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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. 

ПРОТОКОЛ № 03/08.06.2022 г. 
от 

проведено заседание на Управителен съвет на 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 

 

Днес, 08.06.2022 г. /сряда/ от 17:00 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. 

ЗП Маргарита 

Бобиева 

Колавери 

Маргарита 

Колавери 

ДА /п/ Законен 

представител-

Управител 

3. 

Скреж 2009 

ЕООД-гр. Бяла 

Слатина 

Евгени Асенов ДА /п/ Законен 

представител-

Управител 

4. 

Борислава 

Иванова 

Физическо лице  

Борислава 

Иванова 

ДА /п/ Физическо 

лице/самодеец 

5. 

СНЦ „Първи 

юни“ 

Наталия 

Фенерска 

ДА /п/ Законен 

представител-

Председател на 

УС  

 

Водещ на заседанието съгласно Устава на сдружението е Председателят на 

Управителния съвет, а за протоколчик г-н Цветков предложи г-жа Наталия Фенерска. 

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. Одобряване на Оценителен доклад от работата на Комисия за подбор на 

проектни предложения по Заповед №07/11.05.2021 г., изменена със Заповед 

№02/14.04.2022 г. след повторно извършена  процедурата по оценка съгласно чл.45, ал.2, 

т.1 от ПМС №161/4.07.2016 г. на проектно предложение BG06RDNP001-19.513-0001 по 

оценителна сесия BG06RDNP001-19.513-S1 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“ 

2. 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 информира членовете на УС за  приключилата повторна оценка на 

проектно предложение с реф. №BG06RDNP001-19.513-0001 в ИСУН, в рамките на 

оценителна сесия BG06RDNP001-19.513-S1 по процедура №BG06RDNP001-19.513 МИГ 

Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Той поясни, че 

повторното извършване на процедурата по оценка за административно съответствие и 

допустимост на проектно предложение BG06RDNP001-19.513-0001, подадено в рамките 

на първия краен срок по процедура №BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, е стартирала на 15.04.2022 г. 

Повторната оценка и извършена във връзка с Уведомително писмо от ДФ "Земеделие" с 

изх. №01-6300/28#2 от 11.04.2022 г.  за преразглеждане на проектно предложение 

BG06RDNP001-19.513-0001 на етап ОАСД, като за целта, със Заповед №02/14.04.2022 г. 

на Председателя на УС на МИГ е изменена и допълнена Заповед №07/11.05.2021 г., в  

която е променен състава на КППП, поради напускане на служител и е определен нов 

секретар, определени са и сроковете за извършването на повторната процедура по 

оценка. Г-н Цветков представи подробна информация за извършената повторна оценка 

на етап АСД, проведените заседания на КППП, както и взетите решения.  

По време на заседанието беше уточнено, че след проверка на изискуемите по 

процедурата документи и информация на етап ОАСД, отново са установени 

нередовности и несъответствия, за което е изпратено уведомително писмо в ИСУН 2020 

за отстраняване на така констатираните. В резултат на изпратеното уведомително писмо 

чрез ИСУН 2020, в указания срок от 7 дни,  не е постъпил отговор от кандадита - „НТД-

2018“ ООД.  

Г-н Цветков разясни, че процедурата за повторна оценка се отнася само за проектно 

проектно предложение с реф. № в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.513-0001 на кандидат 

„НТД-2018“ ООД, като всички извършени проверки на представените към формуляра за 

кандидатстване документи, както и на база постъпилите отговори с пояснения от страна 

на кандидата при извършване на рървоначалната оценка на етап ОАСД, не са достатъчни 



       
 

 „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. 

за установяване достоверността на посочените данни и показатели в Бизнес плана и 

обосноваността на инвестицията. Предвид това, с Уведомително писмо №МИГ-ОАСД-

4.1-0001/17.05.2022 г., КППП е изискаЛА от кандидата - „НТД-2018“ ООД, да представи 

следните документи:  

1. Обяснителна записка, подкрепена с документи за доказване периода на създаване на 

овощната градина със сливови насаждения сорт „Стенлей“ на площ от 44,986 дка, като 

ясно и точно се посочи дата и година на създаване на насажденията, в съответствие с 

представените документи. 

