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

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ
-РЕДОВНО СВИКАНО
№01/29.01.2018г.
Днес, 10 април 2018г. в град Лясковец се състави настоящия Протокол от провеждане на Общо
събрание на МИГ»Лясковец-Стражица» със следните параметри:






дата: 10 април 2018г., вторник
начален час: 16.00ч.
място: заседателна зала в Община Лясковец
Дневен ред:

Час:
16.0016.15ч.
16.1516.45ч.
16.4517.00ч.
17.0017.20ч.
17.2017.40ч.
17.4018.00ч.
18.00ч.

Точка от Дневния ред:
Докладва:
1. Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на
УС на
Кворум. Избор на Председател и секретар на ОС;
МИГ
2. Обсъждане и вземане на Решение за Промяна в Стратегия за
УС на
ВОМР;
МИГ
3. Обсъждане и вземане на Решение за промени в УС на МИГ;
УС на
МИГ
4. Представяне на напредъка по прилагане на Стратегия за
УС на
ВОМР;
МИГ
5. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение Информация
УС на
за дейността на МИГ за 2017г., необходима за Централен
МИГ
регистър, съгласно ЗЮЛНЦ ;
6. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен Екип на
отчет за 2017 година на Управителен съвет на МИГ и
МИГ
Годишен отчет за 2017 година на Контролен съвет на МИГ
7. Други

По т.1 от Дневния ред:
Общото събрание стартира с регистрация и проверка на Кворум, който към 16.15ч. се
състои от 12 члена.
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Съгласно Устава на сдружението при липса на Кворум, събранието се провежда с 1 ч.
отлагане.
В 17.15ч. работата на Общото събрание стартира с регистриран Кворум от 12 члена.
За Председател на ОС е предложена и избрана Г-жа Красимира Желязкова-Член на УС на
МИГ.
За секретар на днешното събрание е избрана Мариела Терзиева, член на УС, който
секретар води настоящия протокол.
На всички участници в Общото събрание на МИГ са предоставени материали по Дневния
ред на хартия както следва:
1.Материали във връзка с обсъждане и вземане на Решение за Промяна в Стратегия за
ВОМР;
2.Презентация с представяне на напредъка по прилагане на Стратегия за ВОМР;
3. Информация за дейността на МИГ за 2017г., необходима за Централен регистър,
съгласно ЗЮЛНЦ ;
4. Годишен отчет за 2017 година на Управителен съвет на МИГ и Годишен отчет за 2017
година на Контролен съвет на МИГ
МИГ е осигурил презентационна техника, с която да представя за обсъждане
материалите по всяка точка от Дневния ред на мултимедиен екран в залата.
По т.2 от Дневния ред: Обсъждане и вземане на Решение за Промяна в Стратегия за
ВОМР.
По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова даде думата на експерта в екипа на МИГ, Г-жа
Мария Петкова да презентира информацията, свързана с промени в СВОМР на МИГ.
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. е необходима промяна в мерките от СВОМР на МИГ- мярка МИГ4.1. и мярка
МИГ4.2.
Също така е необходимо от СВОМР да се коригират всички текстове в които се препраща
към Условията за допустимост на дейности и разходи на които трябва да отговарят всички
мерки и кандидати по стратегията за местно развитие на МИГ и това да съответстват на
приложимата нормативна база, регламенти и указания по ПРСР и ОП“РЧР“.
МИГ има депозирани през м.ноември 2017г. и м.януари 2018г. Анекси за промени в
СВОМР, свързани с отстраняване на технически грешки, които са обединени в един
Анекс, преминал процедура по съгласуване и одобрение от УО на ПРСР. В момента се
налага депозиране на ново Искане за Анекс по обективни причини – текстове в СВОМР на
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МИГ нямат право да препращат към наредби.
В тази връзка следва да отпаднат от съдържанието на СВОМР следните текстове:
1.В т.5 от СВОМР:
2.Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”:
Текст:
-т.3.1. достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение №
8 от Наредба № 9/21 март 2015 г. на МЗХ, с която наредба се уреждат условията и редът за
прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", включително чрез
финансов лизинг;
Текстът да се промени както следва: достигане съответствие с нововъведените
стандарти на ЕС .
-т.3.2. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно
приложение № 8 от Наредба № 9/21 март 2015 г. на МЗХ, с която наредба се уреждат
условията и редът за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства",
включително чрез финансов лизинг.
Текстът да се промени както следва: разходи за достигане съответствие с
нововъведените стандарти на ЕС .
-отпада:
Текст: Условията на които трябва да отговарят всички кандидати по мярката са
регламентирани в Наредба № 9/21 март 2015 г. на МЗХ, с която наредба се уреждат
условията и редът за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".
т. 5.Интензитет на подпомагане:
Размер на финансовата помощ
Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на
производителите;
3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6
до 10 земеделски стопани
5. Финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за инвестиции, изцяло свързани с
изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР
2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания",
направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г.
6. Финансовата помощ се увеличава с 20 на сто за проекти за колективни инвестиции,
представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или
групи/организации на производители.
Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции,
представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно
от условията по ал. 2, 3 и 4 на чл. 13 от НАРЕДБА № 9 от 21 март 2015 г. на МЗХ е не
повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Текстът да се промени както следва:
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Размер на финансовата помощ
Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на
производителите;
3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6
до 10 земеделски стопани
5. Финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за инвестиции, изцяло свързани с
изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР
2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания",
направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г.
6. Финансовата помощ се увеличава с 20 на сто за проекти за колективни инвестиции,
представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или
групи/организации на производители.
Максимално комбинирано подпомагане е до 90 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
3. Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Текст:
-т.2. отпада текст: Условията за допустимост на които трябва да отговарят всички
кандидати по мярката са регламентирани в Наредба № 20/ 27.10 2015 г. на МЗХ за
прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“.
-т.3.1. отпада текст 5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети
стандарти на Съюза съгласно приложение № 8 от наредба № 9 от 21 март 2015 г. за
прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ включително чрез
финансов лизинг.
Текстът да се промени както следва: 5.материални инвестиции за постигане на
съответствие с новоприети стандарти на ЕС .
-т.3.2. отпада текст 5. разходи за материални инвестиции за постигане на съответствие с
новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8 от наредба № 9 от 21 март 2015
г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ включително чрез
финансов лизинг;
Текстът да се промени както следва: 5.разходи за материални инвестиции за
постигане на съответствие с новоприети стандарти на ЕС .
5. Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.
-т.7 „Критерии за оценка“, критерии „Проектът осигурява заетост, вкл. и за жени“ има
неправилно сумиране за да се получи краен сбор от 10т.
Текстът да се промени както следва:
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5. Проектът осигурява заетост, вкл. и за жени:
- до 2 нови работни места – 1;
- повече от 2 нови работни места – 3 т.;
- включително минимум 2 нови работни места за представители на местните
уязвими групи – 7 т.

