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
№ 16-ВОМР/ 26.09.2018г.
Гр.Лясковец
Днес, 26.09.2018г., във временния офис на МИГ в гр. Лясковец се състоя заседание на
УС при следния Дневен ред:





Дата: 26 септември 2018г., сряда
Час: 17.00ч.
Място: временен офис на МИГ в град Лясковец, Читалище „Напредък“
Дневен ред:

1.Обсъждане и вземане на Решения за кандидатстване на МИГ по отворени
процедури за прием на проекти.
-докладва: М.Маринова
2.Вземане на Решение за актуализиране на Насоки за кандидатстване по мерки:
-Условия за кандидатстване в едно с приложимите документи по Мярка
4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“.
- Условия за кандидатстване в едно с приложимите документи по Мярка МИГ4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
-докладва:М.Петкова
3. Вземане на Решение за актуализиране на ИГРП за 2018г. във връзка с подписан
Анекс по мерки 4.1,4.2 и 6.4.1.
-докладва: М Петкова
4. Вземане на Решение за одобрение на Бюджет на МИГ за 2019г. -дейности и
разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от
общностите местно развитие".
-докладва: А.Иванова
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5.Приемане на за Правила за работа на Оценителна комисия при подбор на проекти,
финансирани чрез ВОМР, Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” ,
Процедура №BG06RDNP001-19.095 и Мярка МИГ4.2
„Инвестиции в
преработка/маркетинг
на
селскостопански
продукти”,
Процедура
№BG06RDNP001-19.096.
-докладва: М.Петкова
6.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.
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- Обсъждане и вземане на Решения за
кандидатстване на МИГ по отворени процедури за прием на проекти.
-докладва: М.Маринова
До 15.10.2018г. е отворен приема на проектни предложения по процедура №
BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА
ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Гражданското участие в процесите на вземане на решения дава възможност за
периодичен граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките,
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провеждани от държавата; създава възможност идеите на гражданите да се
реализират.
Гражданското участие е неизменна част от определянето на приоритетите за
развитие на страната в различни обществени сфери, от вземането на решения и
провеждането на политики, имащи за цел да отговорят на важни обществени
потребности, както и за доброто функциониране на държавната администрация.
Гражданското участие е в основата при прилагането на принципите на прозрачност,
откритост и ефективност на държавното управление.
МИГ има известен опит в изпълнението на проекти, свързани с мотивиране на
гражданско участие и реализиране на партньорство с местната власт.
Отворената процедура е шанс за МИГ да депозира проект с който в партньорство с
Община Лясковец и Община Стражица да се реализират дейности, свързани с
гражданското участие в процесите на вземане на решения дава , периодичен
граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките, провеждани от
държавата; създаване на възможност идеите на гражданите да се реализират, както
и с други допустими дейности.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №01/Протокол 16-ВОМР/ 26.09.2018г.
МИГ“Лясковец-Стражица“ да положи усилия и разработи (въпреки краткия срок)
проектно предложение, с което да кандидатства по процедура № BG05SFOP0012.009 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА
ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Гласуване: кворум – 6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение МИГ“Лясковец-Стражица“ да
кандидатства по процедура № BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ,
ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
В момента има отворена текуща процедура за прием на проектни предложения за
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вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни
групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
МИГ следва да подготви както следва:
-1 проект за вътрешно-териториално сътрудничество с МИГ или Мигове от
България;
-1 проект за трансгранично сътрудничество с МИГ или Мигове от ЕС.
До момента МИГ е осъществил контакти с МИГ от Италия, който МИГ също има
желание за съвместен проект.
Дейностите и темите на проектите следва да се предложат от МИГ, да се
консолидират в работна фаза и да се обсъдят от УС на МИГ.
Въз основа на представената информация, УС взема следното Решение:
РЕШЕНИЕ №02/Протокол 16-ВОМР/ 26.09.2018г.
МИГ да подготви и депозира за финансиране следните проектни предложения:
-1 проект за вътрешно-териториално сътрудничество с МИГ или Мигове от
България;
-1 проект за трансгранично сътрудничество с МИГ или Мигове от ЕС.
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 кандидатстване по текуща
процедура за прием на проектни предложения за вътрешнотериториално и
транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на
дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
Във връзка с постъпило предложение за партньорство от LAG Valle Umbra and
Sibillini за реализация на съвместен проект, УС на МИГ следва да одобри МИГ за
участие като партньор в проект към ВОМР на Италия.
