ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя
Даскалови”(Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”), проведено на 31.10.2017 г.
Днес 31.10.2017 г./тридесет и първи октомври две хиляди и седемнадесета година/, в
гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив от 10.00 часа, се проведе Общо събрание (ОС) на
Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” (Сдружение
„МИГ Брезово, Братя Даскалови”)
В 10:00 часа се констатира, че все още няма регистрирани членове на ОС от общо 45
(четиридесет и пет) души, поради което и с оглед разпоредбата на Чл.10 от Устава на
Сдружението, заседанието на ОС се отлага с 1 /един/ час, след което ще се проведе при
същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
В 11:00 часа в присъствения лист на Заседанието на ОС се констатира, че са се
вписали 9 /девет/ души.
Г-н Радньо Манолов – Председател на УС на МИГ, направи следното процедурно
предложение:




За Председател на събранието – Радньо Манолов – Председател на УС на
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”;
За съставител на протокола – Анна Динева Троева – Експерт по СВОМР в
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”;
За преброител – Маньо Желязков Манев – Експерт по СВОМР Сдружение „МИГ
Брезово, Братя Даскалови”.

По така направеното предложение от г-н Манолов, други предложения не бяха
направени. Въпроси не бяха поставени.
При това положение се премина към гласуване на предложените кандидатури.
Гласуването се извърши с вдигане на ръка. След проведеното гласуване ОС взе
единодушно следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
1. Радньо Монжлжв – Председател на ОС;
2. Анна Динева Троева – Съставител на протокола на ОС;
3. Маньо Желязков Манев – Преброител в ОС.
Възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него не бяха
направени. Въпроси не бяха поставени.
Г-н Манолов прочете на присъстващите членове дневния ред за днешното заседание на
Общото събрание, с който същите предварително са запознати, посредством излагането на
поканата в официалните сайтове на Община Брезово и Община Братя Даскалови, в
официалния сайт на Сдружението, поставянето й на мястото за обявления в сградата на
управление на Сдружението и останалите административни сгради по населените места на
двете общини, също така и чрез публикуването й във вестник „Марица”, най-малко в 7дневен срок преди днешния ден.
Предложения не бяха направени. Въпроси не бяха зададени.
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Гласуването се извърши с вдигане на ръка. След проведеното гласуване, ОС одобри
единодушно следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Промени в стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“.
2. Организационни въпроси.
Преди да се пристъпи към разискване и гласуване на всяка една от точките по дневния
ред поотделно, г-н Манолов разясни на присъстващите членове възможността да гласуват
със „За”, „Против” или „Въздържал се”.
Премина се към разискване и гласуване на всяка една от точките поотделно.
I. По точка първа от дневния ред:
Г-н Манолов даде думата на г-н Боян Костадинов – изпълнителен директор на
Сдружението, който в детайли разясни необходимостта от извършване на промени в
текстовете на стратегията за ВОМР на Сдружението, както следва:
1. В Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6
„Развитие на стопанства и предприятия“ от СВОМР финансирана от ПРСР за периода 2014
- 2020 г. в частта недопустими разходи е допусната очевидна техническа неточност. Като
недопустими разходи е посочено „Разходи за закупуването на превозни средства с
изключение на …“ Изречението не е завършено и не са посочени изключенията, което
представлява явен технически пропуски, който може да доведе до последващи неясноти. С
последното изменение от 25.08.2017 на Наредба № 22, уреждаща прилагането на подмярка
19.2. от ПРСР 2014 – 2020 е направено конкретизиране на недопустимите разходи за
транспортни и превозни средства, както следва: „ чл. 21 ал. 3. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г.,
в сила от 25.08.2017 г.) Не се предоставя финансова помощ по финансиран изцяло или
частично от ЕЗФРСР проект за закупуване на транспортни, включително превозни
средства, освен когато са допустими за финансиране съгласно наредбите по прилагане на
съответните мерки/подмерки на ПРСР 2014 - 2020 г. и са оборудвани за целите на
инвестицията.“ Това определение дава ясна и конкретна дефиниция относно
допустимостта на този вид разходи.
Предложение за изменение:
В тази връзка, тъй като в СВОМР подмярка 6.4. в частта недопустими разходи
фигурира следното условие: „Недопустими разходи: Всички разходи посочени като
недопустими в: Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от
ПРСР 2014 – 2020 г.“ предлагаме следното изменение на СВОМР:
 Текстът „Разходи за закупуването на превозни средства с изключение на …“
се заличава.
