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
№03/15.05.2018г.
Днес, 15 май 2018г. в град Лясковец се състави настоящия Протокол от провеждане на Общо
събрание на МИГ»Лясковец-Стражица» със следните параметри:

 Дата: 15 май 2018г., вторник
 Дневен ред:
 Място: гр.Лясковец, Заседателна зала на ОбА, пл.“Възраждане“
 Час: 16.00ч.
Час:
Точка от Дневния ред:
Докладва:
16.001. Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на
УС на
16.15ч.
Кворум. Избор на Председател и секретар на ОС;
МИГ
16.152. Обсъждане и вземане на Решение за приемане на условията
УС на
16.45ч.
при които ще се дава предимство на проектните предложения
МИГ
с равен брой точки по мерките от ПРСР в СВОМР на МИГ –
4.1., 4.2., 6.4.1., 7.2. и 7.5.
16.453. Обсъждане и вземане
на Решение за определяне на
УС на
17.00ч.
представители сред членовете на Общото събрание, които да
МИГ
участват като оценители в КППП по мерки: 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”,
Процедура №BG06RDNP001-19.007 и Мярка МИГ7.2.
„Инвестиции
в
създаването,
подобряването
или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ съгласно МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА МИГ/МИРГ ЗА
ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
17.004. Представяне на напредъка по прилагане на Стратегия за
УС на
17.20ч.
ВОМР;
МИГ
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17.2017.40ч.

