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ПРОТОКОЛ № 04 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  

НА  

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 

гр. Бяла Слатина, 06 Ноември 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 откри извънредното 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 – 21. 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 членове-

физически и юридически лица, присъстват 21, 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 21 членове, както следва: 

 

Членове на КВО: 

 

1. Училищно настоятелство при НУ „Христо Смирненски“, представлявано от 

законния си представител Данаил Йолов; 

2. Сдружение “Ентусиазъм”, представлявано от законния си представител 

Йордан Йорданов; 

3. Сдружение “Футболен клуб Любимец Търнава”, представлявано от законния 

си представител Борислав Мотовски; 

4. Сдружение “Различни, но ръка за ръка”, представлявано от законния си 

представител Иван Ценов; 

5. Сдружение „Първи юни“, представлявано от законния си представител 

Наталия Костадинова; 

6. Народно читалище „Напредък-1898“, представлявано от законния си 

представител Габриела Раловска; 

7. Сдружение „Спортен клуб по силов трибой, културизъм, фитнес и вдигане на 

тежести Чавдар“, представлявано от законния си представител Петьо Шишков; 
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8. Сдружение „Сдружение за подпомагане и развитие на младежка заетост и 

ценности“, представлявано от законния си представител Веселка Борисова; 

9. Сдружение „Етника“, представлявано от законния си представител Митко 

Кунев; 

10. Милена Петрова; 

11. Сдружение “Майчин център Алтернатива”, представлявано от законния си 

представител Мирена Бочева; 

12. Църковно настоятелство при храм “Успение Богородично”, представлявано 

от Тодор Дудов; 

13. “ДС Комерсиал” ЕООД, представлявано от Веселин Трайков; 

14. “Венира” ООД, представлявано от Радослав Цветков; 

15. “Скреж 2009” ЕООД, представлявано от Евгени Асенов; 

16. “АПЕ 2001” ООД, представлявано от Първан Първанов; 

17. “М-Караджови” ЕООД, представлявано от Манол Караджов; 

18. “Ралчев-син” ЕООД, представлявано от Милен Ралчев; 

19. Таня Николова Петкова - ВЛ; 

20. ЗП Маргарита Боиева Колавери; 

21. ЗП Милчо Първанов Данов. 

 

На Общото събрание на Сдружение “МИГ Бяла Слатина” присъстват и следните 

членове на екипа – г-жа Сашка Първанова – експерт СВОМР, г-жа Цветина Запринова 

– технически асистент и г-жа Цветанка Данова - счетоводител. 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  -   21,  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. Вземане на решение за промяна в Стратегията за ВОМР по отношение на 

финансовите й параметри и мониторинговите индикатори за резултат; 
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2. Организационни въпроси. 

 

След представяне на дневния ред, водещият събранието дава думата за допълнения 

и изказвания. Такива не постъпиха. 

 

Следва гласуване за приемане на дневния ред: 

ЗА  -  21,  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 Иво Цветков представи информация за напредъка 

по изпълнението на мерките от СВОМР след осъществените приеми на проектни 

предложения от подписване на Споразумението до момента. Той сподели, че 

обощените данни сочат за активност и интерес от страна на кандидатите по част от 

мерките – предимно 6.4 и 4.1, докато по други мерки не е наличен такъв и  

първоначално идентифицираните страни отказват да участват по различни причини.   

След което, г-н Цветков даде думата на г-жа Сашка Първанова – експерт по 

прилагането на СВОМР – за подробно представяне и запознаване с конкретни данни. 

Г-жа Първанова обясни, 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 определени финансовите параметри по всяка една от мерките, на база извършените 

през 2016 г. анализи и проучвания. Тя поясни, че половината финансов ресурс по 

ПРСР, в размер на 1 623 700 лв., е насочен към земеделските производители – за 

развитие на земеделски и неземеделски дейности, като най-голям дял е отделен за 

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (27.27%), следван от 

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (23.52%) и Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ (4.56%).  

