
 
 

Сдружение  
„Местна инициативна група Белене-Никопол” 

гр. Белене, п.к. 5930, пл. „България” № 1, ет. 1  
 

 
Протокол № 14/24.09.2019 г.  

 
от проведено  заседание на Колективния управителен орган 

 
 

 
Днес, на 24.09.2019 г., от 15:00 часа, в зала № 26 в сградата на Общинска 

администрация – Белене, се проведе заседание на УС на Сдружението. 
 
На заседанието присъстваха 6 членове на КУО, както следва: 

                1. Наташа Георгиева – Секретар на НЧ „Виделина 1897 г.” и 
                    Председател на УС 
                2. Ралица Маринова – Председател на НЧ „Напредък – 1871”; 

       3. Турай Татарлъ – Управител на „Елиа Милк“ООД 
                4. Милен Иванов – земеделски производител; 
                5. Пламен Дулев – земеделски производител. 

 
и 3 гости: 
1. Димитрина Проданова – Изпълнителен директор 
2. Малинка Пангестрова – Технически сътрудник 
3. Иваничка Иванова – Счетоводител 

 
Заседанието се проведе при следния дневен ред: 
1. Избор на водещ и протоколчик; 
2. Гласуване и приемане на Индикативната годишна работна програма за 

приемите по мерките от Стратегията за ВОМР за 2020; 
3. Гласуване и приемане на промяна в размера на основната работна заплата 

на Изпълнителния директор на Сдружението; 
4. Разглеждане на проект за Бюджет на Сдружението по подмярка 19.4 за 

2020 година;   
5.   Други. 

 
                  
                                                По т. 1 от Дневния ред: 

 
За водещ на заседанието беше предложена г-жа Наташа Георгиева. 

УС прие предложението. 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
 
              За протоколчик на заседанието беше предложена Малинка Пангестрова. 
УС прие предложението. 
 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 



 
 
 

 
                                                   По т. 2 от Дневния ред: 
 
          Г-жа Георгиева  представи изготвения от екипа на МИГ Индикативен график за прием на 
проектни предложения към мерките от СВОМР за 2020г. и срокът, в който те ще са отворени за 
кандидатстване. 

Г-жа Георгиева представи графика и обоснова неговото съдържание с: 
1. За  мерките - 4.2, 7.5, 1.3, 8.1 от СВОМР – поетапна подготовка на насоките за всяка 

една от тях посредством отчитането на евентуален срок, в който ще бъде одобрен 
бюджетът за следващата календарна година /поради необходимостта от провеждане 
на информационна кампания, обучения, заплащане на оценители и т.н/, регулярно 
разпределение на ангажиментите за 2020 г 

Поради всичко по-горе г-жа Георгиева направи предложение и за продължителността на 
прием на проектни предложения: 

1. За мерки 1.3, 4.2, 7.5 и 8.1 от ПРСР – прием от около 1 календарен месец; 
2. За мерки 1.3, 4.2, 7.5  и 8.1 – стартиране и на втори прием на проектни предложения 

през месеците септември - октомври, който да приключи в началото на 2021 година 
/следното при наличие на остатъчен финансов ресурс след реализиран първи прием/. 

С това г-жа Георгиева приключи своето изказване и  даде думата на останалите членове 
на КУО за мнение, предложения и изказвания. 

 Няма изказвания. 
 Следва гласуване: 
 
 
 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 
 
 

РЕШЕНИЕ № 45: КУО реши: 
1. Приема Индикативен график за прием на мерките от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Белене-
Никопол“ за 2020 година; 

2. Индикативният график включва прием по всички мерки от Стратегията при следния 
график: 

2.1. Подмярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски 
стопанства“ – месец април; 

2.2. Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – 
първи прием приключва февруари 2020 г., втори прием – май - юни 2020 г.; 

2.3. Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ – първи 
прием – февруари - март, втори прием – стартира септември 2020 г., приключва 
октомври 2021 г.; 

2.4. Подмярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ – първи прием 
– май - юни, втори прием – стартира октомври  2020 г., приключва ноември 2020 г.; 

Възлага на Председателя на УС последващи действия по съгласуване на графика за 
Управляващите органи на финансиращите програми, последващото му публикуване на 
електронната страница на Сдружението, както и по неговото изпълнение. 
 
 
                                                   По т. 3 от Дневния ред: 



          Г-жа Георгиева направи предложение за актуализиране на размера на работната заплата 
на Изпълнителния директор на МИГ поради обвързаността на възнаграждението по договор с 
минималната работна заплата в страната. 

РЕШЕНИЕ № 46: УС прие предложението за актуализиране на работната заплата на 
Изпълнителния директор на МИГ. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 По т. 4 от Дневния ред: 

             Г-жа Георгиева даде думата на г-жа Иванова-счетоводител в административния екип на 
сдружението да представи изготвения проект на Бюджет на Сдружението за 2020 г., който да 
бъда финансиран по подмярка 19.4 от ПРСР. Същият следва да бъде изпратен за одобрение от 
УО на ПРСР до 30.09.2019 г.   

Г-жа Иванова представи обосновка на всички предложени бюджетни пера, включително 
по отношение размера на финансовите средства. 

След изказването й г-жа Георгиева даде думата на останалите членове на КУО за 
мнения, изказвания и предложения. 

Няма изказвания. 
Следва гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

РЕШЕНИЕ № 47: На основание чл.12, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2016 г., КУО реши: 
1. Одобрява Планираните дейности и разходи за 2020 година на Сдружение „Местна

инициативна група Белене-Никопол“, финансирани чрез подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от
ПРСР 2014-2020 г. ;

2. Възлага на Председателя на УС последващи действия.

 По т. 5 от Дневния ред: 

Г-жа Георгиева обяви, че няма постъпили други предложения за гласуване на провеждащото се 
събрание на КУО на Сдружението и поради изчерпване на дневния ред закри заседанието. 

Членовете на Управителния съвет приеха без забележки изготвените материали. 

Протоколчик:………………   Председател на УС:………………. 


