Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС
№ 12-ВОМР/ 12.07.2018г.
Гр.Лясковец
Днес, 12.07.2018г., във временния офис на МИГ в гр. Лясковец се състоя заседание на
УС при следния Дневен ред:





Дата: 12 юли 2018г., четвъртък
Час: 16.00ч.
Място: временен офис на МИГ в град Лясковец, Читалище „Напредък“
Дневен ред:

1.Вземане на решение за обявяване на Конкурс за налични свободни позиции в МИГ:
технически асистент и експерт по прилагане на СВОМР.
-докладва: М.Маринова
2.Докладване на напредъка в прилагането на СВОМР за първо шестмесечие на 2018г.
-докладва: М.Петкова
3.Докладване и одобрение на дейности и разходи в Заявка за плащане за първо
шестмесечие на 2018г.
4.Други
В Заседанието участие взеха следните Членове на УС, редовно поканени и уведомени:
-д-р Ивелина Гецова: да
-Красимира Желязкова: да
-Антоанета Чукурова: да
-Мариела Терзиева: да
-Пламен Пенчев: да
-Петър Тахрилов: да
-Денчо Димов: не
Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 6 члена.
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На заседанието присъстват без право на глас:
-Мария Маринова, Изп. директор на МИГ;
-Мария Петкова, Експерт на МИГ
Заседанието стартира навреме както следва:
 По т.1. от Дневния ред, а именно- Вземане на решение за обявяване на Конкурс за
налични свободни позиции в МИГ: технически асистент и експерт по прилагане на
СВОМР.
-докладва: М.Маринова
Персоналът на МИГ се състои от изпълнителен директор, експерт по прилагане на
Стратегията за ВОМР и техн. асистент, отговарящи на изискванията в Наредба
№22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР):
-

Изпълнителен директор: Мария Маринова;
Експерт по прилагане на стратегията: Мария Петкова;
Технически сътрудник: Силвия Иванова;

При разработване на Мултифондова стратегия за местно развитие е предвидено екипът на
МИГ да се състои само от 2-ма служители: изпълнителен директор на МИГ и експерт по
прилагане на Стратегията на МИГ.
След като вече МИГ е одобрен, при преглед на дейностите, които ще извършва МИГ с
Решение №1/01-ВОМР/ 19.10.2016г. на Управителния съвет на МИГ е определено щатно
разписание на служителите на МИГ съгласно Кодекса на труда в размер на 2 броя
служители на пълен работен ден и 0.5 бр. служител, на половин работен ден.
Необходимостта от допълване екипа на МИГ, който беше планиран да се състои от 2-ма
служители с Технически сътрудник се изразяваше в следното:
-техническият сътрудник осъществява ежедневна техническа подкрепа при осъществяване
дейността на МИГ, съгласно разписаните процедури в самата Стратегия и свързани с
документооборота и изпълнението на дейности към СМР, ще оформя, класифицира,
съхранява и архивира документи, свързани с дейността на МИГ по прилагане на СМР, ще
отговаря за входящата и изходящата кореспонденция на МИГ, получена лично, по пощата,
на електронния адрес на МИГ или по факс като: приема, регистрира, класифицира,
обработва, съхранява и информира незабавно изпълнителния директор или всеки друг
адресат от екипа за прилагане на СМР за всяка входяща кореспонденция, като отговаря за
своевременното изпращане, регистриране и архивиране на изходящата кореспонденция.
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Със Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи на МИГ за 2018г. с вх.№1919-2-01-29/02.10.2017г.МИГ е поискал в екипа на МИГ да бъде включен експерт по
прилагане на СВОМР на 0.5 бр. служител, на половин работен ден.
Експертът по прилагане на СВОМР - на 0.5 бр. служител, на половин работен ден е
одобрен от УО на ПРСР.
МИГ следва да обяви конкурс за следните свободни длъжности в екипа на МИГ:
-Експерт по прилагане на СВОМР - на 4 часов работен ден;
-Технически сътрудник - на 4 часов работен ден, временно, по заместване, тъй като
настоящият технически сътрудник – Силвия Иванова е в платен отпуск по майчинство.
 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в
нормативните актове: Експерт по прилагане на СВОМР - на 4 часов работен ден:
-

