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
№ 17-ВОМР/ 25.10.2018г.
Гр.Лясковец

Днес, 25.10.2018г., във временния офис на МИГ в гр. Лясковец се състоя
заседание на УС при следния Дневен ред:





Дата: 25 октомври 2018г., четвъртък
Час: 17.00ч.
Място: офис на МИГ, гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1
Дневен ред:

1.Утвърждаване на насоки за кандидатстване с проектни предложения по
Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от
Стратегия за ВОМР на МИГ в едно с :
 Обява
 Условия за кандидатстване: документ
 Документи за информация: документ
 Документи за попълване: документ
 Документи за изпълнение: документ
 Документи към Договор: документ
-докладва : М. Петкова
2.Вземане на Решение за актуализиране на ИГРП за 2018г. (при
необходимост).
-докладва: М.Маринова
3.Докладване на информация относно приключил конкурс за заемане на
свободни работни места в екипа на МИГ.
-докладва: д-р Ивелина Гецова
4. Приемане на за Правила за работа на Оценителна комисия при подбор на
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проекти, финансирани чрез ВОМР, Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа
на неземеделски дейности” , Процедура №BG06RDNP001-19.154.
-докладва: М.Петкова
5.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- Утвърждаване на насоки за
кандидатстване с проектни предложения по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегия за ВОМР на МИГ в едно с
:
 Обява
 Условия за кандидатстване: документ
 Документи за информация: документ
 Документи за попълване: документ
 Документи за изпълнение: документ
 Документи към Договор: документ
-докладва : М. Петкова
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Екипът на МИГ е разработил Насоки за кандидатстване по мярката, в това
число Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, документи за
информация, документи за попълване, образци и приложения.
В срок от 17 октомври 2018г. до 17.00 ч. на 24 октомври 2018 г. МИГ проведе
допълнително Публичното обсъждане на Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегия за ВОМР на МИГ на
следните документи:
-Условия за кандидатстване: документ
-Документи за информация: документ
-Документи за попълване: документ
-Документи за изпълнение: документ
-Документи към Договор: документ
-Обява: документ
Към изброените документи е приложена Съгласувателна таблица. В рамките
на посочения срок не са постъпили коментари, мнения, предложения или
възражения по публикуваните документи.
Изброените документи всеки от вас е получил за предварително обсъждане,
като от УС на МИГ също не са постъпвали коментари за корекции в мярката.
В изпълнение на разпоредбите на сключеното Споразумение за изпълнение
на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, според
което МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1
на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете,
предвидени в чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Публичното обсъждане на Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности” приключва в установения срок без получени
коментари.
Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” е
въведена в статус „Чернова“ в ИСУН и очаква потвърждение за Процедура №
BG06RDNP001-19.154
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На основание Чл.6, т.1 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР
№ РД50-196 / 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 г., УС на МИГ
съгласува/утвърждава насоките за кандидатстване с проектни
предложения.
Няма дискусия по така предоставената информация.
Във връзка с избягването на създаване на условия за последващ конфликт на
интереси, М. Петкова внесе следното предложение:
Тъй като по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности” потенциални бенефициенти са земеделски производители и
микропредприятия, в гласуването за одобряване на Насоките за прием по
Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” ,
Процедура № BG06RDNP001-19.154 да НЕ участват следните членове на УС:
-Пламен Пенчев, (частен сектор)
-Петър Тахрилов, (частен сектор)
-Денчо Димов, (частен сектор) , (отсъстващ от заседанието)
Кворум за гласуване на Решението: 4 членове на УС от публичен и НПО
сектор.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №01/Протокол 17-ВОМР/ 25.10.2018г.
Одобрява Условия за кандидатстване по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности” , Процедура № BG06RDNP001-19.154 в
едно със следните приложения:
-Документи за информация: документ
-Документи за попълване: документ
-Документи за изпълнение: документ
-Обява: документ
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Гласуване: кворум – 4
-ЗА: 4 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение МИГ“Лясковец-Стражица“
за одобрение на Условия за кандидатстване по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции
в подкрепа на неземеделски дейности” , Процедура № BG06RDNP001-19.154
в едно със следните приложения: Документи за информация, Документи за
попълване, Документи за изпълнение и документ.
По т.2. от Дневния ред, а именно -Вземане на Решение за актуализиране на
ИГРП за 2018г. (при необходимост).
-докладва: М.Маринова
