ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя
Даскалови”(Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”), проведено на 27.04.2018 г.
Днес 27.04.2018 г./двадесет и седми април две хиляди и осемнадесета 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 в заседателната зала са се регистрирали само двама от
членовете 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 вписаха още деветима
души, с което общият брой на присъстващите членове на настоящото ОС начислиха 11
/единадесет/ души.
Г-н Манолов – Председател на УС на МИГ, направи следното процедурно предложение:
За Председател на събранието – г-жа Видка Пенева Узунова – Счетоводител 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. Видка Пенева Узунова – 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-жа Узунова 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” на 18.04.2018 г.,
най-малко в 7-дневен срок преди днешния ден.
Предложения не бяха направени. Въпроси не бяха зададени.
Гласуването се извърши с вдигане на ръка. След проведеното гласуване, ОС одобри
единодушно следния:
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Промени в стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“.
2. Вземане на решение за пререгистрация на Сдружението в Агенцията по
вписванията.
3. Приемане на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на
Сдружението, и обявяването им в Регистъра на Агенцията по вписванията.
4. Организационни въпроси.
По т. 1 от дневния ред:
Председателят на ОС – Видка Узунова, даде думата на г-н Боян Костадинов – ИД на
МИГ, който разясни необходимостта от вземане на решение за промяна в стратегията за
ВОМР, в следните текстове:
I. Изменения произтичащи от промяна на нормативната база на национално
ниво:
1. Навсякъде в описанието на Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски
стопанства" от СВОМР на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ текстът „…Наредба №
9 от 21 март 2015 г. за прилагане на…“ се заличава.
2. Навсякъде в описанието на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ , текстът:
„…Наредба по…“ се заличава.
3. Навсякъде в описанието на Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа
инфраструктура” от СВОМР на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, текстът:
„…Наредба по…“ се заличава.
4. В Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и
валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ в частта „Финансови параметри на проектите по марка 21 от СВОМР“,
„Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти“, текстът: „100 % за получател
публично лице и проектът не генерира приход;“ се изменя както следва: „100 % за
получател публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не
генерира приход;“
Предложените промени са допустими и се извършват на основание чл. 39, т. 1
„След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска
само: 1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с
промяна на съответната програма;“ от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на
Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.
II. Изменения свързани с коригирането на явни грешки:
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1. В Подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от
СВОМР в частта „Обхват на подмярка 6.4. от СВОМР“ изречението: „В рамките на
СВОМР подмярка 4.1. ще се прилага съгласно…..“ номерацията „4.1.“ се заменя с „6.4.“
2. В Подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от
СВОМР в частта „Недопустими разходи по подмярка 6.4. от СВОМР“, текстът „Разходи за
закупуването на превозни средства с изключение на“ се заличава.
Предложените промени са допустими и се извършват на основание чл. 39, т.2
„След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска
само: 2. при наличие на очевидна грешка;“ от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за
прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.
III. Изменения свързани с критериите за оценка на проекти, интензитет на
помощта, минимален и максимален размер на проектите:
1. В Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от СВОМР в частта
„Критерии за оценка на проекти по подмярка 4.1. от СВОМР и тяхната тежест“, критерий
„6. Проектът е на кандидат, които не е кандидатствал за финансиране по мярка 121 от
Стратегията за местно развитие на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ в предходния
програмен период“, текстът: „…кандидатствал за ….“ се заменя с „получавал“.
2. В Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от
СВОМР в частта „Критерии за оценка на проекти по подмярка 6.4. от СВОМР и тяхната
тежест“, критерий „4. Проектът е на кандидат, който не е кандидатствал за
финансиране на неземеделски дейности по мерки 311 и 312 от Стратегията за местно
развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ през предходния програмен
период“, текстът: „…кандидатствал за ….“ се заменя с „получавал“.
