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ПРОТОКОЛ № 08/15.06.2021 г. 
от 

проведено заседание на Управителен съвет на 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 
 

Днес, 15.06.2021 г. /вторник/ 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. 2 и 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 

Петорва-

физическо лице 

Милена Петрова ДА /п/ 

Физическо 

лице/читалищен 

деец 

 

На заседанието присъстваха и служители, членове на екипа на МИГ без право на глас: 

1. Сашка Първанова – Изпълнителен директор; 

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. Утвърждаване на Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, 

назначавана от МИГ, по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) в изпълнение на подхода 

Водено от общностите местно развитие по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла 

Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

2. Обсъждане и определяне на структурният състав на КППП /Комисия за подбор 

на проектни предложения/ и изискванията към лицата, участващи в нея по процедура 

BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“; 

3. Вземане на решение на УС за съответствие на квалификацията и опита на лицата, 

които да бъдат назначени за членове в Комисията за подбор на проектни предложения 

по процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.514 

МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за първи 

краен срок 17:30 ч. на 15.06.2021 г. 

4. 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 и водещият заседанието предложи да се 

пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред.   
 

По т. 1 от дневния ред 
Председателя на УС - инж. Иво Цветков, съобщи за отправената покана към Изп. 

директор на МИГ Бяла Слатина да се включи в заседанието с оглед предварително 

определения дневен ред и информацията, която трябва да се представи, преди да се 

пристъпи към вземането на решения. Той даде думата на г-жа Сашка Първанова, за 

представяне и запознаване членовете на УС на МИГ с Указанията за подбор на проекти, 

които се финансират по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и 

правилата за работа на Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/. След 

така представените и с оглед необходимостта от утвърждаване на правилата за работа на 

КППП по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“, 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 за вземане 

на Решение за утвърждаване на Правила за работа на Комисия за подбор на проектни 

предложения, назначавана от МИГ, по процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) в 

изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие по процедура 

BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“. След проведеното гласуване: 
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ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/, УС взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ: 

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

разгледа представената информация УТВЪРЖДАВА Правила за работа на Комисия за 

подбор на проекти, назначавана от МИГ, по процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) в 

изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие по процедура 

BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“. 
 

По т. 2 от Дневния ред 

Във връзка с изтичане на определения първи краен срок за прием на проектни 

предложения по процедура в ИСУН BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, беше съобщено че в рамките на 

срока за кандидатстване – 10.05.2021 г., 17:30 ч., са постъпили 2 проекта. На база броя 

на постъпилите проектни предложения в рамките на крайният срок за кандидатстване, в 

съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 162 на МС от 05.07.2019 г. за определяне на 

детайлни правила за предоставяне БФП по програмите, финансирани от ЕСИФ 2014-

2020 и след обсъждане беше предложено КППП да е съставена от следния длъжностен 

състав: 

1. Председател без право на глас; 

2. Секретар без право на глас; 

3. Членове с право на глас – 3 бр., от които 2 бр. външни експерти-оценители и 1 експерт-

оценител от членствения състав на Колективния върховен орган /Общо събрание/ на 

Сдружение „МИГ Бяла Слатина“; 

4. Резервни членове - 2 бр. външни експерти-оценители и 1 експерт-оценител от КВО.  

След проведеното гласуване: 

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

взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

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

разгледа информацията за регистрираните проектни предложения в ИСУН до крайния 

срок – 17:30 ч. на 15.06.2021 г., ОДОБРЯВА структурен състав на КППП по 

процедура № BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“, както следва:  

ЧЛЕНОВЕ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС: Председател и Секретар; 

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС: Външни експерти-оценители 2 бр. и 1 експерт-

оценител от КВО на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: Външни експерти-оценители 2 бр. и 1 експерт-оценител от 

КВО. 
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По т. 3 от дневния ред 

Членовете на УС на МИГ Бяла Слатина разгледаха Списъка на одобрените външни 

оценители на подадени проектни предложения по мерки, включени в СВОМР на 

Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ след проведен конкурс и 

предложиха за включване в КППП следните външни експерти-оценители: 

1. Джбрин Михайлов Савчев, подал Заявление за участие в Конкурс за външни експерти-

оценители по мерки от СВОМР на Сдружение „МИГ Бяла Слатина, Вх. №ВЕО-

04/20.07.2018 г. – за включване в КППП като член с право на глас; 

2. Павлина Савова Йончина, подала Заявление за участие в Конкурс за външни експерти-

оценители по мерки от СВОМР на Сдружение „МИГ Бяла Слатина, Вх. №ВЕО-

03/18.07.2018 г. – за включване в КППП като член с право на глас; 

3. инж. Васка Николова Каптабилова, подала Заявление за участие в Конкурс за външни 

експерти-оценители по мерки от СВОМР на Сдружение „МИГ Бяла Слатина, Вх. №ВЕО-

02/12.07.2018 г - за включване в КППП като резервен член;  

4. Надежда Друмева Бобчева,  подала Заявление за участие в Конкурс за външни 

експерти-оценители по мерки от СВОМР на Сдружение „МИГ Бяла Слатина, Вх. №ВЕО-

12/31.07.2018 г. - за включване в КППП като резервен член. 