Също така, на база извършена вътрешна оценка и мониторинг по изпълнението на 

тези 3 мерки /6.4, 4.1 и 4.2/, направена от екипа на МИГ, сочи, че заинтересованите 

групи на територията на МИГ са се възползвали от отворените приеми на проекти, с 

изключение на тези по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка /маркетинг на 

селскостопански продукти“. Представителите на стопанския сектор, свързан с 

преработката на продукти, проявават слаб интерес за участие по мярката, а тези, които 

са участвали с проектни предложения нямат капацитет да се справят. 
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Като потвърждение за липсата на интерес от потенциални кандидати, Г-жа 

Първанова изтъкна, че независимо от проведените информационни кампании и 

разяснителни обучения с кандидатите по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка 

/маркетинг на селскостопански продукти“, след 2 осъществени процедури, към 

момента няма одобрени проекти.  

По отношение на публичните мерки - 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ 

и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържането, възстановяване и 

подобряване на културното и природно наследство“, събраните и обобщени данни от 

екипа на МИГ показват, че изпълнението на мярка 7.2 е почти на 100%, за разлика от 

мярка 7.6, по която след 2 отворени приема, не е постъпило нито едно проектно 

предложение. Също така, от страна на публичния сектор се наблюдава проектна 

готовност за кандидатстване с още проектни предложения, в случай на наличен 

финансов ресурс.  

Г-жа Първанова добави, че и по двете мерки – 4.2 и 7.6, по които към момента 

няма одобрени проектни предложения, са проведени консултации със заинтересованите 

лица, но те са на мнение, че дори и да има бъдещи приеми по тях, няе възнамеряват да 

подготвят и да участват с проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина.  

Във връзка с така представените подробни данни, г-н Иво Цветков обясни пред 

членовете на УС, че в тази ситуация и за да не се губи време в отваряне на нови приеми 

е наложително да се инициира Искане за промяна на СВОМР по отношение на 

финансовите й параметри и мониторинговите индикатори. Той представи предложение 

за прехвърлянето на финансови средства, съгласно чл.39, ал.1, т.3 и т.4 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., което се изразява в следното: 

1. Прехвърляне на финансовия ресурс от мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържането, възстановяване и подобряване на културното и природно 

наследство“ в размер на 50 000 лв. по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, 

при което общият размер на финансовата помощ по мярката от 1 240 000 лв. става 1 290 

000 лв.  

2. Прехвърляне на финансовия ресурс от мярка 4.2 „Инвестиции в преработка 

/маркетинг на селскостопански продукти“ в размер на 133 700 лв. по мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, при което общият размер на 

финансовата помощ по мярката от 800 000 лв. става 933 700 лв.  

3. Промяна на мониторинговите индикатори за резултат в резултат от промяната 

на финансовите параметри по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка /маркетинг на 
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селскостопански продукти“, мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаб инфраструктура“ и мярка 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържането, възстановяване и подобряване на културното и 

природно наследство“. 

След което, г-н Иво Цветков даде думата за въпроси и изказвания от страна на 

членовете на КВО. По време на дискусията, не постъпиха други предложения и се 

пристъпи към гласуване на предложението.  

 

Следва гласуване: 

ЗА  -  21,  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“, като се запозна с представената информация и взе предвид изнесените данни 

за необходимостта от прехвърляне на средства до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР 

бюджет по подмярка 19.2, ОДОБРЯВА промяна на СВОМР по отношение на 

финансовите й параметри и мониторинговите индикатори за резултат, както следва: 

1. Прехвърляне на финансовия ресурс от мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържането, възстановяване и подобряване на културното и 

природно наследство“ в размер на 50 000 лв. по мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаб инфраструктура“, при което общият размер на финансовата помощ по 

мярката от 1 240 000 лв. става 1 290 000 лв. 

2. Прехвърляне на финансовия ресурс от мярка 4.2 „Инвестиции в преработка 

/маркетинг на селскостопански продукти“ в размер на 133 700 лв. по мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, при което общият размер 

на финансовата помощ по мярката от 800 000 лв. става 933 700 лв. 

3. Промяна на мониторинговите индикатори за резултат в резултат от промяната 

на финансовите параметри по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка /маркетинг 

на селскостопански продукти“, мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ и 

мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържането, 

възстановяване и подобряване на културното и природно наследство“. 

 

 



       
________________________________________________________________________________________     

„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. 

 

Поради изчерване на дневния ред г-н Иво Цветков закрива Общото събрание. 

 

 

06.11.2020 г.                                                 

гр. Бяла Слатина 

                                                                          Протоколчик: /П/ 

                                                                                                            /Габриела Раловска/     

 

       

       Водещ на събранието: /П; П/  

              /Иво Цветков/ 