Обосновка: СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ има успешно реализирана
стратегия за местно развитие по подхода LEADER, финансирана от ПРСР 2007 –
2013 г. През програмен период 2014 – 2020 г. МИГ цели да разшири и надгради
постигнатите резултати, като предостави преференциален достъп до финансиране на
проекти на кандидати, които до момента не са ползвали безвъзмездна финансов
помощ, чрез подхода LEADER, като по този начин се цели безвъзмездната помощ
по подхода да достигне до по-широк кръг от заинтересовани страни. Първоначално
разписаният текст не е достатъчно прецизен и може да доведе до неоснователни
ограничения пред кандидати, които не са получавали финансиране от МИГ, чрез
подхода LEADER. През предходния програмен период има кандидати, които са
кандидатствали пред Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, но не са
получили финансиране на проектите си поради недостиг на финансови средства или
поради неодобрение на проектите от страна на МИГ и/или ДФЗ. Съществуват и
кандидати, които са кандидатствали, но в последствие са оттеглили проектните си
предложения и не са получили финансиране. Поради тези причини с цел постигане
на заложените цели (разширяване на обхвата на подхода LEADER на територията,
чрез преференциални възможности за кандидати, които до момента не са получавали
финансиране от МИГ) се налага прецизиране на текста, като допълнителни точки се
присъждат на кандидати, които не са получавали финансиране от МИГ през
изминали програмен период.
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3. В Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на
СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ в частта „Критерии за оценка на проекти по
подмярка 7.2. от СВОМР и тяхната тежест“ критерий „1. Подпомагане на приоритетни за
територията сектори и дейности: Проектът включва дейности за изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ след
спортна инфраструктура се добавя „ и общинска образователна инфраструктура с
местно значение в селските райони“.
Обосновка: Инвестициите в общинска образователна инфраструктура са сред
приоритетните за развитието на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“. Поради технически пропуск при разпечатването на окончателния
вариант на СВОМР е пропуснато включването им в критериите за оценка на проекти
по подмярка 7.2. от СВОМР.
4. В Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските
райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната
инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. от СВОМР в частта „Финансови
параметри на проектите по подмярка 7.4. от СВОМР“ Минимален размер на общите
допустими разходи за един проект се намаля от:
•
левовата равностойност на 5 000 евро
на
•
левовата равностойност на 500 евро.
Обосновка: първоначално заложеният минимален размер общите допустими
разходи за един проект от 5 000 евро е сравнително висок и ще представлява пречка
пред потенциалните бенефициенти за реализирането на по-малки проекти в помалките населени места от територията на МИГ. С намаляването на минималния
размер на общите допустими разходи за един проект ще се създаде възможност за
финансиране на повече на брой малки проекти и инициатива.
Предложените промени са допустими и се извършват на основание чл. 39, т.5
„След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска
само: 5. по отношение на критериите за оценка, минимална и максимална стойност
на проектите и интензитет на помощта;“ от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за
прилагане на Подмярка 19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЯ:
По точка първа от дневния ред:
Общото събрание приема така предложените промени в Стратегията за водено от
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
Решението по първа точка се взе със:
„ЗА” – 11 /единадесет/,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /нула/,
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„ПРОТИВ” – 0 /нула/
По точка втора от дневния ред:
Общото събрание взема решение за пререгистрация на Сдружението в Агенцията
по вписванията.
Решението по втора точка се взе със:
„ЗА” – 11 /единадесет/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /нула/,
„ПРОТИВ” – 0 /нула/
По трета точка от дневния ред:
Общото събрание приема годишния финансов отчет и годишния доклад за
дейността на Сдружението, и обявяването им в Регистъра на Агенцията по
вписванията.
Решението по трета точка се взе със:
„ЗА” – 11 /единадесет/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /нула/,
„ПРОТИВ” – 0 /нула/
По точка 4 от дневния ред:
Председателят на ОС – Видка Узунова, даде думата на г-н Боян Костадинов – ИД на МИГ,
който разясни необходимостта от вземане на решение, касаещо класирането на
постъпилите проекти, когато същите са получили равен брой точки. Г-н Боян Костадинов
запозна членовете на ОС с указанията дадени от Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020
във връзка с отправено питане относно класирането на проекти, получили равен бр. точки.