Необходимо е актуализирането на ИГРП за 2018г. както следва:
-в м.ноември, приемът по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности” ще стартира в последната седмица на м.ноември
2018г.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №02/Протокол 17-ВОМР/ 25.10.2018г.
Одобрява промяна в ИГРП за 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 МИГ“Лясковец-Стражица“
за одобрение на промяната в ИГРП за 2018г.
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По т.3. от Дневния ред, а именно-Докладване на информация относно
приключил конкурс за заемане на свободни работни места в екипа на МИГ.
-докладва: д-р Ивелина Гецова
В изпълнение на Решение на УС на МИГ №01/Протокол 12-ВОМР/
12.07.2018г., взето на редовно проведено заседание на УС на МИГ на
12.07.2018г. в гр. Лясковец, и във връзка с изпълнение на Споразумение за
изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50196/29.11.2016 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 0955/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по
подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“,
както и в изпълнение на Заповед на Председателя на УС на МИГ № 24ВОМР/ 16.07.2018г., МИГ „Лясковец-Стражица“ обяви Конкурс за запълване
на щатния екип на МИГ със следните параметри:
Конкурс за заемане на следните вакантни длъжности в екипа на МИГ:
експерт по прилагане на СВОМР на 0.5 работен ден и редовен трудов договор
и технически сътрудник/асистент на 0.5 работен ден с трудов договор по
заместване до завръщане на титуляра, с месторабота: гр. Лясковец, офис на
МИГ.
 Начало: 16.07.2018г. с удължаване на срока на обявата до
28.09.2018г., 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.
Конкурсът с всички приложими за кандидатите документи е обявен на
интернет-сайта на МИГ: www.mig-zaedno.eu в раздел „Актуално“.
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Вероятно липсата на интерес към обявените вакантни длъжности в екипа на
МИГ: експерт по прилагане на СВОМР на 0.5 работен ден и редовен трудов
договор и технически сътрудник/асистент на 0.5 работен ден с трудов договор
по заместване до завръщане на титуляра, са свързани именно с ангажимента
на 0.5 работен ден.
Към крайната дата и час: 28.09.2018г., 17.00ч. не са постъпили документи и
кандидатури по обявените позиции. Във връзка с обективната необходимост в
екипа на МИГ да работят експерт и техн.сътрудник, е необходимо да се
удължи срока.
Срокът за удължаване на Конкурс за заемане на следните вакантни
длъжности в екипа на МИГ: експерт по прилагане на СВОМР на 0.5 работен
ден и редовен трудов договор и технически сътрудник/асистент на 0.5
работен ден с трудов договор по заместване до завръщане на титуляра е както
следва:
 Край: 30.11.2018г., 17.00ч.
 Начин на подаване на документите: по ел. поща –сканирани или на
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„хартия“ в офиса на МИГ.
 Начин на подбор: по документи и с Решение за избор от УС.
Няма дискусия по така предоставената информация.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №03/Протокол 17-ВОМР/ 25.10.2018г.
ОДОБРЯВА да бъде удължен срока за Конкурс за заемане на следните
вакантни длъжности в екипа на МИГ: експерт по прилагане на СВОМР на 0.5
работен ден и редовен трудов договор и технически сътрудник/асистент на
0.5 работен ден с трудов договор по заместване до завръщане на титуляра.
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 удължаване на срока за
Конкурс за заемане на следните вакантни длъжности в екипа на МИГ:
експерт по прилагане на СВОМР на 0.5 работен ден и редовен трудов договор
и технически сътрудник/асистент на 0.5 работен ден с трудов договор по
заместване до завръщане на титуляра до 30.11.2018г.
По т.4. от Дневния ред, а именно- Приемане на за Правила за работа на
Оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР,
Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” ,
Процедура №BG06RDNP001-19.154.
-докладва: М.Петкова
МИГ представя за обсъждане и приемане на Правила за работа на
Оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР,
Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” ,
Процедура №BG06RDNP001-19.154.
Правилата уреждат детайлите и методологията за работа на Оценителните
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комисии по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности” , Процедура №BG06RDNP001-19.154.
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 към работата на КППП документи.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №4/Протокол 17-ВОМР/ 25.10.2018г.
Управителният съвет на МИГ одобрява Правила за работа на Оценителна
комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР, Мярка МИГ6.4.1
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” , Процедура
№BG06RDNP001-19.154.
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 МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
, Процедура №BG06RDNP001-19.154.
По т.5 от Дневния ред, а именно-Други
-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
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ЗЗЛД!
Участници в Управителния съвет: заличени данни по ЗЗЛД!
Име, презиме и фамилия

Телефон

Ел.поща

Подпис
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