-

Завършено висше образование – най-малко степен „Бакалавър:;
Общ професионален стаж – най-малко 2 години;
Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други
международни донори, и наличие на най-малко 1 г. ;
Добро познаване на Програмата за развитие на селските районни 2014-2020 год. и
ОПРЧР;
Мотивация и познаване на територията на МИГ, местните общности и подхода
ВОМР (подходи за местно развитие);
Комуникативност и способност за работа в екип;
Разбиране за конфиденциалност и лоялност;
Добра компютърна грамотност- Microsoft Office word, Microsoft Office exel;
Microsoft OfficePower point.
Кандидатът не е член на КВО (Общо събрание на МИГ);
Кандидатът не е свързано лице с член на КВО (Общото събрание на МИГ) по
смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговски закон;
Кандидатът не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на
централната или териториалната администрация на изпълнителната власт или на
публично лице;
Кандидатът следва да отговаря на условията на чл.12, ал.3 от Наредба
22/14.12.2015г. на МЗХГ 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 Програма за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020".

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в
нормативните актове: технически сътрудник/асистент в офис на МИГ - на 4 часов
работен ден:
- Минимално образователно равнище – висше степен „бакалавър”;
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-

Професионален/ трудов опит: минимум две години.
Компютърна компетентност – MSOffice, Internet.
Предишен опит в осъществяване на проекти, финансирани от национални и
европейски фондове и програми е желателен.
Ниво на чуждо езикова подготовка: Добро владеене на английски език е
предимство.
способност да работи конструктивно като формален член на екип;
способност да планира, организира и контролира собствената си работа
способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите
комуникативност,
стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал
лоялност, коректност и добронамереност

Срокът на конкурса следва да бъде :
 Начало: 16.07.2018г.
 Край: 16.08.2018г., 17.00ч.
 Начин на подаване на документите: по ел. поща –сканирани или на „хартия“ в
офиса на МИГ.
 Начин на подбор: по документи и с Решение за избор от УС.
 Сключване на трудов договор: след одобрение на кандидата от УО на ПРСР.
Няма дискусия по така предоставената информация.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №01/Протокол 12-ВОМР/ 12.07.2018г.
Да бъде обявен Конкурс за заемане на свободни позиции в екипа на МИГ на 4-часов
работен ден : експерт по прилагане на СВОМР и технически сътрудник/асистент. Възлага
на Председателя на УС да издаде Заповед за обявяване и провеждане на конкурса с
параметрите, обявени в настоящата точка от Дневния ред.
Гласуване: кворум – 6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за обявяване на Конкурс за свободни
позиции в екипа на МИГ на 4-часов работен ден : експерт по прилагане на СВОМР и
технически сътрудник/асистент.
По т.2. от Дневния ред, а именно- Докладване на напредъка в прилагането на СВОМР за
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първо шестмесечие на 2018г.
-докладва: М.Петкова
Дейности, свързани с управление на стратегията:
За прилагане на одобрената Стратегия за ВОМР, МИГ организира нейното изпълнение при
спазване на нормативните изисквания и договорните си задължения към финансиращите
институции. В тази връзка Миг е разработил, а УС и ОС са съгласували/приеми/ одобрили
следните приложими вътрешно-нормативни документи:
- Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2018г.;
- Индикативна годишна програма за отваряне на прием по мерките от Стратегията за
2018г. ;
- ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ ПОДБОР НА
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ВОМР;
- Правила за работа на КППП за процедура BG05M9OP001-1.030 за Мярка МИГ03 "Подобро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и
Стражица";
- Правила за работа на КППП за процедура № BG05M9OP001-2.14 - Мярка МИГ04
„Социални иновации за активно социално включване”;
- Вътрешен ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани
от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР, в изпълнение на подхода
Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ;
- Правила за работа на КППП за процедура №BG06RDNP001-19.007, Мярка МИГ01
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и
природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на
специфичната местна идентичност и местната култура”
- Годишен план за дейността на МИГ за 2018г.;
- Годишен финансов план на МИГ за 2018г.;
- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ за 2018г.;
- Процедура и правила за документооборота и съхранението на информация на МИГ за
2018г.;
- Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2018г.;
- Изготвен и одобрен от Общото събрание на МИГ е Годишен доклад 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 Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.;
- ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2018
ГОДИНА;
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-

Изготвен и одобрен от Общото събрание на МИГ е Годишен доклад по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие”;
Извършена е пререгистрация на МИГ в Агенция по вписванията“;
Подготвена е Заявка за авансово плащане за 2018г.;
Извършено е съгласуване на процедурите по възлагане на планирани дейности с ДФЗРА;
Разработени и съгласувани са документи за провеждане на процедури по възлагане
съгласно ЗОП;
Дейности по прилагане на СВОМР, свързани с УС, ОС и КС на МИГ:

