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ПРОТОКОЛ № 16/18.08.2020 г. 
от 

проведено заседание на Управителен съвет на 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 

 

Днес, 18.08.2020 г. /вторник/ от 14:00 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 

Петрова-

физическо лице 

Милена Петрова ДА /п/ 

Физическо 

лице/читалищен 

деец 

  

На заседанието присъстваха и 2-ма гости: 

1. Сашка Първанова – Експерт по прилагане на СВОМР; 

2. Цветина Запринова – Технически асистент. 

 

Водещ на заседанието съгласно Устава на сдружението е Председателят на 

Управителния съвет, а за протоколчик г-н Цветков предложи Милена Петрова.  
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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: 
1. Одобряване на Оценителен доклад от работата на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

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 оценка на постъпилите 

общо 14 бр. проектни предложения в рамките на първия прием по мярка 6.4 от СВОМР 

на МИГ Бяла Слатина и предостави думата на г-жа Сашка Първанова – Експерт по 

прилагане на СВОМР и Председател на КППП, назначена със Заповед № 05/01.07.2020 

г. и изменена със Заповед № 09/05.08.2020 г., да запознае присъстващите членове на УС 

на МИГ Бяла Слатина с Оценителния доклад от работата на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и резултатите от извършената 

оценка.  

Г-жа Първанова представи списъка на постъпилите 14 бр. проектни предложения в 

рамките на първия краен срок /30.06.2020 г./ по процедура BG06RDNP001-19.265, както 

следва:  

№ Номер на ПП Наименование на проекта 
Дата и час на 

регистрация 
Кандидат 

1 
BG06RDNP001-

19.265-0001 

Инвестиция в предоставяне  

на  иновативна услуга за 

населението на  Бяла 

Слатина 

26.06.2020 г. 

14:25 ч. 

„АУТОФИКС“ 

ЕООД 

2 
BG06RDNP001-

19.265-0002 

Повишаване на 

конкурентоспособността на 

микропредприятие от 

територията на МИГ Бяла 

Слатина чрез 

26.06.2020 г. 

15:39 ч. 

„ФИЛИПОВСКИ“ 

ЕООД 
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модернизиране и 

оборудване на съществуващ  

производствен цех-

работилница в УПИ XXVI-

2314, кв.123 по плана на гр. 

Бяла Слатина 

3 
BG06RDNP001-

19.265-0003 

Създаване и развитие на 

ново предприятие на 

територията на „МИГ Бяла 

Слатина“ и разкриване на 

нови работни места в 

сферата на услугите - земни 

работи 

29.06.2020 г. 

16:23 ч. 

„ХЕПИ СТРОЙ 

20“ ЕООД 

4 

BG06RDNP001-

19.265-0004 

Повишаване на 

конкурентоспособността на 

местната икономика  и 

предоставяне на услуги на 

населението от територията 

на МИГ Бяла Слатина чрез 

изграждане и оборудване на 

търговски обект в УПИ 

XIX-1006, кв.81 по плана на 

гр. Бяла Слатина 

29.06.2020 г. 

18:31 ч. 

„АНИ - БЕЛ 05“ 

ЕООД 

5 

BG06RDNP001-

19.265-0005 

Инвестиция в оборудване 

на пункт  за  ГТП  на СТС 

АУТО“ ЕООД – гр.Бяла 

Слатина 

29.06.2020 г. 

21:23 ч. 

„СТС Ауто“ 

ЕООД 

6 

BG06RDNP001-

19.265-0006 

Модернизиране на 

автосервизна база на  

„Ралчев-син“ ЕООД – 

гр.Бяла Слатина 

30.06.2020 г. 

12:39 ч. 

„РАЛЧЕВ-

СИН“ЕООД 

7 

BG06RDNP001-

19.265-0007 

Модернизиране на 

офталмологичната 

медицинска практика на ЕТ 

„Д-Р ПРАМАТАРОВА - 

ЮЛИЯ ИВАНОВА” 

30.06.2020 г. 

