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
№ 20-ВОМР/ 20.11.2018г.
Гр.Лясковец
Днес, 20.11.2018г., в офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя заседание на УС при
следния Дневен ред:





Дата:20 ноември 2018г., вторник
Час: 17.00ч.
Място: офис на МИГ, гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1
Дневен ред:

1. Коригиране на взето на предишно заседание на УС Решение за промяна в Стратегия за
ВОМР за мерките от ОПРЧР.
-докладва: М. Маринова
2.Вземане на Решение за избор на външни експерти за допълване на Списъка с външни
оценители на МИГ от проведен Конкурс за външни оценители, приключил на
17.11.2018г.(от кандидатите, подали своите документи в установения срок).
-докладва: М. Петкова
3.Вземане на Решение относно вида квалификация на оценителите –членове на Общо
събрание на МИГ, които да се включат в КППП по мерките от ПРСР и които Общото
събрание на МИГ да определи с решение:
- Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP00119.095,
-Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,
Процедура № BG06RDNP001-19.096 ,
-Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №
BG06RDNP001-19.154
-докладва: М.Маринова
4.Други.
В Заседанието участие взеха следните Членове на УС, редовно поканени и уведомени:
-д-р Ивелина Гецова: да
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-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- Коригиране на взето на предишно заседание на УС
Решение за промяна в Стратегия за ВОМР за мерките от ОПРЧР.
-докладва: М. Маринова
Със свое РЕШЕНИЕ №03/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г., Управителният съвет на МИГ
е определил съдържане на Анекс за Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност
на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ и Мярка МИГ04
„Социални иновации за активно социално включване”, който анекс да бъде предложен за
обсъждане и вземане на Решение от Общото събрание на МИГ.
Екипа на МИГ е провел среща с УО на ОПРЧР на 9.11.2018г., на която среща са обсъдени
вариантите за сключване на анекс към 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". Решението, взето от УС на МИГ за прехвърляне на бюджети между
двете мерки не е рационално, тъй като МИГ следва след това да обяви два приема, за което
няма да стигне технологично време, а и сумите за проекти са минимални като прагове.
Във връзка с обсъдените възможности се предлага следният вариант:
-Да бъде намален минималния праг за кандидатстване с проекти по Мярка МИГ04
„Социални иновации за активно социално включване” от 100 000 лева на 90 000 лева.
-Да бъде прехвърлена сума в размер на 9 400 лева от Мярка МИГ04 „Социални иновации
за активно социално включване” към Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност
на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ .
На основание Чл. 39., ал. 5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 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 Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. бюджетът по мерките става следният:
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МИГ03
МИГ04

„По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в
икономиката на общините Лясковец и Стражица”
„Социални иновации за активно социално включване”

195 400
490 600

Няма дискусия по така предоставената информация.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №01/Протокол 20-ВОМР/ 20.11.2018г.
Одобрява за внасяне за обсъждане в Общото събрание на МИГ следният вариант за Анекс
към Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие
№ РД 50-196/29.11.2016 г. :
На основание Чл. 39., ал. 5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 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 Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. бюджетът по мерките става следният:
МИГ03
МИГ04

„По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в
икономиката на общините Лясковец и Стражица”
„Социални иновации за активно социално включване”

