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ПРОТОКОЛ № 02
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”
гр. Бяла Слатина, 24 Февруари 2020 г.
I.

Откриване на Общото събрание

В 16:30 часа, г-н Иво Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и председател на
УС на Сдружение МИГ Бяла Слатина открива редовното Общо Събрание /ОС/ като
обявява, че то е свикано съгласно чл. 34, ал. 3 и във връзка с чл. 35 от Устава. Обявява
броя на присъстващите членове на Сдружението – 22. Съгласно чл. 36 от Устава, ОС е
законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на
СДРУЖЕНИЕТО или техни пълномощници, т.е. от членски състав на ОС 37 членовефизически и юридически лица, присъстват 22, има кворум и съгласно чл. 36 от Устава
Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина” - гр. Бяла
Слатина е законно и може да се проведе.
Председателят на УС обявява ОС за открито.
На Общото събрание присъстват 22 членове, както следва:
Членове на КВО:
1. Община Бяла Слатина, представлявана от законния си представител Иво
Цветков – кмет на Община Бяла Слатина;
2. Евгени Ангелов;
3. Сдружение “Ентусиазъм”, представлявано от законния си представител
Йордан Йорданов;
4. Валери Симеонов;
5. Борислава Иванова;
6. Народно читалище „Зора-1904“, представлявано от законния си представител
Цветослав Ценов;
7. Сдружение „Първи юни“, представлявано от законния си представител
Наталия Костадинова;
8. Народно читалище „Напредък-1898“, представлявано от законния си
представител Габриела Раловска;
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9. Сдружение „Спортен клуб по силов трибой, културизъм, фитнес и вдигане на
тежести Чавдар“, представлявано от законния си представител Петьо Шишков;
10. Милена Петрова;
11. Сдружение “Ловно-рибарско дружество – Бяла Слатина”, представлявано от
законния си представител Димитър Генов;
12. Църковно настоятелство при храм “Успение Богородично”, представлявано
от Тодор Дудов;
13. “ДС Комерсиал” ЕООД, представлявано от законния си представител Веселин
Трайков;
14. “Венира” ООД, представлвано от Радослав Цветков;
15. ЕТ “Виялишки-90-Антон Пенчев”, представлявано от Антон Пенчев;
16. “Скреж 2009” ЕООД, представлявано от Евгени Асенов;
17. “АПЕ 2001” ООД, представлявано от Първан Първанов;
18. ЕТ “Ани-25-Ангел Ценов”, представлявано от законния си представител
Ангел Ангелов;
19. ЗП Маргарита Боиева Колавери;
20. ЗП Петър Иванов Петров;
21. ЗП Милчо Първанов Данов;
22. ЗП Марин Петров Маринов.
На Общото събрание на Сдружение “МИГ Бяла Слатина” присъстват и следните
членове на екипа – г-жа Сашка Първанова – експерт СВОМР и г-жа Цветина Запринова
– технически асистент. За Председател на ОС е предложен и избран г-н Иво Цветков –
Председател на УС на МИГ. За секретар на днешното събрание е предложена и избрана
г-жа Габриела Раловска, член на ОС, която води и настоящия протокол.
Следва гласуване:
ЗА - 22, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма.
Г-н Цветков обявява резултатите от гласуването: председателят на заседанието и
секретарят са избрани от Колективния върховен орган /КВО/ на Сдружение „Местна
инициативна група Бяла Слатина“.
II. Обявяване на дневния ред на Общото събрание
Г-н Иво Цветков обявява дневния ред, по начина, по който е обявен в поканата за
свикване на редовното Общо събрание:
1.
Одобрение на промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина по мярка
1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“.
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.

________________________________________________________________________________________
„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.