След което, г-н Иво Цветков запозна членовете на УС с възможните кандидатури за 

оценители от членския състав на КВО за включване в КППП, представили CV и 

предложи поименно лицата:   

- Таня Николова Петкова, член в КВО за включване в Комисията за ППП с право на глас,  

с висше образования „Магистър“ и квалификация „Финанси“ и допълнителна 

квалификация „Съдебни експертизи“;  

- Наталия Димитрова Костадинова, Член в КВО за включване в Комисията за ППП като 

резервен член, с образование Магистър и квалификация „Икономика и организация на 

труда“. 

Във връзка с определянето на лицата за включване в КППП на длъжностите Председател 

и Секретар, г-н Цветков изказа мнение, че е препоръчително това да са служителите от 

екипа на МИГ Бяла Слатина, тъй като те вече веднъж са били обект на оценка за заемане 

на позициите в сдружението и притежават необходимата квалификация и компетентност 

за изпълнение на задачите, каквото е изискването на чл.16, ал.1 от ПМС 162 на МС от 

05.07.2019 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне БФП по програмите, 

финансирани от ЕСИФ 2014-2020. С оглед недопускане на йерархична зависимост при 

участие в оценителния процес, председателят на УС предложи следните лица:  

1. Петко Павлов, заемащ длъжността експерт „Проекти и програми“ /Експерт СВОМР/ в 

МИГ Бяла Слатина за включване в КППП като  Председател на КППП, с висше 

образования „Магистър“ и квалификация „Инженер“; 
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че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

2. Цветанка Данова, заемаща длъжността „Счетоводител“ в екипа на МИГ Бяла Слатина, 

за включване като Секретар на КППП, с висше образования „Магистър“ и квалификация 

„Икономика на вътрешната търговия“. 

След разглеждане на професионалния опит и квалификацията на оценителите за 

включване в Комисията за ППП като резервни членове и след така направените 

предложения се проведе гласуване: 

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

което, УС взе следното: 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание спецификата на мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“, разгледаните документи, доказващи опита на лицата и след сравнение на 

опита и квалификацията  на кандидатурите за включване в КППП, УС на МИГ Бяла 

Слатина ОПРЕДЕЛИ, че лицата, предложени за Председател, секретар и членове 

на Комисията за подбор на проектни предложения, притежават необходимата 

квалификация и професионална компетентност и ОДОБРЯВА назначаването им в 

Комисия за подбор на проектни предложения /КПП/ по процедура BG06RDNP001-

19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“в 

следния състав: 

1. Петко Павлов Павлов, Председател на КППП – Експерт „Програми и проекти“ 

в МИГ Бяла Слатина, без право на глас, с висше образования „Магистър“ и квалификация 

„Инженер“; 

2. Цветанка Иванова Данова, Секретар на КППП - Счетоводител в МИГ Бяла 

Слатина, без право на глас, с висше образования „Магистър“ и квалификация 

„Икономика на вътрешната търговия“;  

3. Добрин Михайлов Славчев, външен експерт-оценител с право на глас, с висше 

образования „Магистър“ и квалификация „Технически науки“,  

4. Павлина Савова Йончина, външен експерт-оценител с право на глас с висше 

образования „Магистър“ и квалификация „Икономика“; 

5. Таня Николова Петкова, Член на КВО - оценител с право на глас с висше 

образования „Магистър“ и квалификация „Финанси“ и допълнителна квалификация 

„Съдебни експертизи“. 

Резервни членове на КППП 

1. Наталия Костадинова - резервен член и член на КВО, с висше образования 

„Магистър“ и квалификация „Икономика и организация на труда“;  

2. Васка Николова Каптабилова – резервен член, с висше образования „Магистър“ 

и квалификация „Технически науки“;  

3. Надежда Друмева Бобчева - резервен член, с висше образования „Магистър“ и 

квалификация „Икономика“;  

 



       
 

 „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. 

След като дневния ред беше изчерпан и други предложения и въпроси за обсъждане не 

постъпиха, събранието на УС беше закрито от г-н Иво Цветков. 

 

 

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: /п/ 

Иво Цветков 

  

ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 

Милена Петрова  