До 10 т.

УС на МИГ на свое заседание и с РЕШЕНИЕ №01/Протокол 06-ВОМР/ 26.03.2018г. е
одобрил предлаганите промени.
По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и
коментари!
Председателят прикани участниците в ОС към гласуване.
Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:
РЕШЕНИЕ №01/ОС02/10.04.2018г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА МИГ да внесе Заявление за промяна 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"
съгласно 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.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 12 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 12 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието както следва:
-промяна в съдържанието на мярка МИГ4.1. (отпадане на препратки към Наредба №9 и
добавяне на текст в интензитет, промяна в съдържанието на мярка МИГ 4.2 (отпадане на
препратки към Наредба 20); промяна в съдържанието на мярка МИГ 6.4.1., свързан с
отстраняване на неправилен аритметичен сбор в критерии за оценка (техническа грешка).
По т.3 от Дневния ред: Обсъждане и вземане на Решение за промени в УС на МИГ.
По тази точка докладва д-р Ивелина Гецова, председател на УС.
До УС на МИГ е постъпила молба за напускане на УС и ОС на МИГ от член на УС и ОС
на МИГ от лицето Денчо Димов, представител на сектора на бизнеса.
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УС на МИГ на свое заседание на 26.03.2018г. е приело по принцип волеизявлението на
Денчо Димов, като след това насрочило среща с него, провело е разговори относно
мотивацията му да напусне УС и ОС на МИГ. Лицето у споделило мотиви от личен
характер. След обсъждането на тези мотиви, лицето Денчо Димов е оттегли молбата си за
напускане на УС и ОС, с което си второ волеизявление остава член на УС и Ос на МИГ.
Проблемите, които бяха представени пред УС на МИГ вече са решени и не са обективна
пречка лицето Денчо Димов да остане член на УС и ОС на МИГ.
В тази връзка, по настоящата, предварително обявена точка от Дневния ред на днешното
Общо събрание няма необходимост от вземане на Решение за промяна в УС на МИГ.
Д-р Гецова заяви също, че с оглед по-пълноценната работа на УС на МИГ, който в
момента се състои от 7 члена е добре да се помисли да бъдат излъчени още 2 члена от
НПО и бизнес сектора, които да се включат в УС, за да може да се подпомага дейността на
МИГ като цяло. Това може да се случи и на следващо Общо събрание.
По точката от Дневния ред няма провеждане на гласуване поради отпадане на
необходимостта от промяна в УС.
По т.4 от Дневния ред: Представяне на напредъка по прилагане на Стратегия за ВОМР
Г-жа Красимира Желязкова даде думата на М. Маринова, изп. директор на МИГ.
Напредъка но прилагане на СВОМР е свързан със следното:
-МИГ приключва прием по две мерки от СВОМР: -Мярка МИГ03 и Мярка МИГ04.
Съгласно обявения бюджет по двете мерки, МИГ очаква около 6 проекта за добри и
безопасни условия на труд от бизнеса и прилагане на социални иновации от публичните
организации. Предстои сформирането на Комисии за оценка на проектните предложения.
МИГ е отворил и прием по Мярка МИГ01, свързана с опазване на културното наследство.
Мярката е много важна и основна за финансиране на идеите на местните културни
организации. МИГ обръща внимание, че проектите следва да се разработват навреме с
оглед краткия срок на прием.
Подготвени са насоките за отваряне на приеме за всички 10 мерки от Стратегията на МИГ,
но по 3 от тях стартирането е възможно след подписване на Анекс между МИГ и УО.
По т.4 от Дневния ред: Обсъждане и вземане на Решение за одобрение Информация за
дейността на МИГ за 2017г., необходима за Централен регистър, съгласно ЗЮЛНЦ.
По тази точка докладва д-р Ивелина Гецова, председател на УС.
През 2017г. Сдружение „МИГ-Лясковец-Стражица“ е реализирало следните планирани
дейности:
СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ изпълнява сключено 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
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !
за периода 2014 – 2020 г., Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ
– Лясковец – Стражица” на МЗХ.
СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ изпълнява дейности връзка със 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 Водено от общностите местно
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на
Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, 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.
Реализирани са дейности 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.,
представени на хартия, както и представени подробно на проведеното Общо събрание на