13:08 ч. 

ЕТ „Д-Р 

ПРАМАТАРОВА 

- ЮЛИЯ 

ИВАНОВА” 

8 

BG06RDNP001-

19.265-0008 

Предлагане на услуги от 

„УИНГС“ ЕООД на 

територията на Бяла 

Слатина 

30.06.2020 г. 

13:46 ч. 
„УИНГС“ ЕООД 
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9 
BG06RDNP001-

19.265-0009 

Модернизация на Автогара 

- Бяла Слатина 

30.06.2020 г.  

14:17 ч. 

„АВТОГАРА - 

ТРАНС“ ООД 

10 

BG06RDNP001-

19.265-0010 

Извършване на ремонтни 

дейности на транспортната 

база на фирма ЕТ “БОЖИ 

ДАР ТРАНС-БИСЕР 

МАНЕВ” 

30.06.2020 г. 

14:42 ч. 

ЕТ “БОЖИ ДАР 

ТРАНС-БИСЕР 

МАНЕВ” 

11 

BG06RDNP001-

19.265-0011 

Изграждане на 

многофункционална зала в 

УПИ IX-1006, кв.61 по 

плана на гр. Бяла Слатина 

за предоставяне  на 

иновативни услуги на 

населението от територията 

на МИГ Бяла Слатина 

30.06.2020 г. 

15:06 ч. 

“ПОПОВИ 2014” 

ЕООД 

12 
BG06RDNP001-

19.265-0012 

Пускане в експлоатация на 

Естетичен център 

30.06.2020 г. 

15:22 ч. 

„АЛЕКСДЕНИ“ 

EOOД 

13 

BG06RDNP001-

19.265-0013 

Технологично оборудване 

на цех за чаши и опаковки 

на „Ивитрейд“ ЕООД - с. 

Габаре, общ. Бяла Слатина 

30.06.2020 г. 

15:29 ч. 

ИВИТРЕЙД 

ЕООД 

14 
BG06RDNP001-

19.265-0014 

Студио за реклама и дизайн 

– Бяла Слатина 

30.06.2020 г. 

17:13 ч. 

ТУИНИКС-ПМ 

ООД 

 

Тя поясни, че работата на КППП по оценката на проектите на етап „Административно 

съответствие и допустимост“ е стартирала на 01.07.2020 г. и е продължила до 

14.08.2020 г., като системата ИСУН 2020 автоматично е генерирала разпределението на 

ОАСД на съответните оценители.  

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

процедурата документи и информация на етап АСД са установени пропуски и 

несъответствия по всички подадени проектни предложения, за които на 23.07.2020 г. са 

изпратени уведомителни писма в ИСУН 2020 за отстраняване на констатираните 

нередовности. В резултат на изпратените уведомителни писма за отстраняване на 

нередовности чрез ИСУН 2020, в указания срок от 7 дни са постъпили отговори от 13 

от кандидатите. Г-жа Първанова информира членовете на УС, че в системата ИСУН 

2020 не е постъпил отговор, съдържащ документи и информация, необходими за 

отстраняване на констатирани нередовности от кандидат „ХЕПИ СТРОЙ 20“ ЕООД, 

ЕИК: 206104342 за проектно предложение BG06RDNP001-19.265-0003 с наименование 

„Създаване и развитие на ново предприятие на територията на „МИГ Бяла Слатина“ и 

разкриване на нови работни места в сферата на услугите – земни работи“ и поясни, че 
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на основание непредставяне на изискана пояснителна информация и документи, 

Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ е прекратила производството 

по отношение на кандидата „ХЕПИ СТРОЙ 20“ ЕООД. 

