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Сдружение „Местна инициативна група ОБЩИНИ ЕЛЕНА И зЛАТАРИЦА”
5070 гр. Елена, ул. “Ил. Макариополски” № 24, www.vomr.elena.bg/VOMR@ELENA.BG


ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА”


Днес, 04.09.2019 г. в 11.00 ч. в театралната зала в сградата на Общностния център в град Елена, намиращ се на ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25, се проведе Общо събрание на  Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица”, свикано по инициатива на Управителния съвет с Решение от 12.08.2019 г.
Общото събрание бе открито от председателя на Управителния съвет инж. Дилян Млъзев, който извърши надлежна проверка на предварителната регистрация на участниците съгласно чл. 27 от Устава на Сдружението и обяви, че всички му членове са редовно уведомени за Общото събрание по реда на чл. 26, ал. 3 от Устава на сдружението. Към момента на провеждането на Общото събрание членовете на Сдружението са 31. Към началото на Общото събрание има регистрирани 17 члена. Г-н Млъзев обяви, че необходимия за вземане на решения кворум е налице и Общото събрание може да взема легитимни решения. 
На заседанието присъстват (без право на глас) изпълнителният директор инж. Георги Коларов, експертът по прилагане на СВОМР Надежда Стоянова и счетоводителят на МИГ Елка Михайлова.
С оглед законосъобразното протичане на събранието г-н Млъзев предложи да бъде избран Председателстващ на събранието, секретар и преброител. Председателят на УС на сдружението инж. Дилян Млъзев бе избран единодушно за председател на събранието, за секретар /протоколчик/ бе посочена Надежда Стоянова, а за преброител Димитринка Иванова. Не постъпиха други предложения.

Гласували:  „ЗА“ – 17 гласа, „против” – няма, „въздържали се” - няма. 

Председателят на УС предложи заседанието да премине при следния Дневен ред:

Информиране на членовете на КВО за изпълнението на СВОМР.
Актуализиране на СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”.


Други предложения по дневния ред не бяха направени и същият беше подложен на гласуване.

Гласували:  „ЗА“ - 17 гласа, „против” – няма, „въздържали се” - няма. 

По т. 1 от Дневния ред: Председателят даде думата на изпълнителния директор инж. Георги Коларов да запознае присъстващите с изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”. 
Изпълнителният директор запозна членовете на ОС на МИГ с изготвената справка за подадените и одобрени от МИГ проектни предложения. За периода от октомври 2018 г до юни 2019 г. е проведен прием по шест от мерките от СВОМР – 4.1, 4.2, 6.4.1, 6.4.2, 7.2 и 7.6. Постъпили са 10 проектни предложения, които са оценени в законоустановения срок, предложени  са и са одобрени от Управителния съвет на МИГ 7 проектни предложения, 2 проектни предложения са одобрени, но са останали като резервни, поради недостиг на средства и 1 проектно предложение е отхвърлено. 
На 15.07.2019 г. е сключено допълнителното споразумение между МИГ-а и УО на ПРСР 2014-2020 г. Промените се отнасят до подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” и 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, където интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм – изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи. Костадин Димитров изказа своето становище, че това ограничение би довело до неизпълнение на СВОМР, тъй като нашата стратегия е насочена в по-голямата си част към развитие и разнообразяване на туристическите услуги.

Гласували:  „ЗА“ - 17 гласа, „против” – няма, „въздържали се” - няма.

Решение: Общото събрание приема информацията за извършената дейност от екипа на МИГ.

По т. 2 от Дневния ред: Председателят инж. Дилян Млъзев уведоми присъстващите, че е постъпило писмо от УО на ПРСР 2014-2020 г. с вх. № 93/17.07.2019 г, касаещо проект на процедура за прием на проекти № BG06RDNP001-19.295 в ИСУН 2020 по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”. При разглеждане на процедурата по тази мярка е установено, че в СВОМР има препратки към нормативни актове без да е уточнено кои са те и е възможно те да са отменени и няма яснота по отношение на съответните текстове. Същевременно има и дублиране в описателния текст за допустими получатели и първия критерий за оценка на проекти по мярката, проектите от тези сектори получават 25 точки, т.е. на практика всички проекти биха получили точки по този критерий, което го обезмисля. Поради тези причини УО на ПРСР 2014-2020 г. препоръчва да се направят необходимите действия за промяна на СВОМР. Екипът на МИГ е инициирал и провел обществено обсъждане на промените в СВОМР на МИГ-а, което е било публикувано на сайта на МИГ за периода от 13.08.2019 г.  до 20.08.2019 г. На 21.08.2019 г е проведено присъствено обществено обсъждане с 12 участника, като на всеки присъстващ бе предоставен пакет с информационни материали, включващ папка с разпечатани презентации, химикал и листа за писане. В резултат на общественото обсъждане няма постъпили въпроси или възражения на промените в СВОМР. Изпълнителният директор представи на присъстващите членове на Общото събрание на МИГ промените в СВОМР, касаещи подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”. След направеното разяснение от инж. Георги Коларов се даде думата за въпроси и изказвания. Председателят инж. Дилян Млъзев подчерта, че независимо, че по тази мярка има сравнително малък ресурс е много важно промените да бъдат направени във възможно най-кратки срокове и след подписване на допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 г. по мярката да бъде проведен прием с цел успешното изпълнение на стратегията. 

Гласували:  „ЗА“ - 17 гласа, „против” – няма, „въздържали се” - няма.

Решение: На основание чл. 25 ал. 1 т. 3 от Устава на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” Общото събрание одобрява следните предложени промени:

№ на промяната
ТЕКСТ СЪГЛАСНО СВОМР
ОДОБРЕНА ПРОМЯНА НА СВОМР
1.
Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
4.	Допустими получатели
Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от  6000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“. 

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
4.	Допустими получатели
Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от  6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Мотиви и правно основание – Допусната е техническа грешка в описанието на т. 4 Допустими получатели от подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства". На основание чл. 39 т. 1 от Наредба № 22/2015 г заявяваме промяна в СВОМР в горепосочената точка. Поради допуснато дублиране в описателния текст за допустими получатели и първия критерий за оценка на проекти по мярката, проектите от тези сектори получават 25 точки, т.е. на практика всички проекти биха получили точки по този критерий, което го обезмисля. Посредством първия критерий приоритет ще се дава на проекти от описаните сектори.  С промяната ще се даде възможност да кандидатстват земеделски стопани от всички сектори, с което ще бъде изпълнена Специфична цел 3.1, насочена към модернизирането на земеделските стопанства на територията на МИГ, и изпълнението на Приоритет 3 и целите на СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица”.
2.
Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

6.	Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ
Финансовата помощ е в размер до 60%  от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:
•	За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %;
•	За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
•	За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33  - 10 %;
•	За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
•	За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 28 и член 29 – 15 %.
•	Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Финансовата помощ е в размер до 60%  от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:
•	За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %;
•	За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
•	За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33  - 10 %;
•	За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
•	За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 28 и член 29 – 15 %.
•	Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

6.	Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ
Финансовата помощ е в размер до 60%  от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:
•	За проекти, представени от млади селскостопански производители - 10 %;
•	За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
•	За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения - 10 %;
•	За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
•	Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.
Мотиви и правно основание – промяна на нормативната уредба чл. 39 т. 1 от Наредба 22/2015 г., изменение в ЗПЗП и отпадане на правното основание за издаване на наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 г.





Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Неразделна част от настоящия протокол е списък на присъстващите.


Председател:						Изготвил протокола:
                            /инж. Дилян Млъзев/         				   /Надежда Стоянова/


		Преброител:
				   /Димитринка Иванова/

