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
№ 07-ВОМР/ 30.04.2018г.
Гр.Лясковец
Днес, 30.04.2018г., във временния офис на МИГ в гр. Лясковец се състоя заседание
на УС при следния Дневен ред:





Дата: 30 април 2018г.
Час: 10.00ч.
Място: временен офис на МИГ в град Лясковец, Читалището
Дневен ред:

1.Вземане на Решение за определяне на критерии, които да се вземат в предвид при оценка
на проектите от ПРСР, получили равен брой точки.
-докладва : М. Петкова
2.Вземане на Решение за Свикване на Общо събрание.
-докладва: И.Гецова
3.Вземане на Решение за упълномощаване на член на УС на МИГ относно свикване на
Комисия за подбор на проектни предложения.
-докладва: И.Гецова
4.Вземане на Решение относно вида квалификация на оценителите –членове на Общо
събрание на МИГ, които да се включат в КППП по мерките от ПРСР.
-докладва: М.Маринова
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
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-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 определяне на критерии, които
да се вземат в предвид при оценка на проектите от ПРСР, получили равен брой точки.
-докладва : М. Петкова
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.
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 на УС да обсъди и гласува следните
предложения, които след това да бъдат предложени за обсъждане и гласуване и на Общо
събрание:
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.
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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 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.
Няма дискусия по така направените предложения.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №01/Протокол 07-ВОМР/ 30.04.2018г.
Одобрява условията при които ще се дава предимство на проектите с равен брой точки,
описани по-горе по мерки: 4.1., 4.2., 6.4.1., 7.2. и 7.5. Предлага така описаните предимства,
които ще бъдат част от Условията за кандидатстване по мерките от ПРСР в СВОМР, да
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бъдат предложени за обсъждане и гласуване на ОС.
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 условията при които ще
се дава предимство на проектите с равен брой точки, описани по-горе по мерки: 4.1., 4.2.,
6.4.1., 7.2. и 7.5. Предлага така описаните предимства, които ще бъдат част от Условията за
кандидатстване по мерките от ПРСР в СВОМР, да бъдат предложени за обсъждане и
гласуване на ОС.
По т.2. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за Свикване на Общо събрание.
-докладва: И.Гецова
Във връзка с наближаващия прием на проектни предложения по мярка 7.2. е необходимо
изброените условия при които ще се класиран проекти при равен брой точки да бъдат
одобрени от ОС на МИГ, както и необходимостта Общото събрание да определи свои
представители сред членовете си, които да участват 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 предлагам да бъде свикано ОС както следва:
 Дата: 15 май 2018г., вторник
 Дневен ред:
 Място: гр.Лясковец, Заседателна зала на ОбА, пл.“Възраждане“№1
 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,
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17.0017.20ч.
17.2017.40ч.

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
4. Представяне на напредъка по прилагане на Стратегия за
ВОМР;
5. Друго

УС на
МИГ
УС на
МИГ

Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №02/Протокол 07-ВОМР/ 30.04.2018г.
Взема Решение за свикване на Общо събрание на МИГ при посочения по-горе Дневен ред.
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 свикване на Общо събрание с дата на
провеждане на 15.05.2018г. и Дневен ред, цитиран по-горе.
По т.3. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за упълномощаване на член на УС
на МИГ относно свикване на Комисия за подбор на проектни предложения.
-докладва: И.Гецова
Съгласно Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към
СВОМР, назначаването на КППП става със Заповед на Председателя на УС на МИГ.
Съгласно чл. 34, параграф 3, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и чл. 4 от ПМС
№161/2016 г., задачите на МИГ включват провеждане на процедури за подбор на проекти
и спазване на ред за оценка, при който:
-определена е недискриминационна и процедура за подбор;
-определени са обективни критерии за операции;
-процедурата не допуска конфликт на интереси;
Съгласно чл. 44 от ПМС №161/2016 г. подборът на проектни предложения се извършва от
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комисия, назначена от МИГ. Същевременно съгласно минималните изисквания към реда
за оценка, разработени по чл. 41, ал. 2 от ПМС№161, КППП на проектни предложения се
назначава със заповед на председателя на УС на МИГ.
При провеждане на процедурите за подбор на проекти и спазване на реда за оценка, МИГ
следва да гарантира, че процедурата не допуска конфликт на интереси.
На основание на чл. 63, ал. 1 от Закона за противодействие па корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ДВ бр. 7, от 19.1.2018 т), Председателят на УС на
МИГ е длъжен да си направи самоотвод, ако е възникнал конфликт на интереси (Чл. 51 и
Чл. 53 от ЗПКОНПИ).
Горепосочените изисквания са задължителни за участниците в органите на управление и
контрол на Местните инициативни групи (§ 2. (1) т. 2 от Допълнителните разпоредби на
ЗПКОНЦИ).
В публикувани на сайт www.eufunds.bg отговори на УО на ОПРЧР по въпроси,, свързани с
назначаването на КППП при хипотези за евентуален конфликт на интереси е записано, че
при такъв конфликт, КППП трябва да се назначи от друг представител на МИГ.
За МИГ такъв е случая за предстояща 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
Съгласно ЗУСЕСИФ, Чл. 2. (2)… При управлението на средствата от ЕСИФ не се допуска
конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) №
1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент
(ЕС) № 966/2012".
В Устава на МИГ, в Чл. 58. (2). За извършване на определени действия Председателят
може да упълномощава и други лица, включително и такива, които не са членове на
Управителния съвет или сдружението.
В случая е необходимо УС на МИГ да възложи на Председателя на МИГ за упълномощи
представител от частния сектор да назначи 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 по която мярка
Община Лясковец е кандидат с проект, както и Община Стражица е кандидат с проект,
поради която причина Красимира Желязкова-Зам.Председател на УС, но също от
публичния сектор в УС на МИГ, няма право да назначи КППП.
Във връзка с е налично следното предложение:
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Председателя на УС на МИГ да упълномощи Пламен Пенчев за назначаване 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 №BG06RDNP00119.007 . Пламен Пенчев е член на УС от квотата на бизнеса и представител на местния
бизнес и по въпросната процедура няма предпоставки и условия за възникване на
конфликт на интереси.
РЕШЕНИЕ №03/Протокол 07-ВОМР/ 30.04.2018г.
Председателя на УС на МИГ да упълномощи Пламен Пенчев за назначаване 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 №BG06RDNP00119.007.
Гласуване: кворум – 6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение Председателя на УС на МИГ да
упълномощи Пламен Пенчев да назначи 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.
По т.4. 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.
-докладва: М.Маринова
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.
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 МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на
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културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на
специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP00119.007. 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.
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 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 следва да определи изискванията за минимум 3-ма членове на КППП за
оценители, които да отговарят на следните условия, които Общото събрание ще избере:
-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
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“ УС следва да
определи изискванията за минимум 3-ма членове на КППП за оценители, които да
отговарят на следните условия, които Общото събрание ще избере:
-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 наличните предложения, УС взема следното решение:
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РЕШЕНИЕ №04/Протокол 07-ВОМР/ 30.04.2018г.
Квалификацията и опита на оценителите-членове на Общо събрание на МИГ, които да
участват в 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” и
Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ следва да отговарят на условията, изброени в
настоящата точка от Дневния ред.
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 квалификацията и опита, които трябва
да имат оценителите, членове на КППП от Общото събрание на МИГ за 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” и Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“.
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
Утвърдил: д-р Ивелина Гецова: Председател на УС

….…п……п..
…….…п…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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