29.01.2018г.
Реализиран е бюджет по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия
за Водено от общностите местно развитие”, представен на хартия, както и представен
подробно на проведеното Общо събрание на 29.01.2018г.
Гласуването е необходимо във връзка с необходимост Решение за одобрение Информация
за дейността на МИГ за 2017г., необходима за Централен регистър, съгласно ЗЮЛНЦ.
По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и
коментари!
Председателят прикани участниците в ОС към гласуване.
Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:
РЕШЕНИЕ №02/ОС02/10.04.2018г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Доклад с Информация за дейността на МИГ за 2017г.,
необходима за Централен регистър, съгласно ЗЮЛНЦ
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 12 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 12 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието!
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !
По т.6 от Дневния ред: Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен отчет
за 2017 година на Управителен съвет на МИГ и Годишен отчет за 2017 година на
Контролен съвет на МИГ.
По тази точка докладва д-р Ивелина Гецова, председател на УС.
Съгласно Устава на МИГ, Общото събрание на МИГ е органа, който одобрява Годишните
отчети за дейността на УС и КС на МИГ.
Всички членове на ОС на МИГ са получили на хартия докладите за дейността на УС и КС
на МИГ за 2017г.
Период на отчитане: 01.01.2017г. – 31.12.2017г.
-Извършените дейности от УС са свързани с представляване на Сдружението и
определяне на обема на представителната власт на отделните негови членове, осигуряване
на изпълнението на решенията на общото събрание, подготвяне и внасяне в общото
събрание на проект за бюджет, приемане на организационно управленската структура,
реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работна заплата и други
вътрешни правила на Сдружението, общото събрание и организиране на цялостната му
подготовка, прави предложения за дневен ред, вземане на решения по всички други
въпроси, съобразно правата и задълженията си, произтичащи от действащото
законодателство и устава на Сдружението.
Свикани и проведени Заседания на УС :
-9 на брой, съответно вписани и архивирани на хартия и в електронен регистър на МИГ;
Взети решения:
-41 на брой, съответно вписани и архивирани на хартия и в електронен регистър на МИГ;
Свикани и проведени Общи събрания на МИГ:
- 4 на брой, редовно свикани;
-22 взети решения от Общо събрание на МИГ, съответно вписани и архивирани на хартия
и в електронен регистър на МИГ;
Извършени дейности съгласно Правомощия на Управителен съвет на МИГ, свързани със
Стратегията:
- разработени управленски системи и процедури за ефективното и прозрачно
функциониране на МИГ и за прилагане на Стратегията за местно развитие;
- избрани представители на МИГ в национални и европейски мрежи на селските региони;
- одобрен административен екип за изпълнение на Стратегията;
- определено щатното разписание на МИГ;
- изготвени за одобрение от Общото събрание Графици и Планове за изпълнение на
Стратегията за местно развитие;
- изготвени годишни отчети за изпълнение на Стратегията за местно развитие;
Контролният съвет на МИГ е провеждал свои заседания, свързани с проверка относно
изпълнението на решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и на другите
вътрешни актове на сдружението, упражнявал е
контрол върху дейността на
Управителния съвет, проверка и контрол на финансовата дейност, както и правилното
съхраняване и опазване на имуществото на сдружението и др.
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !
По така презентираната / представена информация няма въпроси, мнения и
коментари!
Председателят прикани участниците в ОС към гласуване.
Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:
РЕШЕНИЕ №03/ОС02/10.04.2018г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен Доклад за дейността на УС на МИГ за 2017г. и
Годишен доклад за дейността на КС на МИГ за 2017г.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 12 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 12 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието!
По т. 7от Дневния ред: Други
Други: няма
Поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание се закрива.
Протоколчик:
/К.Желязкова/

/ П …/

Утвърдил:
/ д-р Ивелина Гецова/

/П…./

Съгласно Чл.2, ал.2 от Закон за защита на личните данни МИГ не следва да публикува лични данни от
Списъка на участниците в заседание на УС.
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