5. Друго

УС на
МИГ

По т.1 от Дневния ред:
Общото събрание стартира с регистрация и проверка на Кворум, който към 16.15ч. се
състои от 12 члена.
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 приемане на условията при
които ще се дава предимство на проектните предложения с равен брой точки по мерките
от ПРСР в СВОМР на МИГ – 4.1., 4.2., 6.4.1., 7.2. и 7.5.
2.Презентация с представяне на напредъка по прилагане на Стратегия за ВОМР;
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 приемане на условията при
които ще се дава предимство на проектните предложения с равен брой точки по мерките
от ПРСР в СВОМР на МИГ – 4.1., 4.2., 6.4.1., 7.2. и 7.5.
По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова даде думата на директора на МИГ, Г-жа
Мария Маринова да презентира информацията, свързана с промени в СВОМР на МИГ.
Съгласно отговор на зададени въпроси от МИГ с изх.№92/138/23.04.2018г. на МЗХ-УО на
ПРСР относно оценка на проектни предложения по ПРСР и какви действия следва МИГ да
предприеми при получаване на равен (еднакъв) брой точки за даден проект (в случай, че в
СВОМР не са разписани такива правила) следва:
1.Да бъдат финансирани проектите докъдето стига бюджета на приема, а проектите с равен
брой точки, за които не достигат средства, да бъдат отхвърлени.
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2. Да бъдат финансирани проектите докъдето стига бюджета на приема, а проектите с
равен брой точки, за които не достигат средства, да бъдат финансирани с по-нисък
интензитет на финансовата помощ. Това обаче изисква съгласие на кандидатите, както и
допълнителен финансов анализ на проекта.
3.С Решение на Общото събрание на МИГ може да бъде избран някой от съществуващите
критерии за оценка по съответната мярка от СВОМР, степента на изпълнението на който
да бъде определяща за класиран на едно или друго проектно предложение от получилите
равен брой точки. Ако с Решение на общото събрание на МИГ, изпълнението на този
критерии е посочено за определящо при проекти с равен брой точки, то проектното
предложение на кандидата би следвало да се одобри.
Това следва да бъде включено в Условията за кандидатстване.
Във връзка с изложеното до тук предлагам Общото събрание да обсъди и гласува следните
предложения:
1.За Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:
При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който е
осигурил повече работни места по Критерии №8 „ Кандидатът осигурява допълнителна
заетост, вкл. и за жени и уязвими групи“ от Таблицата с критерии за оценка на проектите в
СВОМР, Критерии за избор и тяхната тежест.
2.За Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”:
При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който е
осигурил повече работни места по Критерии №6 „Проектът осигурява устойчива заетост
на територията на МИГ, вкл. и за жени“ от Таблицата с критерии за оценка на проектите в
СВОМР, Критерии за избор и тяхната тежест.
3. За Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”:
При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който е
осигурил повече работни места по Критерии №5 “ Проектът осигурява заетост, вкл. и за
жени“ от Таблицата с критерии за оценка на проектите в СВОМР, Критерии за избор и
тяхната тежест.
4. За Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ :
При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който е
осигурил по- голям брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги
и е осигурен по-голям обхват на териториално въздействие съгласно Критерии №6 „Брой
население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на
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териториално въздействие“ от Таблицата с критерии за оценка на проектите в СВОМР,
Критерии за избор и тяхната тежест.
5. За Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“:
При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който е поголям брой население, което ще бъде със задоволени потребности съгласно Критерии №6.
„Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от хора“ от
Таблицата с критерии за оценка на проектите в СВОМР, Критерии за избор и тяхната
тежест.
Изказване на Георгина Недева и Йордан Богданов (земеделски производители) относно
предимствата по мерки МИГ4.1. и МИГ4.2.
„…По мерките, свързани с прием на проекти с кандидати земеделски производители и
преработвателни предприятия, критерият е трудно изпълним, въпреки че като критерии е
одобрен в СВОМР.
През последните години в обезлюдените селски територии около Лясковец и Стражица все
по-трудно оцеляват малките и средни стопанства. Няма логика да една земеделска
кооперация да увеличава с нови работни места състава си, тъй като при закупуване на
машини, които модернизират дейността се стига дори до обратното…работници се
съкращават, а не се назначават. Трудно постижим индикатор…В селата няма хора, които
да работят в селското стопанство…“
М.Маринова отговори, че създаването на работни места в селските райони се търси като
траен ефект от прилагането на СВОМР, като условие е трудно постижимо, но не
невъзможно. Все пак средствата по мерки МИГ4.1. и МИГ4.2. са безвъзмездни и
земеделските производители трябва да имат своя принос в местното развитие. Щом едно
стопанство се преструктурира, модернизира и работи все още на територията на селския
район, както и щом има добри икономически показатели следва да предвиди нови работни
места.
Председателят прикани участниците в ОС към гласуване.
Във връзка с предоставената информация, Общото събрание взе следното Решение:
РЕШЕНИЕ №01/ОС03/15.05.2018г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА следните критерии, от съществуващите критерии за оценка по
Мерки МИГ4.1., МИГ4.2., МИГ6.4., МИГ7.2.и МИГ7.5. от СВОМР, степента на
изпълнението на който да бъде определяща за класиран на едно или друго проектно
предложение от получилите равен брой точки.
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1.За Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“: При равен брой точки се
финансира проектното предложение на кандидата, който е осигурил повече работни места
по Критерии №8 „ Кандидатът осигурява допълнителна заетост, вкл. и за жени и уязвими
групи“ от Таблицата с критерии за оценка на проектите в СВОМР, Критерии за избор и
тяхната тежест.
2.За Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”:
При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който е
осигурил повече работни места по Критерии №6 „Проектът осигурява устойчива заетост
на територията на МИГ, вкл. и за жени“ от Таблицата с критерии за оценка на проектите в
СВОМР, Критерии за избор и тяхната тежест.
3. За Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”: При равен
брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който е осигурил повече
работни места по Критерии №5 “ Проектът осигурява заетост, вкл. и за жени“ от
Таблицата с критерии за оценка на проектите в СВОМР, Критерии за избор и тяхната
тежест.
4. За Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ : При равен брой точки се финансира
проектното предложение на кандидата, който е осигурил по- голям брой население, което
ще се възползва от подобрените основни услуги и е осигурен по-голям обхват на
териториално въздействие съгласно Критерии №6 „Брой население, което ще се възползва
от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие“ от Таблицата с
критерии за оценка на проектите в СВОМР, Критерии за избор и тяхната тежест.
5. За Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“: При равен брой точки
се финансира проектното
предложение на кандидата, който е по- голям брой население, което ще бъде със
задоволени потребности съгласно Критерии №6. „Проектът е насочен към задоволяване
на потребностите на големи групи от хора“ от Таблицата с критерии за оценка на
проектите в СВОМР, Критерии за избор и тяхната тежест.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 12 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 12 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието както следва:
Общото събрание на МИГ определи критерии, от съществуващите критерии за оценка по
Мерки МИГ4.1., МИГ4.2., МИГ6.4., МИГ7.2.и МИГ7.5. от СВОМР, степента на
изпълнението на който да бъде определяща за класиран на едно или друго проектно
предложение от получилите равен брой точки.
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По т.3 от Дневния ред: Обсъждане и вземане на Решение за определяне на
представители сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в
КППП по мерки: 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”,
Процедура №BG06RDNP001-19.007 и Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
съгласно МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА
МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР.
По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова даде думата на експерта в екипа на МИГ, Г-жа
Мария Петрова да презентира информацията, свързана с промени в СВОМР на МИГ.
Съгласно Чл. 51., от НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 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.
Съгласно Решение №04/Протокол 07-ВОМР/ 30.04.2018г. на Управителния съвет на МИГ,
квалификацията и опита , които следва да притежава съответния оценител-член на Общото
събрание на МИГ за целите на КППП по 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”, Процедура №BG06RDNP001-19.007. и Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, за която ще предстои КППП през м.септември 2018г. са следните:
За нуждите на КППП по 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” УС предлага следните изискванията за минимум 3-ма членове на КППП за
оценители:
-висше образование, мин.степен „Бакалавър“, по възможност хуманитарни или
икономически науки;
-професионален опит в сферата на културата, културните и читалищни дейности,
етнологията, етнографията, художественото дело и др. Професионалния опит следва да е
не по-малко 3 години и/ или:
(1) опит в участие в организирането и провеждането на значими за местната общност
културни събития, фестивали, изследвания, постановки и др., свързани с нематериалното
културно наследство;
(2) добро познаване чрез пряко участие в културния живот на местната общност на
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местната културна идентичност;
(3) участие в разработване и/или разработване на проекти и програми в сферата на
културата;
-добри компютърни знания;
За нуждите на КППП по Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ предлага следните
изискванията за минимум 3-ма членове на КППП за оценители::
-висше образование, мин.степен „Бакалавър“, по възможност хуманитарни
икономически науки;
-професионален опит по придобитата специалност не по-малко от 3 години и/ или:
(1) опит в разработване или управление на проекти за местно развитие;
(2) участие в изпълнението на проекти и програми за местно развитие;
-добри компютърни знания;