УС на МИГ одобрява МИГ „Лясковец-Стражица“ да подпише Декларация за
партньорство с МИГ от Италия „LAG Valle Umbra and Sibillini“ и да направи
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необходимото за участие в съвместен проект.
По т.2. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за актуализиране на Насоки
за кандидатстване по мерки:
-Условия за кандидатстване в едно с приложимите документи по Мярка
4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“.
- Условия за кандидатстване в едно с приложимите документи по Мярка МИГ4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
-докладва:М.Петкова
На 23 август 2018г. на проведено редовно заседание УС на МИГ е одобрил Насоки
за кандидатстване по мерки МИГ4.1 и МИГ4.2 в едно с:
-Условия за кандидатстване: документ
-Документи за информация: документ
-Документи за попълване: документ
-Документи за изпълнение: документ
-Документи към Договор: документ
-Обява: документ
Тъй като в документи част от одобрените документи МИГ е актуализирал
съдържание и приложени (наличие на нов Административен договор, условия за
изпълнение, корекции в листи за ОАСД) е необходимо прегласуване/одобрение на
Насоките за кандидатстване по мерки МИГ4.1 и МИГ4.2 в едно с:
-Условия за кандидатстване: документ
-Документи за информация: документ
-Документи за попълване: документ
-Документи за изпълнение: документ
-Документи към Договор: документ
-Обява: документ
Предвидените приеми стартират през последната седмица на м.октомври 2018г.,
мерките вече са въведени в статус „чернова“ в ИСУН, където следва да се
актуализират също променените документи и приложения.
Въз основа на представената информация, УС взема следното Решение:
ОДОБРЯВА Одобрение на изменения в Условия за кандидатстване в едно с
приложимите документи по Мерки
МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства” , Процедура №BG06RDNP001-19.095 и Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг
на
селскостопански
продукти”,
Процедура
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№BG06RDNP001-19.096. в едно с Условия за кандидатстване, Документи за
информация, Документи за попълване, Документи за изпълнение, Документи към
Договор и Обява.
РЕШЕНИЕ №03/Протокол 16-ВОМР/ 26.09.2018г.
Гласуване: кворум –6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решения за одобрение на изменения в
Условия за кандидатстване в едно с приложимите документи по Мерки МИГ4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства” , Процедура №BG06RDNP001-19.095 и
Мярка МИГ4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански
продукти”, Процедура №BG06RDNP001-19.096. в едно с Условия за
кандидатстване, Документи за информация, Документи за попълване, Документи за
изпълнение, Документи към Договор и Обява.
По т.3. от Дневния ред, а именно- 3. Вземане на Решение за актуализиране на
ИГРП за 2018г. във връзка с подписан Анекс по мерки 4.1,4.2 и 6.4.1.
-докладва: М Петкова
МИГ „Лясковец-Стражица“ подписа Анекс в който Анекс към Споразумение за
изпълнение на СВОМР са легитимирани промените в мерки 4.1, 4.2 и 6.4. С това
става възможно да бъдат отворени приемите по съответните мерки, които са
подготвени в ИСУН, а документите за приемите са обсъдени с местната общност
(мерки 4.1 и 4.2).
В ИГРП на МИГ от м.август 2018г. са посочени вече неактуални крайни дати за
прием. В тази връзка е необходимо ИГРП за 2018г. да се актуализира.
Въз основа на представената информация, УС взема следното Решение:
РЕШЕНИЕ №04/Протокол 16-ВОМР/ 26.09.2018г.
Актуализира ИГРП на МИГ за 2018г., като датите за прием по мерки 4.1 и 4.2 са до
края на м.ноември 2018г., а по мярка 6.4.1 – до края на м.декември 2018г.
Актуализираният график следва да се изпрати до УО на ПРСР. Също така се
актуализира и датата за прием по мярка 7.5., която мярка няма обективна
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възможност да бъде отворена в момента.
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 актуализиране на ИГРП на МИГ
за 2018г.
По т.4. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за одобрение на Бюджет на
МИГ за 2019г. -дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и
популяризиране на Водено от общностите местно развитие".
-докладва: А.Иванова
Бюджет на МИГ за 2019г. -дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и
популяризиране на Водено от общностите местно развитие" следва да бъде
депозиран за одобрение пред УО на ПРСР до 30.09.2018г.