 Тъй като в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2
от ПРСР 2014 – 2020 г.. са разписани подробно видовете недопустими разходи в
СВОМР остава единствено общото определение за недопустимост на разходите
което препраща директно към приложимата Наредба 22, а именно: „Всички
разходи посочени като недопустими в: Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.
за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.“.
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Предлаганото изменение е допустимо и попада в обхвата на чл. 39 т. 1 и 2 от Наредба
№ 22 уреждаща прилагането на подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020;
2. С последното изменение от 25.08.2017 г. на Наредба № 22 уреждаща прилагането на
подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 е направено допълнително конкретизиране за
допустимия интензитет на финансовата помощ по мерки от СВОМР, които не са
включени в ПРСР 2014 – 2020 и не са част от Регламент (EC) № 1305/2013, както
следва: „чл. 9 ал. 2 т. 2,
а) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) до 100 на сто - когато получател е
публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира
приход съгласно "Анализ разходи-ползи (финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ДФЗ;
б) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) до 70 на сто - когато получател е
публично лице и проектът генерира приход съгласно представения "Анализ разходи-ползи
(финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
в) до 60 на сто - когато получател е частно лице;
г) до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.
Предложение за изменение:
С цел по-голяма яснота предлагаме изменение което, директно транспонира
разпоредбите на Наредба №22, както следва:
В частта от СВОМР „Финансови параметри на проектите по марка 21 от СВОМР“,
текстът:
„• 100 % за получател публично лице и проектът не генерира приход;
• 70 % за получател публично лице и проектът генерира приход;
• 60 % за получател частно лице;
• 70 % за получател частно лице и проектът е в обществена полза.“
Се променя както следва:
 до 100 % - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с
нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно "Анализ разходи-ползи
(финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на
ДФЗ;
 до 70 % - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно
представения "Анализ разходи-ползи (финансов анализ)", изготвен по образец,
утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
 до 60 % - когато получател е частно лице;
 до 70 % - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.
Предлаганото изменение е допустимо и попада в обхвата на чл. 39 т. 1 и 5 от Наредба
№ 22 уреждаща прилагането на подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020;
След проведени дискусии се премина към гласуване на направеното предложение за
промени в Стратегията за ВОМР на Сдружението.
Гласували:
„ЗА” – 9,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
„ПРОТИВ” – 0
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РЕШЕНИЕ:
Общото събрание одобрява предложените изменения в СВОМР на МИГ Брезово, Братя
Даскалови, както следва:
1. В частта „Недопустими разходи по подмярка 6.4. от СВОМР“ текстът „Разходи
за закупуването на превозни средства с изключение на …“ се заличава.
2. В частта от СВОМР „Финансови параметри на проектите по марка 21 от
СВОМР“, текстът:
„• 100 % за получател публично лице и проектът не генерира приход;
• 70 % за получател публично лице и проектът генерира приход;
• 60 % за получател частно лице;
• 70 % за получател частно лице и проектът е в обществена полза.“
Се променя както следва:
 до 100 % - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с
нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно "Анализ разходи-ползи
(финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на
ДФЗ;
 до 70 % - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно
представения "Анализ разходи-ползи (финансов анализ)", изготвен по образец,
утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
 до 60 % - когато получател е частно лице;
 до 70 % - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.
II. По точка втора от дневния ред:
Бяха обсъдени няколко организационни въпроса, а именно:
 Отправеното питане от страна на г-н Видев, относно взетото решение за датата и
часа на заседанието на ОС, и в тази връзка, г-н Манолов уточни необходимостта,
заседанието да се проведе на 31.10.2017 г., от 10 ч.
 Сумите, касаещи членския внос на членовете на ОС на Сдружението.
До конкретни решения не се стигна по т. 2 от дневния ред и след проведени дискусии,
председателят на ОС – г-н Манолов закри заседанието в 11:55 ч.
Неразделна част от настоящия протокол са:
1. Присъствен лист на членовете на ОС на Сдружението;
2. Решение на УС на Сдружението от 17.10.2017 г. за свикване на ОС на Сдружението;
Председател на Общото събрание
/П/
/Радньо Манолов – Председател на УС на МИГ/
Протоколчик на събранието
/П/
/Анна Троева – Експерт СВОМР/
Преброител на събранието
/П/
/Маньо Манев – Експерт СВОМР/
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