или

Във връзка с предоставената информация, следва да се гласуват следните представители от
Списъка на Общото събрание за участие като оценители в КППП по мерки МИГ01 и
МИГ7.2.:
-Йорданка Андреева;
-Даниела Бърнева;
-Ивайло Величков;
-Йорданка Димитрова;
-Петя Ганчева;
-Красимира Дончева;
-Марияна Николова;
-Рени Каназирева;
-Светла Панева
Управителният съвет на МИГ следва да изиска документи от посочените лица за
удостоверяване на квалификация и опит, както и да направи справка относно евентуални
обстоятелства относно свързаност и конфликт на интереси, след което да посочи от
изброените лица кои от тях следва да бъдат включени в КППП по съответните мерки.
РЕШЕНИЕ №02/ОС03/15.05.2018г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА следните предложения за външни оценители в КППП по мерки
МИГ01 и МИГ7.2. като представители на Общото събрание: Йорданка Андреева; Даниела
Бърнева; Ивайло Величков; Йорданка Димитрова; Петя Ганчева;Красимира Дончева;
Марияна Николова; Рени Каназирева; Светла Панева.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 12 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
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-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 12 гласа „ЗА“ предложеното за гласуване Решение е прието както следва:
Общото събрание определя Йорданка Андреева; Даниела Бърнева; Ивайло Величков;
Йорданка Димитрова; Петя Ганчева;Красимира Дончева; Марияна Николова; Рени
Каназирева и Светла Панева като представители на Общото събрание да участват като
външни оценители в КППП по мерки МИГ01 и МИГ7.2.
По т. 4 от Дневния ред: Представяне на напредъка по прилагане на Стратегия за ВОМР;
По точката от Дневния ред, Г-жа Желязкова даде думата на експерта в екипа на МИГ, Г-жа
Мария Петрова да презентира информацията, свързана с промени в СВОМР на МИГ.
Подготвени и представени за Анекс са искания по Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в
земеделски стопанства”, Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”, Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности”.
Подготвена за прием е Мярка МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура .
Приключил е приемът по мерки: 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”. В момента са структурирани и
работят на брой КППП по мерките.
Предстои приключване на приема по 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” и сформиране на КППП за мярката.
Подготвени са документите за отваряне на процедури по отваряне на приеми до края на
2018-та година (документация за бенефициенти, процедури за подбор,и разяснителни
дейности и др.) по всички мерки от СВОМР.
Извършват се текущи дейности по администриране и управление на СВОМР от екипа на
МИГ.
Подадени са документи за пререгистрация на Сдружението.
По т. 5 от Дневния ред: Други
Други: няма
Поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание се закрива.
Протоколчик:
/К.Желязкова/
Утвърдил:
/ д-р Ивелина Гецова/

/ п…п (заличена информация по ЗЗЛД)
/п….п/(заличена информация по ЗЗЛД)
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