В тази връзка и съгласно приложените към тази дневна точка: Таблица с бюджет на
МИГ за 2019г. и Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 към Наредба 1, размерът на
предложеният бюджет е в рамките на 291 400.53 лева.
Предвидените дейности са разпределени както следва:
1.Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт разходи за
социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна
неработоспособност и други, дължими от работодателя в размер на 85739,16 лева;
2. Разходи за външни услуги, възнаграждения и осигуровки, дължими от МИГ на
експерти (физически или юридически лица), свързани с прилагането на стратегията
(оценители, консултанти, външни експерти и други) в размер на 25 695,00 лева;
3. Непреки разходи по чл.5, т.3 от Наредба №1 от 2016г. – до 15% от извършените и
определени за допустими разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1 от 2016 г. в
размер на 12860,87 лева;
4. Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на
МИГ в размер на 10 000 лева;
5. Разходи за закупуване на офис-техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и
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офис оборудване и обзавеждане в размер на 6 180,00 лева;
6. Разходи за техническо обслужване и годишни винетни такси за лек автомобил,
закупен по реда на Наредба № 23 от 2009 г. в размер на 1 500,00 лева;
7. Разходи за застраховане на закупени по реда на Наредба №1 от 2016 г. след
подписване на споразумението за изпълнение на стратегия дълготрайни материални
активи, както и на такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г. и Наредба
16 от 2015 г. в размер на 1000 лева;
8. Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във
връзка с прилагането на стратегията за местно развитие в размер на 28 660,00 лева;
9. Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи на
МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния
върховен орган в срещи с други МИГ в размер на 4000 лева;
10. Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската
селска мрежа за развитие на селските райони, както и на Европейската ЛИДЕР
асоциация и други асоциации на МИГ в размер на 2000 лева;
11. Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за
издаване на изискуеми документи такса за електронен подпис в размер на 2000
лева;
12. Разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на
задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013
в размер на 2 965,50 лева;
Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното
изпълнение:
1.Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални,
икономически, социални и други анализи и проучвания) в размер на 12 030,00 лева;
2. Разходи за популяризиране, информиране и публичност в размер на 108800,00
лева, които разходи включват и:
- Други разходи за популяризиране, информиране и публичност;
-Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за
местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи,
включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и
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други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №05/Протокол 16-ВОМР/ 26.09.2018г.
Управителният съвет на МИГ одобрява Бюджет на МИГ за 2019г. -дейности и
разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от
общностите местно развитие".
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 Бюджет на МИГ
за 2019г. -дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране
на Водено от общностите местно развитие".
По т.5. от Дневния ред, а именно- Приемане на за Правила за работа на
Оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР, Мярка
МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” , Процедура №BG06RDNP00119.095 и Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти”, Процедура №BG06RDNP001-19.096.
-докладва: М.Петкова
МИГ представя за обсъждане и приемане на Правила за работа на Оценителна
комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР, Мярка МИГ4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства” , Процедура №BG06RDNP001-19.095 и
Мярка МИГ4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански
продукти”, Процедура №BG06RDNP001-19.096.
Правилата уреждат детайлите и методологията за работа на Оценителните комисии
и по Мерки МИГ4.1 и МИГ4.2.
Правилата включват описание на целите и резултатите за всяка от процедурите,
Общият размер на финансовата помощ в Стратегията на МИГ, състав, правомощия
и задължения на членовете на Комисията за подбор на проектни предложения,
описание на оценката в ИСУН, вкл.на етапите на ОАСД и ТФО, искането на
допълнителна информация, изготвянето на протоколи, доклади и други приложими
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към работата на КППП документи.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №6/Протокол 16-ВОМР/ 26.09.2018г.
Управителният съвет на МИГ одобрява Правила за работа на Оценителна комисия
при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР, Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства” , Процедура №BG06RDNP001-19.095.
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 Правила за работа
на Оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР, Мярка
МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” , Процедура №BG06RDNP00119.095
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №7/Протокол 16-ВОМР/ 26.09.2018г.
Управителният съвет на МИГ одобрява Правила за работа на Оценителна комисия
при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР, Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг
на
селскостопански
продукти”,
Процедура
№BG06RDNP001-19.096.
Гласуване: кворум –6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ одобрява Правила за работа на Оценителна
комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР, Мярка МИГ4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура
№BG06RDNP001-19.096.
По т.6. от Дневния ред, а именно-Други
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-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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