-Издадени 22 на брой заповеди на Председателя на УС на МИГ. Заповедите са
публикувани в Електронен регистър на интернет –сайта на МИГ;
-Проведени 11 на брой заседания на УС на МИГ. Протоколите от проведените заседания
са публикувани в Електронен регистър на интернет –сайта на МИГ;
-Проведени 2 на брой заседания на УС на МИГ. Протоколите от проведените заседания са
публикувани в Електронен регистър на интернет –сайта на МИГ;
-Свикани и проведени 3 на брой Общи събрания на МИГ. Протоколите от проведените
Общи събрания са публикувани в Електронен регистър на интернет –сайта на МИГ;
-Създадени електронни регистри с взети Решения от УС на МИГ и ОС на МИГ;
Във връзка с управление на стратегията са ползвани счетоводни услуги - непреки разходи
по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХ.
Подготвени и изпълнени са следните договори за:
Доставка на телекомуникационни услуги с БТК ЕАД № 27/11.2017/730002350319
от 27.11.2017 г.
Доставка на интернет с „Телнет“ ООД № 96017 от 16.01.2017 г.;
Пощенски услуги с „Български пощи“ ЕАД № 308 от 15.12.2017 г.;
Поддръжка на счетоводен софтуер с "Римсофт-7" ЕООД от 02.01.2018 г.
Договор от 02.01.2018 г. с фирма „Полипрес“ за поддръжка на страницата на МИГ;
Публикации в печатни издания с "Янтрапрес" АД от 02.01.2018 г.
Подготвен и изпратен за одобрение годишен доклад за отчитане изпълнението на
Стратегията за ВОМР за 2017 г., както и годишен доклад по Мярка 19.4.
-

Преработени са следните Насоки за кандидатстване в едно с приложимите към
тях документи:

1.МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”;
2.МИГ4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
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3.МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура„;
4. МИГ 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”;
5. МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура”;
6. МИГ01. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на
културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на
специфичната местна идентичност и местната култура”;
7. МИГ02. „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и
Стражица”;
8. МИГ05. „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в
социални предприятия“
-

Съгласувани с Министерство на финансите и подготвени за прием мерки:

1.МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на
културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на
специфичната местна идентичност и местната култура”;
2. МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура„;
-

Депозирано в УО на ПРСР Искане за промяна на Споразумение за изпълнение
на стратегията за ВОМР

Внасяне на корекции в Стратегия за ВОМР на основание Чл. 39., т.1 , 2. и т.5, Чл.40, (1) и
(2) от Наредба 22/14.12.2015г. 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г.
Промяната е във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители и отпадането на правно основание за
издаване на Наредбите по Чл.9а от ЗПЗП за прилагане на мерки и подмерки от ПРСР 20142020г. и е за мерки МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”; МИГ4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и МИГ 6.4.1.
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; както и за корекция на допусната
техническа грешка за Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
-

МИГ е подготвил и реализирал следните процедури за прием на проектни
предложения:

1.Процедура BG05M9OP001-1.030 за Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност
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на заетите в икономиката на общините
човешките ресурси“.