Г-жа Първанова разясни, че по време на оценката на проектните предложения на етап 

„Административно съответствие и допустимост“ е извършвана проверка на място на 

кандидати „ФИЛИПОВСКИ“ ЕООД, „АНИ - БЕЛ 05“ ЕООД, „АВТОГАРА – ТРАНС“ 

ООД, ЕТ „БОЖИ ДАР ТРАНС-БИСЕР МАНЕВ“ и „ПОПОВИ   2014” ЕООД на 

30.07.2020 г., тъй като са заявени разходи за СМР. 

Г-жа Първанова уведоми, че след обстоен преглед на постъпилите отговори от страна 

на кандидатите, от оценителите се установи необходимост от осъществяване на втора 

допълнителна комуникация с част от кандидатите. С оглед наближаващия срок за 

приключване на работата на оценителите, Председателят на КППП докладва пред УС 

на МИГ за необходимостта от удължаване на регламентирания в чл. 44, ал. 1 от 

Постановление № 161 от 4 юли 2016 г. срок от 30 работни дни за работа на КППП, за 

което Заповед № 05/01.07.2020 г. за определяне на Комисия за подбор на проектни 

предложения е изменена със Заповед № 09/05.08.2020 г. и на 05.08.2020 г. са изпратени 

уведомителни писма в ИСУН 2020 до 8 от кандидатите за отстраняване на 

констатирани нередовности. Г-жа Първанова уточни, че поради технически проблем и 

невъзможност от страна на оценителя да прекъсне оценката на проектно предложение с 

реф. № BG06RDNP001-19.265-0009, на 06.08.2020 г. е изпратена комуникация за 

отстраняване на нередовности до кандидат „АВТОГАРА – ТРАНС“ ООД. 

След обстоен преглед на постъпилите отговори от страна на кандидатите и след 

попълване на оценителните листи от назначените външни експерт-оценители, 

включени в КППП, 10 бр. проектни предложения са допуснати до следващия етап на 

оценка - „Техническа и финансова оценка“, като на 14.08.2020 г. системата ИСУН 2020 

автоматично е генерирала разпределението на ТФО.  

От представената информация стана ясно, че по време на своята работа, КППП е взела 

общо 11 бр. решения, които са описани в Протокол № 2/14.08.2020 г. от работата на 

КППП на етап АСД и Протокол № 3/17.08.2020 г. от работата на КППП на етап ТФО. 

На етап ТФО, проектните предложения, които са получили одобрение за финансиране 

от оценителите са 10 на брой, за които общата стойност на БФП (75%) възлиза на 

633 490,46 лв., съфинансирането от страна на кандидатите (25%) е в размер на 211 

163,49 лв. а общият размер на допустимите разходи по проектите 844 653,95 лв.  

Остатъчният ресурс по процедурата е в размер на 166 509,54 лева. 

След което, г-жа Запринова представи подробно информацията по отделните 

приложения към Оценителния доклад, а именно:  

1. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по 

реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да 

бъде предоставена за всяко предложение; 
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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. 

 

2. Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране; 

3. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им; 

4. Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения; 

5. Заповед за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения; 

6. Декларации по чл. 16, ал. 4 от ПМС № 162/2016;  

7. Разяснения, които са предоставяни на кандидатите преди подаването на 

проектните предложения, както и кореспонденцията, водена с кандидатите по време на 

оценителния процес; 

8. Оценителни листи от всеки етап на оценката; 

9. Протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в 

съответния етап на оценка лица.  

По така представената подробно информация и след разглеждане на Оценителния 

доклад и приложенията към него, беше дадена възможност членовете на УС за мнение 

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 процедура № BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

 

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 и резултатите от приключилата оценка на 

подадените проектни предложения в рамките на първия краен срок за кандидатстване 

17:30 ч. на 30.06.2020 г. по процедура № BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 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 Оценителен 

доклад от работата на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“. 
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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: /П; П/ 

Иво Цветков:  

 

  

ПРОТОКОЛЧИК: /П/ 

Милена Петрова  


