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
№ 05-ВОМР/ 06.03.2018г.
Гр.Лясковец
Днес, 06.03.2018г., в офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя заседание на
УС при следния Дневен ред:





Дата: 6 март 2018г.
Час: 16.30ч.
Място: офис на МИГ в град Лясковец, Младежки дом
Дневен ред:

1.Вземане на Решение за одобрение на дата за прием по процедура BG06RDNP001-19.007
на 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” от Стратегия за ВОМР на МИГ.
-докладва : М. Петкова
2.Вземане на Решение за промени в ИГРП на МИГ за 2018г.
-докладва: М.Маринова
3. Приемане на Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР,
финансирани от ПРСР 2014-2020г. и ЕЗФСР на територията на МИГ.
-докладва : М. Петкова

4.Приемане на Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти по мерки
от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР, в
изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ.
-докладва : М. Петкова
5.Други
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Европа инвестира в селските райони !
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- Вземане на Решение за одобрение на дата за прием по
процедура BG06RDNP001-19.007 на 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” от Стратегия за ВОМР на МИГ.
-докладва : М. Петкова
С Решение №01/Протокол 04-ВОМР/ 15.02.2018г. Управителния съвет на МИГ е
утвърдил/съгласувал Насоки за кандидатстване с проектни предложения 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” от Стратегия за ВОМР на МИГ.
Мярката е въведена в ИСУН в статус“Чернова“ и първа дата за прием от 20.03.2018г. до
15.00ч. на 21.05.2018г.
Необходимо е МИГ да впише отново Решение с което да определи дата за прием по мярка
МИГ01.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №01/Протокол 05-ВОМР/ 06.03.2018г.
Определя дата за прием 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” от Стратегия за ВОМР на МИГ от 20.03.2018г. до 15.00ч. на 21.05.2018г.
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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 определяне на дата за прием 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” от Стратегия за ВОМР на МИГ от
20.03.2018г. до 15.00ч. на 21.05.2018г.
Възлага на Председателя на УС на МИГ да утвърди със Заповед дата за прием 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” от Стратегия за ВОМР на МИГ от
20.03.2018г. до 15.00ч. на 21.05.2018г.
Във връзка с приетото решение възлага на Изпълнителния директор да предприеме
следващи стъпки за публикуване на Покана за прием по процедура BG06RDNP00119.007 за 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”.
По т.2. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за промени в ИГРП на МИГ за
2018г.
-докладва: М.Маринова
Възникнала е обективна необходимост от колекция на Индикативна Годишна работна
програма на МИГ за 2018 година.
Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от
Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни
правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани
от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
Необходимо е в мерките от ПРСР да бъдат предвидени втори приеми на проектни
предложения при наличие на остатъчен бюджет по мерките, които да бъдат посочени в
ИГРП само като месеци, а не като дати.
Във връзка с предоставената информация УС на МИГ коригира/актуализира ИГРП на
МИГ за 2018г.
-периоди на прием по мерки: мярка МИГ4.1., мярка МИГ4.2., мярка МИГ6.4.1., мярка
МИГ7.2., мярка МИГ7.5. и мярка МИГ01.
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Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №02/Протокол 05-ВОМР/ 06.03.2018г.
УС на МИГ приема направени актуализация в на Индикативна Годишна работна програма
на МИГ за 2018 година.
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 промени в на
Индикативна Годишна работна програма на МИГ за 2018 година.
По т.3. от Дневния ред, а именно- Приемане на Правила за провеждане на процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения
по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020г. и ЕЗФСР на територията на МИГ.
-докладва : М. Петкова
С настоящите вътрешни правила се урежда организацията на работа на МИГ във връзка с
провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за
оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014 – 2020
И ЕЗФРС на територията на МИГ.
Правилата са разработени в съответствие с разпоредбите на 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. (Обн. - ДВ, бр. 100 от
18.12.2015 г), ПМС №161/2016 за определяне на правила за координация между
управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните
инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от
общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 8.07.2016 г.) и
Указания на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. по чл.37 от ПМС 161/2016 г за прием на проекти,
подавани по стратегиите за Водено от общностите местно развитие.
Правилата са представени подробно и пред КС на МИГ и пред УС на МИГ.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №03/Протокол 05-ВОМР/ 06.03.2018г.
УС на МИГ приема Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР,
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финансирани от ПРСР 2014-2020г. и ЕЗФСР на територията на МИГ.
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 провеждане
на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на
проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020г. и ЕЗФСР
на територията на МИГ.
По т.4. от Дневния ред, а именно- Приемане на Правила за работа на оценителна комисия
при подбор на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на
селските райони и ЕЗФРСР, в изпълнение на подхода Водено от общностите местно
развитие на територията на МИГ.
-докладва : М. Петкова
Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти по мерки от СВОМР,
финансирани от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР, в изпълнение на
подхода Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ са представени
подробно-назначаване на Комисия, състав на Комисията, изисквания към председател,
секретар, оценители и помощник-оценители, функции и отговорности на председател,
секретар, оценители и помощник-оценители, начин и принципи на подбор-алгоритъм,
администриране на оценителна сесия, извършване на Оценката на административното
съответствие и допустимостта и Техническа оценка, оценителен доклад и приключване
работа на комисията.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №04/Протокол 05-ВОМР/ 06.03.2018г.
УС на МИГ приема Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти по
мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР, в
изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ.
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 по мерки от СВОМР, финансирани от
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Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР, в изпълнение на подхода Водено от
общностите местно развитие на територията на МИГ.
С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС.
Протоколчик: М.Терзиева, Член на УС
Утвърдил: д-р Ивелина Гецова: Председател на УС

…п………..
……п………

Участници:

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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