Лясковец и Стражица" от ОП „Развитие на

 Срок на приема : от 20.02.2.18г. до 16.04.2018 г., час: 15.00 часа.
 Цел на процедурата:
Процедурата имаше за цел да подобри работната среда в преработвателните предприятия
на територията на общините Лясковец и Стражица, чрез осигуряване на безопасни
условия на труд, подобрен здравен статус и въведени нови системи, практики и
инструменти за подобряване на организацията и условията на труд, което от своя страна
ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху
производителността на труда в предприятията.
Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила като
подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица,
вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато
работното място е извън населеното място на тяхната месторабота
 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 186 000 лева
 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 10
 Извършени етапи на оценка:
-Административно съответствие и допустимост: преминаващи етап ОАСД проекти: 9 броя;
-Техническа и финансова оценка: преминаващ етап ТФО проекти: 3 броя
 Общ брой на одобрените проекти по процедурата:3 броя
 Общ брой на отхвърлените проекти по процедурата: 6 броя
 Одобрена БФП по процедурата: 195 320.62 лева
 Недостиг на средства за БФП: 15 320.62 лева
 Етап на процедурата: изготвен и представен за одобрение пред РУО на ОПРЧР
оценителен доклад в едно с всички необходими приложения. Предстои подписван
на договори с одобрените бенефициенти до края на м.юли.
 Извършена работа от КППП № BG05M9OP001-1.030-S1: в рамките на установения
срок от 30 работни дни. (вкл. комуникация, оценка и др.)
2.Процедура BG05M9OP001-2.14 ВОМР- Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно
социално включване”от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” от ОП
„Развитие на човешките ресурси“.
 Срок на приема : от 07.02.2.18г. до 13.04.2018 г., час: 15.00 часа.
 Цел на процедурата:
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
-подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до услуги за социално
включване в общността;
-подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на
заетост на хората с увреждания,
www.eufunds.bg
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ
Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !
-предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на членове на семействата,
полагащи грижи за лицата с увреждания.
 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 500 000 лева
 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 3
 Извършени етапи на оценка:
-Административно съответствие и допустимост: преминаващи етап ОАСД проекти: 2 броя;
-Техническа и финансова оценка: преминаващ етап ТФО проекти: 2 броя
 Общ брой на одобрените проекти по процедурата:2 броя
 Общ брой на отхвърлените проекти по процедурата: 1 броя
 Одобрена БФП по процедурата: 400 068.75лева
 Остатък на средства за БФП: 99 931.25 лева
 Етап на процедурата: изготвен и представен за одобрение пред РУО на ОПРЧР
оценителен доклад в едно с всички необходими приложения. Предстои подписван
на договори с одобрените бенефициенти до края на м.юли.
 Извършена работа от КППП № BG05M9OP001-2.14 -S1: в рамките на установения
срок от 30 работни дни. (вкл. комуникация, оценка и др.)
3. Процедура: BG06RDNP001-19.007, МИГ "Лясковец-Стражица". Мярка МИГ01
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и
природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната
местна идентичност и местната култура” от ПРСР.
 Срок на приема : от 20.03.2018г. до 04.06.2018 г., час: 17.00 часа.
 Цел на процедурата:
Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни,
продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, и
традиции и др./ с цел тяхната валоризация , интегрирането им в развитието на туризма,
чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама.
Осигуряване на съпричастност на местно равнище към значението на нематериалното
културно наследство и важността на неговото взаимно признаване;
Търсене на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално
културно наследство.
 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 233 745 лева
 Брой входирани проектни предложения в ИСУН: 10
 Извършени етапи на оценка:
-Административно съответствие и допустимост: преминаващи етап ОАСД проекти: 10
броя;
-Техническа и финансова оценка: преминаващ етап ТФО проекти: 10 броя
 Общ брой на одобрените проекти по процедурата:10 броя
 Общ брой на отхвърлените проекти по процедурата: 0 броя
 Одобрена БФП по процедурата: 187 695.74 лева
 Остатък на средства за БФП: 46 049.26лева
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 Етап на процедурата: изготвяне и представяне за одобрение пред РУО на ПРСР и
ДФЗ-РА оценителен доклад в едно с всички необходими приложения. Предстои
подписван на договори с одобрените бенефициенти до края на м.юли.
 Извършена работа от КППП
№ BG06RDNP001-19.007-S1: в рамките на
установения срок от 30 работни дни. (вкл. комуникация, оценка и др.)
Отворени процедури за прием към 30.06.2018г.
Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 Срок на приема : от 22.06.2018г. до 15.09.2018 г. до 17.00 часа.
 Цел на процедурата:
Мярката осигурява инвестиции в подобряване на публичната инфраструктура, която е
основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за
осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и
съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и
социалните грижи, науката и културата, транспорта, благоустройството, физическата
култура, спорта и отдиха.
 Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 800 000 лева
Проекти подадени в МИГ (брой)

Процедура за подбор на проекти
№BG05M9OP001-1.030 за Мярка
МИГ03 "По-добро здраве и
работоспособност на заетите в
икономиката на общините Лясковец и
Стражица" на МИГ „ЛясковецСтражица“

Проекти
Проекти Одобрен
Проекти
подадени в МИГ одобрени
и
одобрени от МИГ
(сума
от МИГ проекти/б
(сума
субсидия/лева)
(брой)
юджет % субсидия/лева)

