията на община Бяла Слатина“ с остатъчния финансов ресурс от вече 

приключилата първа процедура. Той поясни, че документи вече са били съгласувани 

веднъж от страна на УО на ОПИК и след направени корекции от служителите на МИГ 

Бяла Слатина, поради промени в приложимото законодателство и в съответствие с 

актуализираните Указания за подбор на проекти на УО на ОПИК, документите са 

публикувани за обществено обсъждане. Новата процедура за подбор на проектни 

предложения също е с два крайни срока за кандидатстване с реф. №BG16RFOP002-

2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на 

територията на община Бяла Слатина“, като пакета с документи е публикуван на 

интернет страницата на МИГ Бяла Слатина и в ИСУН 2020 на 28.10.2019 г. Също така, 

беше отбелязано, че прессъобщение за провеждането на обществено обсъждане на 

проекта на Насоките за кандидатстване по мярка 2.2 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ е публикувана в регионален 

вестник „Северозапад днес“, бр. 80,  от 01.11.2019 г.  
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След лансиране на  общественото обсъждане и въпреки широкото разгласяване, 

в определения срок не постъпиха писмени възражения и предложения по Условията за 

кандидатстване и пакета документи от заинтересовани лица на територията на МИГ 

Бяла Слатина. Предвид това и заради липса на постъпили коментари, за които по 

процедура би следвало да се изготви обосновка за тяхното приемане или отхвърляне,   

г-н Цветков предложи да се премине към следващата точка от дневния ред.   

 

По т.2 от дневния ред 

След като стана ясно, че по отношение на Условията за кандидатстване и 

приложенията към тях няма да е необходимо да се правят промени в режим 

„проследяване на промените“ заради липсата на постъпили коментари от общественото 

обсъждане, г-н Цветков даде думата на Сашка Първанова, Експерт „Програми и 

проекти“  в на МИГ Бяла Слатина, да представи накратко пакета с документи.  

Г-жа Първанова информира членовете на УС за общите бележки по отношение 

на пакета с документите, които УО на ОПИК е дал с изрично свое писмо и представи 

накратко информация от основните раздели по Условията за кандидатстване. Тя обърна 

внимание върху това, че тази процедура е с остатъчен ресурс от 901 463,50 лева., като 

се предвиждат 2 крайна срока -  31.12.2019 г. и 31.03.2020 г.  Друг важен момент в 

Условията за кандидатстване е това, че в тях размера на общата безвъзмездна помощ за 

един проект е съгласно чл.10, ал. 1, т.1 от Постановление № 161 на МС от 4.07.2016 г. 

за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите 

и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с 

изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 

2020 г., в който е указано, че максималният размер на допустимите разходи за един 

проект е до левовата равностойност на 200 000 евро, а в одобрената Стратегия 

/Приложение №3/, във финансовите параметри по Мярка 2.2,  е записано, че общата 

безвъзмездна помощ за един проект е 391 166 лв., което не кореспондира с чл.10, ал. 1, 

т.1 от Постановление № 161 на МС от 4.07.2016 г. С оглед на това, редно е да се следва 

и възприеме нормативно определената финансова помощ в Постановление № 161 на 

МС от 4.07.2016 г. 

Предвид това несъответствие във финансовите параметри по Мярка 2.2 

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

Слатина“ от Стратегията за ВОМР, Председателят на УС излезе с предложение да се да 

се приеме, че ще се спазват разпоредбите, указани в чл.10 на Постановление № 161 на 

МС от 4.07.2016 г. и съответно сумите на допустимите разходи за един проект по 

процедура да се преизчислят и отразят в Раздел 9 „Минимален и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ“ от Условията за кандидатстване, като 

преизчислението на посочените финансови параметри по Мярка 2.2 от СВОМР да се 

обяви пред заинтересования кръг лица и кандидат бенефициенти, като се публикува на 

интернет страницата на МИГ Бяла Слатина.  
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След така представената информация, беше дадена възможност на присъстващите 

членове на заседанието на УС на МИГ Бяла Слатина за изказване на мнения, 

предложения и коментари. Тъй като такива не постъпиха, последва гласуване.   

След проведеното гласуване: 

ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/, УС 

взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

По т.2 

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”, 

като разгледа представената информация, коментари и направеното предложение за 

преизчисляване на минималния и максимален размер на допустимите разходи по 

Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване 

BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“, на основание чл. 6, ал.1 от 

Споразумение №РД50-29/16.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР и във 

връзка с чл. 42, ал.3 и чл.10 от Постановление № 161 на МС от 4.07.2016 г. за 

определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и 

местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с 

изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 

2020 г., ОДОБРЯВА пакета с документи по Процедура за подбор на проектни 

предложения с два крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.062 МИГ 

Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на 

територията на община Бяла Слатина“ по мярка 2.2 от Стратегията за ВОМР и 

УТВЪРЖДАВА Обява, Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и 

приложенията към тях.  
 

По т.3 от дневния ред 

Г-н Иво Цветков представи пред останалите членове на УС информация за предстоящи 

срещи на национално и международно ниво и предложи, в случай, че някой от 

членовете проявява интерес да заяви участие към служителите от МИГ Бяла Слатина 

След изчерпване на разискваните организационни въпроси и поради изчерпване на 

дневния ред, заседанието приключи. 

 

    

ВОДЕЩ ЗАСЕДАНИЕТО: /П;П/ 

Иво Цветков 

  

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/ 

Милена Петрова  