2. Документи за създадената овощна градина със сливови насаждения, в т.ч. съответните 

документи за посадъчния материал, брой закупени дръвчета, сертификат на посадъчния 

материал, от който да е видно доставчика, сорт и дата на закупуване, отговарящи за 

създаване на насаждение в размер на 44,986 дка. 

3. За установяване релевантността и достоверността на посочените данни в Бизнес плана 

по отношение на бъдещото плододаване през стопанска 2022/2023 година от 850 кг. на 

декар, да се представи обяснителна записка с пояснение и документи, от които е видно  

плододаването през стопанска 2020/2021 година /ОПР, разбивка, счетоводни документи 

или друго/. 

4. Обосновка за капацитета на земеделската техника, в какви агротехнически 

мероприятия ще се използва предвидения за закупуване трактор. Обосновката трябва да 

съпоставя размера на обработваемата земя, сроковете за обработка и прибиране на 

реколтата, и други показатели от значение с техническите показатели на трактора, 

производителност на ден (моточаса, дка/ден, т/ден).  

5. Обосновка на заложените параметри в Таблица 11 „Себестойност на единица 

продукция“, които не са релевантни с общоприетите „добри земеделски практики“ при 

отглеждане на сливово насаждение, като се представи пояснение по отношение  

напояването на  насажденията /близост на водоизточник, наличие на система за 

напояване или друго/, прибиране и съхранение на продукцията /наличие на склад, начина 

на бране на продукцията/, както и други агротехнически мероприятия, предвид заявеното 

намерение на кандидата да постигне добив от 850 кг. на декар или с 20% над средния за 

страната, още на първата прогнозна година от Бизнес плана. 

На основание непредставяне на изисканите пояснения и документи, на свое заседание, 

проведено на 01.06.2022 г., КППП е взела решение за прекратяване на производството 

по отношение на кандидата „НТД-2018“ ООД.   

По отношение извършената оценка на проектно предложение с реф. № в ИСУН 2020 

BG06RDNP001-19.513-0002 на кандидат „Старт агро 75“ ЕООД, информацията в 

оценителния доклад и протоколите от етап ОАСД и ТФО за извършения подбор не 

подлежи на разглеждане..  

В резултат от повторно извършената  процедура по оценка съгласно чл.45, ал.2, т.1 от 

ПМС №161/4.07.2016 г. на проектно предложение BG06RDNP001-19.513-0001 в рамките 

на оценителна сесия BG06RDNP001-19.513-S1, КППП е предложила то да не бъде 

допуснато до ТФО.   
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По така представената подробно информация и след запознаване с информацията в 

Оценителния доклад и приложенията към него, беше дадена възможност членовете на 

УС за мнения и изказвания.  

Изказвания и мнения не бяха отправени и Председателят на УС предложи за гласуване 

представения Оценителен доклад от работата на Комисия за подбор на проектни 

предложения по Заповед №07/11.05.2021 г., изменена със Заповед №02/14.04.2022 г. по 

процедура № BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“, с първи краен срок 17:30 ч. на 10.05.2021 г. 

След проведеното гласуване: 

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

взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

По т.1 

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

разгледа представената информация от повторно извършената  процедура по оценка 

съгласно чл.45, ал.2, т.1 от ПМС №161/4.07.2016 г. на постъпило проектно предложение 

BG06RDNP001-19.513-0001 в рамките на оценителна сесия BG06RDNP001-19.513-S1 и 

на основание чл. 44, ал. 4 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 представения Оценителен доклад от работата на Комисия за подбор на 

проектни предложения по Заповед №07/11.05.2021 г., изменена със Заповед 

№02/14.04.2022 г. по процедура № BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, с първи краен срок 17:30 ч. на 

10.05.2021 г. 

След като дневния ред беше изчерпан и други предложения за гласуване не постъпиха, 

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

 

 

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: /ПП/ 

Иво Цветков 

 

  

 

ПРОТОКОЛЧИК: /ПП/ 

Наталия Фенерска  

 

 

    