494 616.32

3

70%

195 320.62

455 177.95

2

85%

400 068.75

ОПРЧР
8 броя
Процедура: BG05M9OP001-2.014-S1,
МИГ"Лясковец-Стражица", мярка
МИГ04 „Социални иновации за
активно социално включване”
ОПРЧР
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3 броя
Процедура: BG06RDNP001-19.007-S1,
МИГ "Лясковец-Стражица". Мярка
МИГ01 „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и
природното наследство на селата.
Съхраняване, развитие и
валоризиране на специфичната местна
идентичност и местната култура”
ПРСР
10 броя

187 695.74

В процес
на оценка

Няма дискусия по така предоставената информация.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №02/Протокол 12-ВОМР/ 12.07.2018г.
Съгласува представената информация за напредъка в прилагането на СВОМР.
Гласуване: кворум – 6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за съгласуване на представената
информация за напредъка в прилагането на СВОМР.
 По т.3. от Дневния ред, а именно- Докладване и одобрение на дейности и разходи
в Заявка за плащане за първо шестмесечие на 2018г.
Във връзка с управление на стратегията са ползвани счетоводни услуги - непреки
разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХ.
Подготвени и изпълнени са следните договори за:
- Доставка на телекомуникационни услуги с БТК ЕАД № 27/11.2017/730002350319 от
27.11.2017 г.
- Доставка на интернет с „Телнет“ ООД № 96017 от 16.01.2017 г.;
- Пощенски услуги с „Български пощи“ ЕАД № 308 от 15.12.2017 г.;
- Поддръжка на счетоводен софтуер с "Римсофт-7" ЕООД от 02.01.2018 г.
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Сключени са следните граждански договори:
№
дата
име, презиме, фамилия
1 2.1.2018 Анелия Найденова Захариева
2 24.4.2018 Галина Петрова Даскалова
3 24.4.2018 Преслав Трилков Гайдарски
4 24.4.2018 Мария Йосифова Гиева
5
6
7
8
9

24.4.2018
24.4.2018
24.4.2018
24.4.2018
24.4.2018

Даниела Асенова Салкина
Йорданка Денева Андреева
Васка Никилова Каптебилова
Даниела Асенова Салкина
Севдалина Ненкова Ненкова-Митева

10 24.4.2018 Мария Йосифова Гиева
11 24.4.2018 Даниела Кръстева Бърнева
12 1.5.2018 Мария Кирилова Илчева
Гергана Бориславова Кирилова –
13 1.5.2018 Андреева
14 5.6.2018 Даниела Асенова Салкина
15 5.6.2018 Мария Йосифова Гиева
16 5.6.2018 Йорданка Денева Андреева
17
18

5.6.2018 Галина Петрова Даскалова
5.6.2018 Даниела Кръстева Бърнева

длъжност
счетоводител
оценител по РД 25/07.11.2017
оценител по РД 2/07.11.2017
оценител по РД 15/07.11.2017
пом. оценител по РД
35/20.11.2017
секретар на комисия
оценител по РД 12/07.11.2017
оценител по РД 11/07.11.2017
оценител
пом. оценител по РД
44/20.11.2017
секретар на комисия
консултант
юрист обществени поръчки
оценител по РД 11/07.11.2017
оценител по РД 15/07.11.2017
оценител
пом. оценител по РД
45/20.11.2017
секретар на комисия

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ (по чл.9., ал.2)
съгласно приложена подробна справка към Заявка за плащане за първо шестмесечие на
2018г.:
-планирани: 193981.60 лева
-усвоени: 48 228,81 лева
II. Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното
изпълнение съгласно приложена подробна справка към Заявка за плащане за първо
шестмесечие на 2018г.:
-планирани: 81590.00 лева
-усвоени: 1787.40 лева
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Няма дискусия по така предоставената информация.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №03/Протокол 12-ВОМР/ 12.07.2018г.
Одобрява представените дейности и разходи в Заявка за плащане за първо шестмесечие на
2018г.
Гласуване: кворум – 6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за одобрение на представените дейности
и разходи в Заявка за плащане за първо шестмесечие на 2018г.
 По т.4. от Дневния ред, а именно- Други
-докладва: няма
С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС.
Протоколчик: М.Терзиева, Член на УС

заличени данни по ЗЗЛД!

Утвърдил: д-р Ивелина Гецова: Председател на УС

заличени данни по ЗЗЛД!

Участници в Управителния съвет: заличени данни по ЗЗЛД!
Име, презиме и фамилия

Телефон

Ел.поща

Подпис
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