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ПРОТОКОЛ № 01/06.01.2021 г. 
от 

проведено заседание на Управителен съвет на 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 

 

Днес, 06.01.2021 г. /сряда/ от 10:00 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 в рамките на втори краен срок по процедура № BG06RDNP001-

19.417 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 оценка на постъпилите 

общо 6 бр. проектни предложения в рамките на втория прием по мярка 4.1 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 № 11/17.11.2020 

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 

BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ и резултатите от извършената оценка.  

Г-жа Първанова представи списъка на постъпилите 6 бр. проектни предложения в 

рамките на втория краен срок /16.11.2020 г./ по процедура BG06RDNP001-19.417, както 

следва:  

№ Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат 
Дата и час на 

регистрация 

1. 
BG06RDNP001-

19.417-0004 

„Закупуване на земеделска 

техника за повишаване на 

селскостопанската 

производителност, обем на 

продукцията и по-ефективно 

използване на ресурсите в 

стопанство от територията на 

МИГ Бяла Слатина“ 

„ЗЕТА“ ООД 
11.11.2020 г. 

16:47 ч. 

2. 
BG06RDNP001-

19.417-0005 

„Инвестиция за подобряване на 

капацитета на стопанството на 

ЗС Константин 

Костов 

16.11.2020 г. 

13:44 ч. 
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земеделски стопанин  

Константин Костов“ 

3. 
BG06RDNP001-

19.417-0006 

„Подобряване на капацитета  на 

НТД – 2018“ ООД, - гр.Бяла 

Слатина  за отглеждане на 

овощни сливови насаждения“ 

„НТД-2018“ ООД 
16.11.2020 г. 

15:23 ч. 

4. 
BG06RDNP001-

19.417-0007 

„Инвестиции за модернизация 

на стопанството на млад 

земеделски стопанин Ангел 

Христов” 

ЗС АНГЕЛ 

АСЕНОВ 

ХРИСТОВ 

16.11.2020 г. 

16:10 ч. 

5. 
BG06RDNP001-

19.417-0008 

„Изграждане на стопанска 

сграда – краварник“ 

ЗП Христина 

Димитрова 

Янкова 

16.11.2020 г. 

16:28 ч. 

6. 
BG06RDNP001-

19.417-0009 

„Подкрепа за модернизация на 

земеделското стопанство на 

млад земеделски стопанин 

Ивелин Богданов“ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНИН 

ИВЕЛИН 

БОГДАНОВ 

ВЪЛЧКОВ 

16.11.2020 г. 

17:15 ч. 

 

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

съответствие и допустимост“ е стартирала на 17.11.2020 г. и е продължила до 

29.12.2020 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 07.12.2020 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 

всички кандидати.  

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 „НТД-2018“ ООД и ЗП Христина Димитрова Янкова на 08.12.2020 г., тъй 

като са заявени разходи съответно за трайни насаждения (отглеждане на овощни 

сливови насаждения) и 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. На 18.12.2020 г. са изпратени 

уведомителни писма в ИСУН 2020 до 5 от кандидатите за отстраняване на 

констатирани нередовности. 
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След обстоен преглед на постъпилите отговори от страна на кандидатите и след 

попълване на оценителните листи от назначените външни експерт-оценители, 

включени в КППП, 5 бр. проектни предложения са допуснати до следващия етап на 

оценка - „Техническа и финансова оценка“, като на 29.12.2020 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 8 бр. решения, които са описани в Протокол № 2/29.12.2020 г. от работата на 

КППП на етап АСД и Протокол № 3/30.12.2020 г. от работата на КППП на етап ТФО. 

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

от оценителите са 5 на брой, за които общата стойност на БФП (50%) възлиза на 

270 903,94 лв., съфинансирането от страна на кандидатите (50%) е в размер на 

270 903,95 лв. а общият размер на допустимите разходи по проектите е 541 807,89 лв.  

Остатъчният ресурс по процедурата е в размер на 71 933,00 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; 

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. 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 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 в рамките на втория краен срок по процедура № BG06RDNP001-19.417 

МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. 

 

След проведеното гласуване: 

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

взе следното  
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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 втория краен срок за кандидатстване 

17:30 ч. на 16.11.2020 г. по процедура № BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 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 № 

BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“. 

 

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  