След проведено обсъждане Общото събрание взе следните решения,
РЕШЕНИЯ:
По точка четвърта от дневния ред
Общото събрание приема следните решения:
1. При извършването на Техническа и финансова оценка на проекти по Подмярка 4.1
"Инвестиции в земеделски стопанства"от СВОМР в случай, че две или повече проектни
предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в
низходящ ред по следните критерии:
1. „Проектът е на кандидат, които не е получавал финансиране по мярка 121 от
Стратегията за местно развитие на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ в
предходния програмен период“ (критерий 6 от Критерии за оценка на проекти по
подмярка 4.1. от СВОМР)
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2. „Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата
равностойност на 50 000 евро“ (критерий 5 от Критерии за оценка на проекти по
подмярка 4.1. от СВОМР)
3. Проектът е на кандидат получил повече точки по критерий: „3. Подпомагане на
проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост“.
2. При извършването на Техническа и финансова оценка на проекти по Подмярка 6.4.
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР в случай, че две или
повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат
подреждани в низходящ ред по следните критерии:
1. „Проектът е на кандидат, който не е получавал финансиране на неземеделски
дейности по мерки 311 и 312 от Стратегията за местно развитие на МИГ
Брезово, Братя Даскалови през предходния програмен период.“ (критерий 4 от
Критерии за оценка на проекти по подмярка 6.4. от СВОМР)
2. „Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата
равностойност на 50 000 евро“ (критерий 5 от Критерии за оценка на проекти по
подмярка 6.4. от СВОМР).
3. Проектът е на кандидат получил повече точки по критерий: „3. Опит на
кандидата в дейността, за която кандидатства“.
4. Проектът е на кандидат получил повече точки по критерий: „2. Подпомагане на
проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост“.
3. При извършването на Техническа и финансова оценка на проекти по Подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР в случай, че две или повече проектни
предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в
низходящ ред по следните критерии:
1. „Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските
центрове“ (критерий 2 от Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.2. от
СВОМР).
4. При извършването на Техническа и финансова оценка на проекти по Подмярка 7.5.
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от СВОМР в случай, че
две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще
бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии:
1. „Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските
центрове.“ (критерий 3 от Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.5. от
СВОМР)
5. При извършването на Техническа и финансова оценка на проекти по Подмярка 7.4.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на
местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни
дейности, както и на съответната инфраструктура” от СВОМР в случай, че две или
повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат
подреждани в низходящ ред по следните критерии:
1. „Проектът се реализира на територията на повече от едно населено място“
(критерий 4 от Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.4. от СВОМР)
6. При извършването на Техническа и финансова оценка на проекти по Мярка 21
„Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното
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културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ от СВОМР в
случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки,
проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии:
1. Проектът се реализира на територията на повече от 2 населени места на
територията на МИГ“ (критерий 3 от Критерии за оценка на проекти по мярка 21
СВОМР)
Решението по четвърта точка се взе със:
„ЗА” – 11 /единадесет/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /нула/,
„ПРОТИВ” – 0 /нула/
Поради изчерпване на точките от дневния ред, заседанието на Общото събрание на
Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” (Сдружение
„МИГ Брезово, Братя Даскалови”), бе закрито в 12.05 часа.
Неразделна част от настоящия протокол са:
1. Присъствен лист на членовете на ОС на Сдружението;
2. Решение на УС на Сдружението от 16.04.2018 г.
Сдружението;

за свикване на ОС на

Председател на Общото събрание
……………………. /П/
/Видка Узунова – счетоводител на МИГ/
Протоколчик на събранието
………………….... /П/
/Анна Троева – Експерт СВОМР/
Преброител на събранието
…………………… /П/
/Маньо Манев – Експерт СВОМР/
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