След представяне на дневния ред, водещият събранието дава думата за допълнения
и изказвания. Такива не постъпиха.
Следва гласуване за приемане на дневния ред:
ЗА - 22, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма
Иво Цветков обявява резултатите от проведеното гласуване.
Дневният ред е приет от Общото събрание /КВО/.
III. По т. 1 от дневния ред, г-н Цветков информира членовете на Общото
събрание /КВО/, че същото се свиква по повод обстоятелството, че при подготовката
на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и всички приложения към
тях по мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от
Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ е
възникнала своевременна необходимост от това същата да бъде приведена в
съответствие с действащата към настоящия момент нормативна уредба. След това даде
думата на г-жа Сашка Първанова, която да внесе по-голяма яснота по казуса. Тя
информира присъстващите в залата членове на Колективния върховен орган /КВО/, че
на етап кандидатстване по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии 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., в проектното предложение с рег. № BG06RDNP001-19.001-0040 и
съответно одобрената Стратегия на МИГ Бяла Слатина са разписани текстове и условия
за финансиране, които към онзи момент са съответствали на действащата нормативна
уредба. Вследствие на направеното последно пето изменение в Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 от 30.04.2019 г., на основание чл. 39, т. 1 от Наредба №
22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии 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. и във връзка с чл. 13 от сключено Споразумение за изпълнение на
Стратегия за ВОМР №РД50-29/16.04.2018 г., за една от мерките по ПРСР 2014-2020 се
наложи да се инициира промяна в текстовете на одобрената Стратегия. Необходимата
промяна касае Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ и е
свързана с допустимите разходи и по-конкретно размерът на безвъзмездната помощ,
която се отпуска под формата на стандартни разходи с размер на сумата по дейности.
Към настоящия момент одобрената Стратегия за ВОМР на Сдружение „Местна
инициативна група Бяла Слатина“ съдържа следната информация:
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„Допустими разходи: Бенефициентите по мярката получават безвъзмездна
помощ, която се отпуска под формата на стандартни разходи с размер на сумата по
дейности:
За курс 150 часа - 1 987 евро за един обучаем;
За курс 100 часа - 1 385 евро за един обучаем;
За курс 30 часа - 583 евро за един обучаем;
За семинар 8 часа -280 евро за един обучаем;
За семинар 18 часа - 386 евро за един обучаем“.
Стойността на курсове и семинари за един обучаем следва да бъде променена по
следния начин:
„Допустими разходи: Бенефициентите по мярката получават безвъзмездна помощ,
която се отпуска под формата на стандартни разходи с размер на сумата по дейности:
За курс 150 часа – 1 208,69 евро (2 364,00 лв.) за един обучаем;
За курс 100 часа – 815,51 евро (1 595,00 лв.) за един обучаем;
За курс 30 часа – 267,92 евро (524,00 лв.) за един обучаем;
За семинар 8 часа – 31,19 евро (61,00 лв.) за един обучаем;
За семинар 18 часа – 92,03 евро (180,00 лв.) за един обучаем“.
Г-жа Първанова информира членовете на КВО, че останалите текстове, описващи
целите, обхвата на мярката, допустимите дейности, получатели, финансовите
параметри на мярката, максималния интензитет на помощта, както и обективните
критерии за оценка на проектите и тяхната тежест, остават непроменени.
Исканата промяна в Стратегията за ВОМР е обоснована и необходима с цел
осигуряване на законосъобразност на процеса по кандидатстване с проекти по
Стратегията, както и с цел улеснение на процеса по изпълнение на СВОМР на
Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“.
Иво Цветков дава думата за въпроси и изказвания от страна на членовете на КВО.
Няма въпроси и изказвания. Преминава се към гласуване на така представената
информация.
Следва гласуване:
ЗА - 22, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма.
Представената информация се приема.
Решение по т. 1 от Дневния ред:
Общото събрание /КВО/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла
Слатина“ одобрява необходимата промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла
Слатина по мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ в
частта:
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„Допустими разходи: Бенефициентите по мярката получават безвъзмездна помощ,
която се отпуска под формата на стандартни разходи с размер на сумата по дейности:
За курс 150 часа – 1 208,69 евро (2 364,00 лв.) за един обучаем;
За курс 100 часа – 815,51 евро (1 595,00 лв.) за един обучаем;
За курс 30 часа – 267,92 евро (524,00 лв.) за един обучаем;
За семинар 8 часа – 31,19 евро (61,00 лв.) за един обучаем;
За семинар 18 часа – 92,03 евро (180,00 лв.) за един обучаем“
и възлага на Председателя на Управителния съвет да инициира подготовката на
заявление за промяна на Стратегията за ВОМР чрез сключване на допълнително
споразумение към Споразумение №РД505-29/16.04.2018 г.
Поради изчерване на дневния ред г-н Иво Цветков закрива Общото събрание.
24.02.2020 г.
гр. Бяла Слатина
Протоколчик: /П/
/Габриела Раловска/
Водещ на събранието: /П; П/
/Иво Цветков/
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