195 400
490 600

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 вариант на Анекс към Споразумение
за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50196/29.11.2016 г. по Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”
към Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката
на общините Лясковец и Стражица“, което да бъде обсъдено и гласувано от Общото
събрание на МИГ.
По т.2. от Дневния ред, а именно - Вземане на Решение за избор на външни експерти за
допълване на Списъка с външни оценители на МИГ от проведен Конкурс за външни
оценители, приключил на 17.11.2018г.(от кандидатите, подали своите документи в
установения срок).
-докладва: М. Петкова
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На основание ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС № 43-ВОМР/ 02.11.2018г., на
основание РЕШЕНИЕ №5/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г. на УС на МИГ за обявяване
на допълваща Процедура за избор на външни експерти-оценители за допълване на база
данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР и на основание Чл. 6.
(4) от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ НА
СНЦ „МИГ – ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ е проведен допълващ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА
ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ.
Съставена е комисия в следния състав:
-Председател: Мария Маринова, Изп. директор на МИГ
-Член: Мария Петкова, експерт по прилагане на СВОМР на МИГ
-Член: Красимира Желязкова, член на УС на МИГ
Осъществен е Прием на документи за външни експерти –оценители в периода от
02.11.2018г. до 17.00ч. на 17.11.2018г.
Входирани са документите на следните кандидати за експерти:
-Десислава Тенчева, град София
-Параскева Димова, град Варна
-Лилия Стойчева, град Пловдив
Осъществена е проверка по документи за наличието на изискуемите документи и
съответствие с посочените в обявата изисквания на 18.11.2018г.;
Съгласно протоколираната проверка, кандидата е представил всички изискуеми
документи, доказващи професионална квалификация, стаж, образование и опит.
Изготвен и публикуван е допълнен списък с одобрените външни експерти-оценители на
20.11.2018г. с одобрени експерти Десислава Тенчева, Параскева Димова и Лилия
Стойчева.
Няма дискусия по така предложената информация.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №2/Протокол 20-ВОМР/ 20.11.2018г.
Управителният съвет на МИГ одобрява Допълнен списък с одобрени външни експерти на
с одобрен експерт Десислава Тенчева.
Гласуване: кворум –6
-ЗА: 6 гласа
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-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за одобрение на Допълнен списък с
одобрени външни експерти на с одобрен експерт Десислава Тенчева.
По т.3 от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение относно вида квалификация на
оценителите –членове на Общо събрание на МИГ, които да се включат в КППП по
мерките от ПРСР и които Общото събрание на МИГ да определи с решение:
- Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP00119.095,
-Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,
Процедура № BG06RDNP001-19.096 ,
-Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №
BG06RDNP001-19.154
Съгласно Чл. 51., от Наредба № 22 от 14.12.2015 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 Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., (1) Не по-малко от 1/3 от членовете с право
на глас на Комисията за подбор на проектни предложения (КИПП) са членове на
колективния върховен орган на МИГ.
В тази връзка е необходимо УС на МИГ да вземе Решение каква квалификация и опит да
притежава съответния оценител-член на Общото събрание на МИГ за целите на КППП по
- Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP00119.095, Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096 и Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура № BG06RDNP001-19.154.
МИГ следва да се съобрази и с изискването сред членовете на КППП да няма повече от
50% представители на публичния сектор.
За нуждите на КППП по Мерки УС на МИГ предлага следните изисквания за участие на
оценители, определени от Общото събрание на МИГ за КППП по :
- Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP00119.095, Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096 и Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура № BG06RDNP001-19.154., УС на МИГ
следва да определи изискванията за минимум 5-ма членове на КППП за оценители, които
да отговарят на следните условия, които Общото събрание ще избере:
-висше образование,
икономически науки;

мин.степен

„Бакалавър“,

по

възможност

хуманитарни

или
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-професионален опит в сферата на управлението, бизнеса, туризма или селското
стопанство:
(1) участието в дейности и обучения на МИГ е предимство;
(2) добро познаване на подхода Лидер/ВОМР и на територията на МИГ е предимство;
(3) реализация / изпълнение/ участие в проекти е предимство;
-добри компютърни знания;
Няма дискусия по така предложената информация.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №3/Протокол 20-ВОМР/ 20.11.2018г.
УС на МИГ определя изискванията на които да отговарят оценителите, които Общото
събрание на МИГ да разгледа и утвърди за целите на КППП по - Мярка МИГ4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-19.095, Мярка
МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура
№ BG06RDNP001-19.096 и Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности”, Процедура № BG06RDNP001-19.154. както следва:
-висше образование, мин.степен „Бакалавър“, по възможност хуманитарни или
икономически науки;
-професионален опит в сферата на управлението, бизнеса, туризма или селското
стопанство:
(1) участието в дейности и обучения на МИГ е предимство;
(2) добро познаване на подхода Лидер/ВОМР и на територията на МИГ е предимство;
(3) реализация / изпълнение/ участие в проекти е предимство;
-добри компютърни знания;
Гласуване: кворум –6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе определи изискванията на които да отговарят
оценителите, които Общото събрание на МИГ да разгледа и утвърди за целите на КППП
по - Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP00119.095, Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096 и Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура № BG06RDNP001-19.154.
По т.4 от Дневния ред, а именно-Други
-Няма
www.eufunds.bg
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !

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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